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ÖZET 

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLET�’NDE  

MESLEK� VE TEKN�K E��T�M 

Osmanlı Devletinde meslekî-teknik e�itim, XVIII. yüzyıla kadar yaygın 

e�itim �eklinde, Ahi Te�kilatlarında yapılmaktaydı. Bu te�kilatlarda meslekî-

teknik e�itim,  usta-çırak ili�kisi içerisinde küçük atölyelerde verilmekteydi. 

Ancak bu tarzda verilen e�itimle elde edilen üretimin, aynı yüzyılda Sanayi 

�nkılâbını gerçekle�tirmi� olan Avrupa devletleri ile rekabet etmesi söz konusu 

olamazdı. Çünkü Avrupa devletleri, atölyelerde elle yapılan üretimi terk ederek 

makinelerle seri üretime geçmi�lerdir. 

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda Avrupa’da ba�lamı� olan Sanayi 

�nkılâbının meydana getirdi�i teknolojik geli�melerin farkına varması ancak 

XIX. yüzyıl ba�larında olmu�tur. Avrupa devletleri XVIII. yüzyıl boyunca 

sanayilerini her alanda geli�tirmi�ler, XIX. yüzyıla daha güçlü bir �ekilde 

girmi�lerdir. Avrupa devletlerinin sanayi alanında hızla geli�mesinin sebepleri 

ara�tırıldı�ında ise, meslekî-teknik e�itime verdikleri önem ortaya çıkmaktadır.  

Geçte olsa bu durumun farkına varan Osmanlı Devleti, meslekî-teknik 

e�itim alanında hızla Avrupa’yı örnek almaya ba�lamı�tır. XIX. yüzyılda, 

özellikle Tanzimat’tan sonra meslekî-teknik e�itimin hemen hemen her 

alanında okullar açılmı�tır. Okullardan daha kısa zamanda teknik eleman 

mezun etmek amacıyla Avrupa’dan ö�retmenler, ders programları ve kitaplar 

getirtilmi�tir. 

Osmanlı Devletinde XIX. yüzyıl boyunca açılmakta olan meslekî-teknik 

e�itim kurumları ba�langıçta askeri ihtiyaçların giderilmesini amaçlamaktadır. 

Bu nedenle ilk açılan kurumlar askeri mühendishaneler ve ıslahhanelerdir. 

Daha sonra sivil alanda meslekî-teknik e�itim veren ziraat, sanayi, kondüktör, 

�imendifer, kadastro, orman, maden, baytar, mimar ve çırak Mektepleri hızla 

açılmaya ba�lamı�tır. 

Hazırlayan  

Ebubekir Ç�NAR 
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SUMMARY 

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN THE 

OTTOMAN EMPIRE (XIX. CENTURY) 

Professional technique education used to be given until the 18th century 

by Ahi Organizations in the Ottoman state that education was performed in the 

way of craftsman and apprentice in the small workh shops, but the productions 

which were made based on hawing such a primitive education that wasn’t a 

matter of course to compete with European countries because of those countries 

had already left the hand made productions in the work shops and started to 

produce the necessary products as seriesly thanks to technological machines. 

In the early years of the 19th century the Ottoman state just realized the 

technological developments as a result of industrial revolution which had 

already begun in Europe in the 18th century. The European countries developed 

their industries in every field during the 18th century and entered the 19th 

century much more powerful then ever Searching thoroughly of the rapid 

development of those countries reveals how they  pay importance to the 

professional technique education.  

Although the Ottoman was late enough to realize of that situation, it 

took those countries as model. After the political reforms had been made in the 

Ottoman state in the 19th century, a lot of number of professional technique 

schools, including almost every field of techniques, were opened and thus, many 

teachers, technique programmes and books were brought in to the state to have 

authorized technique staff members in a short time.  

At the beginning, the Ottoman state aimed to meet the military 

necessities by means of those schools that opened during the 19th century. For 

this reason the first instituons were the military and the reformatory schools. 

Following up to these schools a lot of technique institutions which serve for the 

civilian area, were opened soon such as agriculture, industry, railway, land 

survey, forestry, mining, veterinary surgeon, architect. 

Prepared by 

EBUBEK�R Ç�NAR 
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ÖNSÖZ 

Tarihin en eski devirlerinden itibaren insanlar yaygın e�itim yoluyla uzun 

sürede kazanılan davranı� de�i�ikliklerinin daha kısa süre de sa�lanabilmesi için 

örgün e�itim faaliyetlerinde bulunmu�lardır. Fertlerini örgün e�itim yoluyla kısa 

sürede nitelikli ve üretken hale getiren toplumlar, geleceklerine daha güvenle bakar 

hale gelmi�lerdir.  

Reformlarla e�itim alnında çok büyük mesafeler alan Avrupa devletleri, 

açtı�ı örgün meslekî teknik e�itim kurumlarıyla da sanayi inkılâbı’na öncülük 

etmi�tir. Ne var ki; Osmanlı Devleti bu dönemde henüz örgün meslekî-teknik e�itim 

kurumlarını olu�turamamı� ve sanayi inkılâbını geriden izlemek zorunda kalmı�tır. 

Osmanlı meslekî-teknik e�itim kurumlarının ara�tırılması, Avrupa’daki geli�melerin 

yakalanamamasının nedenlerini de ortaya çıkarması açısından önem arz edecektir.    

Bu çalı�mada, Avrupa’nın sanayile�mesinde bu denli önemli olan meslekî-

teknik e�itim kurumlarının Osmanlı Devleti’ndeki geli�im süreci ele alınmı�tır. 

Ara�tırma dört bölümde incelenmi�tir. Birinci bölümde; XIX. yüzyıldan önceki 

yaygın meslekî e�itim kurumu olan Ahi te�kilatı incelenmi�tir. �kinci bölümde; 

örgün e�itim ba�lamında açılan mühendishanelere yer verilmi�tir. Üçüncü bölümde; 

Tanzimat’tan, I. Me�rutiyet’e kadar açılmı� olan meslekî-teknik okullar 

incelenmi�tir. Dördüncü bölümde; I. Me�rutiyet’ten Cumhuriyet’in ilanına kadar 

geçen süreçte açılan meslekî-teknik e�itim veren kurumlar incelenmi�tir.  

Çalı�malarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Mehmet 

�pçio�lu’na ve danı�man hocam, Yrd. Doç. Dr. Hilmi Bayraktar’a te�ekkür ederim.                                                          

                                                                      Ebubekir ÇINAR  

                                                                          Konya 2007 
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KONU 

E�itim bireyde istendik yönde davranı� de�i�ikli�i meydana getirmek 

demektir. Bireylerin e�itimi, geçmi�te oldu�u gibi günümüzde de bireyin içinde 

ya�adı�ı toplumun kalkınmasında önemli rol oynamı�tır. Fertlerini e�itim yoluyla 

gelece�e hazırlamayan devletler ça�da�ı olan devletlerden geri kalmı�lardır. 

Dolayısıyla toplumsal kalkınmayı amaç edinen devletler e�itim faaliyetlerini her 

zaman önemsemi�lerdir. 

Günümüzde e�itim faaliyetleri dünya devletlerinin birinci gündem maddesi 

olarak yerini korumaktadır. E�itime daha fazla kaynak aktarma yoluyla, fertlerini 

e�itmi� olan devletler, günümüzde dünya siyasetinde, ekonomisinde, kültüründe söz 

sahibi olmu�lardır. Bu durum ise en çok e�itim alanında geri kalmı� ülkeleri 

etkilemektedir. E�itim faaliyetlerinin yetersizli�i nedeniyle üretici ve söz sahibi 

olmaktan uzak olan bu devletler, di�er devletlerde geli�en teknolojiyi, para ve çe�itli 

konularda ödün vererek kullanabilmektedirler. Bu ba�lamda geri kalmı� devletler, 

dünya devletlerini siyasi, ekonomik ve kültürel konularda etkileyen geli�meler 

kar�ısında söz söylemek yerine,  söylenenleri dinleyici ve uygulayıcı durumuna 

dü�mektedirler. 

Bu ara�tırmada e�itimin ayrılmaz parçası olan meslekî-teknik e�itim 

üzerinde durulmu�tur. “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Meslekî ve Teknik 

E�itim Faaliyetleri” isimli ara�tırmada Osmanlı Devleti’nin bu yüzyılda açmı� 

oldu�u meslekî ve teknik e�itim veren okullar ele alınmı�tır.  XIX. yüzyılda, 

Osmanlı Devleti ile Avrupa Devletlerinin meslekî ve teknik e�itim faaliyetleri 

konusunda kar�ıla�tırılması konunun aydınlanması açısından önem arz etmektedir.  

Bilindi�i gibi Avrupa Devletleri, XIX. yüzyıla girerken her alanda oldu�u gibi e�itim 

alanında da oldukça ileri bir seviyeye ula�mı�tı. Avrupa devletleri, Sanayi �nkılâbı ile 

geli�en endüstrilerinin ihtiyaç duydu�u yeti�mi� teknik eleman açı�ını meslekî ve 

teknik e�itim okulları ile kapatmaya ba�lamı�tır. Oysa Osmanlı devleti bu alanda da 

ça�da�ı olan devletlerden bir hayli geri kalmı�tı. Bu geri kalmı�lık genel olarak 

e�itim kurumlarının her çe�idinde gözlenmekteydi. Özellikle Avrupa devletlerinin 

sanayide ve endüstride kalkınma amacıyla açmı� oldukları meslekî ve teknik e�itim 

veren okullar, Osmanlı Devleti’nde yoktu. Osmanlı Devletinde meslekî ve teknik 

e�itim, okulların dı�ında küçük atölyelerde usta-çırak ili�kisi içerisinde 
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verilmekteydi. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin meslekî-teknik e�itimine, 

sanayisinin ve endüstrisinin geli�mesine hiçbir katkı sa�lamadı�ı ortadaydı. 

Ara�tırmanın konusu, bu ba�lamda ortaya çıkmı�tır. Avrupa’nın her alanda 

oldu�u gibi meslekî ve teknik e�itim veren okullarda da üstün oldu�unu kabul eden 

Osmanlı devlet adamları, XIX. yüzyılda meslekî ve teknik e�itim veren okullar 

açmaya ba�lamı�lardır. Ara�tırmada XIX. yüzyılda meslekî ve teknik e�itim veren 

okulların hangi amaç için ve hangi ko�ullarda açıldı�ı konu edinilmi�tir. Ara�tırma 

konusuna, sık sık kullanılacak olan e�itim ve teknik kavramları ile Kurulu� 

Döneminde yaygın meslekî ve teknik e�itim kurumu olan Ahi Te�kilatı eklenmi�tir. 

Bu ba�lamda, Ahi Te�kilat’ında verilen meslekî-teknik e�itimin a�amaları ve e�itim 

programı üzerinde durulmu�tur.  

Ara�tırmanın ana konusu olan XIX. yüzyılda açılan meslekî ve teknik 

okullara gelince, yukarıda belirtildi�i üzere bu okulların hangi amaç için hangi 

ko�ullarda açıldı�ı ara�tırılmı�tır. XIX. yüzyılda meslekî ve teknik e�itim veren bu 

okulların nizamnameleri, okul binaları, müfredat programları, okullarda ders veren 

ö�retmenler ve okullardaki ö�renci sayıları üzerinde durulmu�tur. Bu okullardan 

mezun olmu� ö�rencilerin istihdamı ara�tırma dâhilindedir. Ayrıca büyük emekler 

verilerek açılan okulların Osmanlı Devletine sa�ladı�ı yararlar ile bu okulların 

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki meslekî e�itime etkisi konumuz dâhilindedir.  

AMAÇ 

Bu ara�tırmanın genel amacı, XIX. yüzyılda Osmanlı Devletinde kurulmaya 

ba�lanan meslekî ve teknik e�itim veren okulların kurulu� nedenlerini, i�leyi� 

sistemini, ders programlarını, ö�retmen ve ö�renci profilini ortaya çıkarmaktır. 

Yapılan ara�tırmada bu genel amaca uygun olarak a�a�ıdaki sorular 

cevaplandırılmaya çalı�ılmı�tır. 

1. E�itim ve teknik e�itim ne demektir? 

2. Osmanlı Devletinde kurulu� döneminden itibaren meslekî-teknik e�itim 

nasıl verilmekteydi? 

3. Avrupa devletlerinin kalkınmasında meslekî-teknik e�itimin rolü 

nelerdir? 
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4. Osmanlı Devletinde meslekî-teknik e�itim de modernle�me ne zaman ve 

niçin ba�lamı�tır? 

5. Meslekî ve teknik e�itimde modernle�mede devlet adamlarının rolü var 

mıdır? 

6. Meslekî ve teknik e�itimde Avrupa devletleri niçin örnek alınmı�tır? 

7. Meslekî ve teknik e�itimde modernle�mede kar�ıla�ılan sorunlar nelerdir? 

8. XIX. yüzyılda açılmaya ba�lanan meslekî-teknik okullarda ö�renci, 

idareci ve ö�retmenlerin seçimi nasıl yapılmaktaydı? 

9. Bu okullarda müfredat programları, ö�retim yöntemleri ve 

de�erlendirmeler nasıl yapılmaktaydı? 

10. Bu okullardan beklenen ba�arı sa�lanmı� mıdır?  

ÖNEM 

Bu ara�tırmada meslekî ve teknik e�itim alanında, ya�adı�ı ça�a ayak 

uyduramamı� bir devletin, bu konuda ça�ı yakalama adına verdi�i mücadele 

incelenmi�tir. Ça�ı yakalama adına verilen bu büyük mücadelenin her yönü ile açı�a 

çıkarılması, günümüz Türkiye’si için önem arz etmektedir. Çünkü günümüzde birçok 

alanda “Meslekî ve Teknik E�itimi Geli�tirme Projeleri” hazırlanmaktadır. Bu 

projelerin ba�arıya ula�ması için, geçmi�ten çıkartılacak birçok dersler vardır. 

Osmanlı Devletinde XIX. yüzyılda, meslekî ve teknik e�itim veren okulların 

açılı� amacının, i�leyi� tarzının bilinmesi günümüzde üzerinde çalı�ılan projelere ön 

fikir vermesi açısından önemlidir. Dolayısıyla bu ara�tırmadan a�a�ıdaki faydaların 

sa�lanması beklenmi�tir. 

1. Sanayide ve endüstride geli�mek için meslekî ve teknik e�itim faaliyetleri 

yerinde ve zamanında yapılması sa�lanacaktır. 

2. Meslekî ve teknik e�itimin, sürekli ve de�i�ken oldu�u bilinecektir. 

3. Meslekî ve teknik e�itim faaliyetlerinin ba�arılı olması için ö�renci, 

ö�retmen ve idarecilerde bu konuda istek ve kabiliyet aranacaktır. 

4. Meslekî ve teknik e�itimde devlet, her a�amada destek ve denetim 

sa�lanacaktır. 
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5. Meslek edinmenin insanı mutlulu�a ve refaha kavu�turan bir etken 

oldu�u dü�üncesi topluma kazandırılacaktır. 

SINIRLILIKLAR 

Zaman Sınırlılı�ı: Ara�tırma konumuzun kapsadı�ı zaman dilimi, XIX. 

yüzyıl olarak belirlenmi�tir. Ancak XIX. yüzyıl öncesinde, Osmanlı Devletinde 

meslekî ve teknik e�itim faaliyetlerinin hangi durumda oldu�unu anlamak açısından 

Ahi Te�kilatına da yer verilmi�tir. 

Alan Sınırlılı�ı: Ara�tırma konumuzun kapsadı�ı co�rafi alan ise bugünkü 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları olarak belirlenmi�tir.  

Konu Sınırlılı�ı:  Ara�tırmada Islahhaneler, Sanayi Mektepleri, Çırak, 

Ziraat, Telgraf, Kadastro, �imendifercilik, Baytar, Orman, Maden, Mimar Mektepleri 

üzerinde durulmu�tur. Hukuk, Tıp ve Ö�retmen Okulları konu dı�ında tutulmu�tur. 

Cinsiyet Sınırlılı�ı: Ara�tırmada, kız ve erkek ö�renciler için açılan okullar 

bir arada incelenmi�tir.  Ayrıca açılan bu okullarda yatılı ve yatısız okul ayırımı 

yapılmamı�tır.  

KAYNAKLAR 

Her çalı�mada oldu�u gibi ara�tırmayla ilgili kaynaklar önem arz 

etmektedir. Kaynakların ara�tırılması ile ilgili çalı�malara, XIX. yüzyılda açılan 

meslekî ve teknik e�itim kurumlarının, Nizamnamelerinin tespit edilmesiyle 

ba�lanmı�tır. Nizamnamelerin tespit edilmesinde Ba�bakanlık Osmanlı Ar�ivinden 

yararlanılmı�tır. Osmanlı Devleti’nin e�itim faaliyetlerinin yer aldı�ı Maarif 

Salnameleri incelenmi�tir.  Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nde kabul edilen 

kanun, nizamname ve bir çok mevzuat’ın bir araya getirildi�i Düstûr incelenmi�tir.  

Türk E�itim Tarihi’nin ara�tırılmasında ve yazılmasında çok büyük eme�i 

geçen Osman Nuri Ergin’in  “ Türkiye Maarif Tarihi” isimli be� ciltlik eserinden 

büyük oranda yararlanılmı�tır. Yahya Akyüz’ün “Türk E�itim Tarihi”, Hasan Ali 

Koçer’in “Türkiye’de Modern E�itimin Do�u�u ve Geli�imi (1773 -1923)”,  

Taceddin Kayao�lu’nun hazırladı�ı, Mahmut Cevat �bnü’� �eyh Nafi’nin, “Maarif-i 

Umumiye Nezareti Tarihçe-i ve �craatı, XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi” isimli 

eserler incelenmi�tir. Cevat Alkan, Hıfzı Do�an ve �lhan Sezgin’in hazırlamı� oldu�u 

“Meslekî ve Teknik E�itim Prensipleri” ve Hıfzı Do�an’ın müstakil olarak 
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hazırlamı� oldu�u “Ülkemizde Endüstrile�me ve Teknik E�itim” isimli eserlerden 

yararlanılmı�tır. 
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G�R�� 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıla girerken birçok konuda oldu�u gibi meslekî 

ve teknik e�itim faaliyetleri konusunda da Avrupa’dan geri kalmı�tı. Osmanlı 

Devletinde bu yüzyılda usta-çırak ili�kisi ile sürdürülen meslekî-teknik e�itim, 

Avrupa devletlerinde örgün meslekî ve teknik e�itim kurumları vasıtasıyla 

sürdürülmekteydi. Avrupa’nın meslekî-teknik e�itim faaliyetlerinde üstün durumda 

olması sanayisini ve endüstrisini önemli ölçüde geli�tirmekteydi. XIX. yüzyılda 

Avrupa da geli�en sanayi kollarını; sava� sanayisi, deniz sanayisi, maden sanayisi, 

orman ve kereste sanayisi, haberle�me ve ula�tırma sanayisi olarak sırlamak 

mümkündür. 

Burada dikkati çeken bir husus ise Avrupa sanayisinin geli�mesi için 

gereken hammadde ve pazar kayna�ının en çok Osmanlı Devleti’nin toprakları 

üzerinde bulunmasıdır. Durumu çok iyi �ekilde gözlemleyen Avrupa devletleri, 

Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan hammadde ve iç pazarı ele geçirmek için “�ark 

Meselesi” adı altında saldırıya geçmi�lerdir. Cephelerde Avrupa ordularının 

teknolojik silahlarla sava�ması ise Osmanlı ordusunun kendine olan güvenini sarsmı� 

ve acı ma�lubiyetlerin alınmasına neden olmu�tur. Sava� meydanlarında alınan 

ma�lubiyetler toprak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Toprak kaybedilmesi ise 

Osmanlı Devletinin vergi kaybı demektir, ayrıca sava�larda alınan ma�lubiyetlerin 

olumsuz tesiri Osmanlı toplumu üzerinde de hissedilmektedir. Toprak kayıpları 

nedeniyle kaybedilen vergiler halkın üzerine yüklenmi�tir. Asırlardır tarım ve 

hayvancılıkla u�ra�an Türk milleti köyünü, hayvanını, tarlasını bırakıp �ehirlere göç 

etmi�tir.   

XIX. yüzyılda Avrupa devletleri ile yapılan sava�larda alınan 

ma�lubiyetlere ve Osmanlı toplumunun maddi ve manevi olarak dü�tü�ü kötü 

duruma son vermek amacıyla yapılan bütün çalı�malar bir hedefi göstermekteydi: 

Batı Medeniyeti. Dolayısıyla Batı medeniyetinin üstünlü�ü birçok konuda çekilen 

sıkıntılardan sonra olmu�tur denilebilir. Osmanlı Devleti’nin Batı medeniyetinin 

üstünlü�ünü kabul etmesi,  Batıdaki geli�meleri takip etmesine neden olmu�tur. 

Böylece Batıda meydana gelen e�itim, teknoloji, sanayi, ticaret, kültür, sanat 

faaliyetleri yakından takip edilmeye ba�lanmı�tır. Özellikle, Avrupa’nın sivil ve 

askeri sanayide kalkınmasında meslekî-teknik e�itim faaliyetlerinin öncü rolü 
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oldu�unu gören Osmanlı devlet adamları meslekî e�itim konusunda Avrupa tarzını 

benimsemi�lerdir.  

Meslekî-teknik e�itimde Avrupa tarzı modernle�me sürecinde Osmanlı 

Devletinde birçok mimar, mühendis, baytar ve teknisyenler yeti�mi�tir. Bu yeti�en 

kadronun Cumhuriyet Türkiyesine devredilmi� olması ise XIX. yüzyıldaki meslekî-

teknik e�itimin önemini artırmaktadır. Nitekim günümüz Cumhuriyet Türkiyesinin 

meslekî-teknik e�itim kurumlarındaki sa�lamlı�ın ve eksikli�in bilinmesi için, XIX. 

yüzyılda Osmanlı Devletindeki meslekî-teknik e�itim kurumlarının tarihinin 

ara�tırılması lazımdır. “ XIX. yüzyıl bütün Osmanlı camiasının en hareketli, en 

sancılı, yorucu uzun bir asrıdır; gelece�i hazırlayan en önemli olaylar ve kurumlar bu 

asrın tarihini olu�turur.”1 

�lber Ortaylı “ �mparatorlu�un En Uzun Yüzyılı” isimli eserinde Osmanlı 

Devleti’nin XIX. yüzyıldaki mücadelesini �u �ekilde de�erlendirmektedir: “ Bir 

toplumun kurumlarıyla, gelenekleriyle, devlet adamlarıyla kaçınılmaz bir yazgıya 

do�ru ilerledi�i, karanlı�ın ve gafletin yanında fazilet ve aydınlı�ın ortaya çıktı�ı, 

çökü�le ilerleyi�in bo�u�tu�u, Osmanlı tarihinin en uzun asrıdır.”2 

Osmanlı Devleti’nin kurumsal ve toplumsal alarak ya�adı�ı bu de�i�imi 

tetikleyen sebeplerin ba�ında ise Avrupa devletlerinde görülen geli�melerdir. XVIII. 

yüzyılda Sanayi �nkılâbını gerçekle�tiren Avrupa devletleri, XIX. yüzyıla sanayi ve 

endüstri alanında bir hayli mesafe kat etmi� olarak girmi�lerdir. Oysa Osmanlı 

Devleti, XIX. yüzyıla, Avrupa da ki geli�melerden uzak bir �ekilde girmi�tir. 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa da ki geli�meleri fark etmesi daha çok sava� 

meydanlarından gelen ma�lubiyet haberleri sayesinde olmu�tur. Geli�mi� sava� 

teknolojisi ile donatılmı� olan Avrupa orduları, XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı 

Devletiyle yapmı� oldukları sava�lardan galibiyetler elde ederek çıkmı�lardır. 

Osmanlı Devleti’nin ça�dı�ı kalmı� sava� teknolojisi, ma�lubiyetlerin temel 

nedenleri arasındadır.    

Yukarıda belirtildi�i gibi Devlet bu yüzyılda, bütün kurumlarıyla “en 

hareketli, en sancılı, yorucu dönemini” ya�amı�tır. Bütün bu fiiliyatlar, daha çok 

Osmanlı toplumunun bir eksikli�i sonucu meydana gelmektedir. Bu eksikli�i de 

                                                 
1  �smail Do�an, Bizde Kadın, MEB Yayınları, �stanbul 2003, s.1. 
2  �lber Ortaylı, �mparatorlu�un En Uzun Yüzyılı, �leti�im Yayınları, �stanbul 2004, s. 31. 
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ya�anılan ça�dan geri kalmak olarak belirtebiliriz. Son dönem Osmanlı devlet 

adamları ve aydınları durumun farkına vardıklarında siyasi, sosyal, kültürel, 

ekonomik, askeri yozla�ma had safhaya ula�mı� durumdaydı. Durum, bu vaziyette 

olunca devlet adamları çözüm arayı�larına ba�lamı�lardır. 

Bu amaçla içeride ve dı�arıda kar�ıla�ılan olumsuzluklar konusunda 

çalı�malar yapılmı�, gerekli önlemler, eldeki mevcut imkânlarla alınmaya 

çalı�ılmı�tır.  

Her �eyden önce gerekli önlemlerin alınması için sorunun bilinmesi �arttır. 

Sorun ise, Devlet’in, bütün kurumlarıyla Avrupa’dan geride kalmasıdır. Osmanlı 

Devleti’nin Avrupa devletlerinden geri kaldı�ını anlaması, yukarıda belirtildi�i gibi 

sava�larda aldı�ı acı ma�lubiyetlerle ortaya çıkmı�tır. XIX. yüzyılda meydana gelen 

harplerde, Devlet neredeyse galibiyet yüzü görmemeye ba�lamı�tır. Yapılan 

harplerde alınan ma�lubiyetler, sadece harpte bulunan Osmanlı askerinin canına ve 

malına sebep olmamaktadır. Askeri sonuçlar, cephe gerisinde ya�ayan toplumu da 

derinden etkilemektedir. Teknolojik silahlarla donatılan Avrupa ordularının 

kar�ısında sava�mak istemeyen Osmanlı askerlerinin fırsat buldukça cepheden 

kaçmaları3,  ülkedeki genel asayi�sizli�i körüklemektedir. Bu asayi�sizlik ortamında 

�ehirlere yapılan göçlerle köyler bo�almakta, tarımsal ve hayvansal üretim 

faaliyetleri aksamakta, �ehirlerde i�sizlik had safhalara varmaktadır. Sanayi ve ticaret 

faaliyetleri ile u�ra�anlar, üretim ve satı� konusunda belirsizlik ortamına boyun 

e�mektedir.      

Bu yüzyılda en önemli geli�me yukarıda belirtildi�i gibi sorunun bilinmesi 

ve çözülmeye çalı�ılmasıdır. Bu amaçla yüzyılın ba�larından itibaren Batı tarzında 

fabrikalar, askeri ve sivil teknik okullar açılmaya ba�lanmı�tır. Özellikle açılan 

teknik okullara büyük önem verilmi�, devlet bu okulları her �artta desteklemi�tir.  Bu 

okulların Batı tarzında, modern okullar olmasına özen gösterilmi�tir. 

Ancak, Osmanlı Devletinde batı tarzında modernle�menin ba�langıcı XIX.  

yüzyıl öncesine kadar gitti�i görülmektedir. Çünkü e�itim ve modernle�me dura�an 

de�ildir. Sürekli geli�en ve de�i�en bir olgudur. E�itim sistemindeki de�i�meler ve 

geli�meler belirli bir döneme içerisinde de�erlendirilemez. Osmanlı Devleti’ne 

e�itimin modernle�mesi ve e�itimin bir politika haline getirilmesi XVIII. Yüzyıldan 

                                                 
3 Hafız Hakkı Pa�a, Bozgun, Tercüman Yayınları (1001 Temel Eser 6), s. 60.    
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itibaren ba�lamı�tır. Dolayısıyla Osmanlıda e�itim politikası iki dönemde 

incelenmektedir. Birinci dönem XVIII. Yüzyıldan önceki e�itim politikası, ikinci 

dönem ise XVIII. Yüzyıldan sonraki e�itim politikasıdır. XVIII. Yüzyıldan önceki 

e�itim politikası Osmanlı Devleti’nin kurulu�undan itibaren izlenen özgün e�itim 

politikasıdır. Bu e�itim politikasına “Geleneksel E�itim Politikası” denmektedir. 

XVIII. Yüzyıldan sonraki e�itim politikasında ise Batıya ayak uydurma 

öngörülmü�tür. Dolayısıyla izlenen bu e�itim politikasına “Batı Tesirinde Osmanlı 

E�itim Politikası” denmektedir. “Geleneksel E�itim Politikası” daha çok dini 

karakterdedir. Bu e�itim sisteminde �slam dininin etkisi görülmektedir. Dini nitelikli 

e�itim sisteminde Avrupa kültürü ve medeniyetine kısmen kapalı ve sınırlı bir tutum 

görülmektedir. Bu tutum ve davranı�lar da daha çok toplumda ön plana çıkmı� din 

görevlilerinin rolü oldukça önemlidir. Osmanlı Devleti Batı tarzında e�itim politikası 

uygulamasına öncelikle askeri alanlarda yer vermi�tir. Çünkü devlet XVIII. Yüzyıl 

ba�larından itibaren Avrupa orduları kar�ısında tutunamayacak kadar zayıflamı� 

oldu�unu anlamı�tı. Osmanlı ordusu hemen hemen her girdi�i sava�ta ma�lubiyetler 

alıyor ve bu ma�lubiyetler sonucunda Avrupa sava� tekni�inin yoklu�unu derinden 

hissediyordu. Böylece XVIII. yüzyıl ba�larından itibaren Osmanlı e�itim politikası, 

Batı tarzında bir de�i�ime u�radı. E�itimin planlanmasında ve uygulanmasında Batı 

kaynak olarak alındı. De�i�im, öncelikle askeri okulların açılması ile gerçekle�mi�tir. 

Askeri e�itim kurumlarının ardından bir yüzyıl sonra sivil e�itim kurumları da 

devletin birçok yerinde açılmaya ba�lanmı�tır. Açılan sivil ve askeri e�itim kurumlar 

devletin, Batı kültürü ve medeniyeti ile tanı�masına öncülük etmi�tir4.  

Osmanlı Devletinde XIX. Yüzyılın ilk yarısında Tanzimat’ın ilan edilmesi, 

Batı tarzında açılan okulların niteli�ini ve niceli�ini olumlu yönde etkilemi�tir. 

Tanzimat Fermanı sonrası e�itim sistemi köklü kurumsalla�malar ile geli�meye 

devam etmi�tir. Siviller için açılan meslekî ve teknik e�itim kurumları daha çok 

Tanzimat dönemine rastlamaktadır. 

Tanzimat Döneminde meslekî-teknik e�itimde ba�layan yenile�me çabaları 

“e�itim” ve “teknik” kavramlarının bir arada kullanılmasını sıkla�tırmı�tır. Daha 

önceleri kullanılan “sanat, zanaat” kavramlar kullanılmaya devam etmekle beraber 

örgün e�itimde, “teknik e�itim”  kavramının kullanımı ön plana çıkmı�tır. Çünkü 

                                                 
4  Hüseyin Gazi Topdemir (Haz.), Türk Dü�ünce Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 
2001, s. 165. 
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XIX. yüzyılda sanat ve zanaat faaliyetleri dura�an bir anlam ifade etmeye 

ba�lamı�tır. Teknik ise üretimin pratikle�mesi ve sürekli geli�mesi olarak anlam 

kazanmı�tır. Bu bakımdan “teknik e�itim”  kavramı, XIX. yüzyıldaki üretim 

faaliyetlerinin �eklini daha açık ifade etmektedir5. 

              I. E��T�M VE TEKN�K  

I.I. E��T�M 

E�itim faaliyetleri, milletlerin kalkınmasında her zaman öncelikli konu 

olarak gündeme gelmi�tir. Fertlerini e�itim yoluyla ça�a hazırlayan devletler, ça�ı 

yakalamakla kalmayıp,  ya�anılan ça�a yön vermi�lerdir. Dolayısıyla,  günümüzde 

e�itim konusuyla ilgilenen birçok ara�tırmacı e�itim’in tanımı ve çe�itlili�i üzerinde 

fikirler öne sürmü�lerdir. 

E�itim’in Latincede ki kar�ılı�ı “education” olarak bilinmektedir. Kelime 

yapı olarak “ Educare” ve “ Educere” kelimelerinin birle�mesinden meydana 

gelmi�tir. “ Educare” beslemek olarak ifade edilirken; “ Educere” bir �eyden almak, 

bir yöne do�ru ilerlemek olarak ifade edilmi�tir. Bu ifadelerden tek kelimeyle, 

olgunla�tırmak �eklinde anlam çıkmaktadır6 . 

 Mümtaz Turhan e�itimi, bir topluma ait olan ya�am tarzının nesilden nesile 

aktarılması ile geçen süreç olarak tanımlamaktadır. Böyle bir süreçte genç ku�aklar 

yeti�ti�i toplumun gelenek ve göreneklerini ö�renmektedir. Hilmi Ziya Ülken’e göre 

e�itim bir toplum görevidir. Toplumlar de�er yargılarını sistemli bir �ekilde gelecek 

ku�a�a aktararak görevini yapmaktadır. Ziyaeddin Fahri Fındıko�lu ise öncelikle 

e�itim kavramının Türkçele�mi� bir kelime oldu�unu belirtir. Fındıko�lu, e�itimi 

tabiatın insano�luna verdiklerinin olgunla�tırılması olarak tanımlar. Bu olgunla�ma 

insan fikirlerinin tecrübe ve aklın ı�ı�ında yol alması ile gerçekle�mektedir 7. 

Musa Güresel “Okul Yönetimi” isimli eserinde e�itimi “bireyin 

davranı�larında kendi ya�antısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik de�i�me meydana 

getirme süreci” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, e�itimin belirli bir programa tabi 

�ekilde yapılması gerekti�ini ileri sürer. Dolayısıyla e�itim sürecinde hiçbir zaman 

                                                 
5 Bekir Sıtkı Oransay, �limde, �deolojide ve Sosyal Dirimde Teknik ve Endüstri, Ayyıldız 
Yayınevi, Ankara 1965, s. 30. 
6 Server Tanilli, Nasıl Bir E�itim �stiyoruz?, Amaç Yayıncılık, 5. Basım, �stanbul 1989, s.11. 
7  Nevin Güngör, Kültür-E�itim-Dil Üzerine Görü�leri ile Ziyaeddin Fahri Fındıko�lu, Kültür 
Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 1991, s. 55. 
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rastlantılara yer verilmemektedir8. Baltacıo�lu, e�itim kavramını �u �ekilde ifade 

etmektedir: “ Ferdin tabiî ve ictimaî bir muhite tetabuku için tabiyat ve cemiyetin bu 

ferde bilmukabele ferdin bu tabiyat ve cemiyet üzerine yaptı�ı tesir ve akisler 

neticesinde hasıl olan itiyatların hayet-i mecmuasıdır.” Bu ifade ile, ferdin ya�adı�ı 

çevrenin fert üzerinde etkili oldu�unu belirtir9. 

Platon, e�itimi bedene ve ruha verilen olgunluk olarak açıklamaktadır.  

O’na göre bedene ve ruha verilmek istenen olgunluk jimnastik ve musiki ile 

meydana gelmektedir10. Eflatun, e�itime “ iyi terbiye vücuda ve ruha müstatit oldu�u 

mükemmelli�i veren �eydir” demektedir. J.J. Rousseau ise “ E�itim tabiata göre 

adam yeti�tirmektir” ifadesini kullanmaktadır11. 

 Kant e�itimi, “insan tabiatındaki bütün kabiliyetlerin i�lenmesi”  olarak 

tanımlamaktadır. Kant’a göre insan kabiliyetlerinin amacı, insanın olması gereken 

ya�am �artlarına ula�tırılmasıdır. Bu da ancak e�itim yolu ile olmaktadır. Lock ise 

e�itime sorumluluk yükleyerek, e�itimin görevinin insanı ilgilendi�i alan konusunda 

yeti�tirmek oldu�unu belirtir12. Durkheim, e�itimi, “sosyal hayat bakımından 

yeti�mi� nesillerin henüz bu hayata ula�mamı� acemiler üzerindeki etkileri” olarak 

kabul etmektedir13. 

Bununla beraber e�itim faaliyetleri, insan ya�amının belirli dönemleri ile 

sınırlı olmadı�ı bilinmelidir.  Çünkü e�itim faaliyetlerinin amacı, insanı ya�amı 

boyunca geli�tirmektir. Ancak �unu da belirtmek gerekir ki insanlar küçük ya�lardan 

itibaren e�itildiklerinde ya�amlarında daha ba�arılı olmaktadırlar14. Görüldü�ü üzere 

e�itim kavramı üzerinde çe�itli fikirler öne sürülmü�tür.  Bu fikirler kimi zaman 

birbiri ile uyu�makta, kimi zaman ise birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bütün 

fikirlerde ise insanın, ancak e�itim yoluyla olgunla�abilece�i görü�leri ortak payda 

olarak öne çıkmaktadır.    

                                                 
8  Musa Gürsel, Okul Yönetimi, Çizgi Kitabevi, Konya 1997, s. 1. 
9 Necmettin Tozlu, Ismayıl Hakkı Baltacıo�lu’nun E�itim Sistemi Üzerine Bir Ara�tırma, MEB. 
Yayınları, �stanbul 1989, s. 68. 
10 Güngör, a.g.e., s. 54.  
11 Tozlu, a.g.e., s. 67. 
12 Güngör, a.g.e., s. 54.  
13 Tozlu, a.g.e., s. 67. 
14  Cemil Kıvanç,“Ö�retmenlik Mesle�i ve ö�retmen Yeti�tirme Politikası”, Milli E�itim, Sayı 72, 
Nisan-Mayıs-Haziran, Ankara 1987, s. 3. 
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I.II. TEKN�K 

E�itimin insano�lunun ya�amında önemli bir yeri vardır. Yukarıda yapılan 

e�itim kavramının tanımlarında, e�itimin amacının insana fayda sa�lamak oldu�u 

görülmektedir. Bu nedenle e�itim, tabiattaki nesnelerin tanıtımına ve kullanımına 

yardımcı olur. �nsan e�itimin çe�itli yöntemleri ile bu nesneleri bulur, tanır ve 

faydalanır. Ara�tırmada konu edinilen “teknik e�itim” de e�itim kavramının “fayda 

sa�lama” amacına yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla “teknik e�itim” e�itimin bir 

nesnesidir.  

Teknik kelimesi Latincede “tehni” olarak ifade edilmekte ve sanat anlamı 

ta�ımaktadır. Teknik kelimesi dilimize Arapçadan geçmi�tir. Bugün kullandı�ımız bu 

kelime sanat, zanaat, zenaat olarak adlandırılmaktadır. Teknik, zenaat’in 

i�levselli�inin azaltılması prati�e daha çabuk dökülmesi ile ortaya çıkmı�tır.  Yine de 

zenaat denildi�inde eski ça�da söylendi�i gibi teknik ve sanat akla gelmektedir15. 

“Teknik matemati�in ve müsbet ilimlerin, insan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 

tabiata tatbiki demektir.” �nsan e�itim sayesinde tabiat kuvvetlerini tanır, teknik 

sayesinde ise tabiatın içinde barındırdı�ı kuvvetleri kendisine faydalı hale getirir. 

E�itimde do�ruyu aramak ve bulmak insana nasıl mutluluk veriyorsa, teknik bu 

mutlulu�u kalıcı ve faydalı hale getirmektedir. “ Teknik bir manada, insanın tabiata 

galip gelmesi demektir”16.  

 Teknik günümüzde ilmi ve dü�ünsel anlamıyla de�erlendirildi�inde tabiatta 

bulunan bütün bilgilerin, güçlerin, nesnelerin tespit edilip belli bir disipline 

sokulması olarak adlandırabilinir. Bu disipline sokulma çalı�malarında tabiattaki 

nesnelere ruh verilerek anlam kazandırılır17. Teknik, insanların ihtiyaçlarının göz 

önüne alınmasıyla, tabiatta ortaya çıkartılan yeniliktir. Teknik bulu�lar ve metotlar, 

insanın ya�aması için �art de�ildir. Ancak teknik bulu�lar ve metotlar, insanların 

ya�amını kolayla�tırması açısından önemlidir. Dolayısıyla teknik; insanların 

ya�amsal olmayan ihtiyaçlarını kar�ılamak için sürekli geli�en ve yenilenen bir 

olgudur18. Teknik, insanın tabiat kuvvetlerinden faydalanmasını sa�ladı�ı gibi 

                                                 
15 Bekir Sıtkı Oransay, �limde, �deolojide ve Sosyal Dirimde Teknik ve Endüstri, Ayyıldız 
Yayınevi, Ankara 1965, s. 30. 
16  Orhan Okay, Batı Medeniyeti Kar�ısında Ahmet Mithat Efendi, MEB Yayınları, �stanbul 1991, 
s. 51. 
17  Oransay, a.g.e., s. 30. 
18 Macit Gökberk, Teknik Üzerine Dü�ünceler, Antalya Üniversitesi 22- 27 Kasım 1954’ten ayrı 
basım, �smail Akgün Matbaası, �stanbul 1957, s. 5–7. 
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günlük hayatımıza giren makine, elet ve edevatlar insanın ya�ayı�ını kolayla�tırır19. 

�nsan ya�ayı�ını kolayla�tıran bu alet ve edevatların teminin de e�itim teknolojisi 

gereklidir. E�itim teknolojisi, teknik davranı� de�i�tirme sürecinde gerekli olan 

personel, araç, gereç, süreç, program, yöntem gibi unsurların ortaya çıkartılmasına 

yardımcı olur20. 

Tabiattaki madde ve güç tekni�in araçları olarak kabul edilir. Yine bu 

araçlara insanın tabiattan elde etti�i tabiat bilimleri, matematik ve mekanik dâhildir. 

Teknik, tabiattaki araçlar sayesinde çe�itli bulu�larla ortaya çıkmaktadır. Ekonomik 

nedenler tekni�i endüstriyel boyutlara ta�ımı�tır. Bütün bu süreçler ise insanlı�ın 

ihtiyaçlarının kar�ılanmasını amaç edinir. �nsanlı�ın özgürlük ideali, ihtiyaçları 

ortaya çıkarmı�tır. Bu ideal ve ihtiyaçların kar�ılanması, proje, alet, edevat, makine, 

çe�itli donanımlar,  çe�itli çalı�ma �ekilleri i� ve güç sayesinde olmaktadır. Teknik 

projelerin ortaya çıkarılmasında ise a�a�ıdaki basmaklar takip edilmelidir:21  

1- Teknik Bulu�lar: Teknik bulu�lar insanların ihtiyaçlarından do�mu�tur. 

�nsanların teknik alanda hedefleri ve yine teknik alanda kar�ıla�tıkları sorunları, 

teknik bulu�ları ortaya çıkarmı�tır. Teknik bulu�lar hedeflere ula�mayı ve ya�amda 

kar�ıla�ılan sorunların çözülmesini kolayla�tırır.  

2- Konstrüksiyon:  �nsan ideallerinin ortaya çıkardı�ı teknik bulu�lar 

Konstrüksiyon sayesinde dı� görünüm kazanmaktadır. Bu amaçla çe�itli projeler 

ortaya konulur. Bu projelerin hazırlanmasındaki amaç ise insanın meydana getirdi�i 

tekni�in geli�erek ya�amasıdır. 

3- Ekonomik Gereklilerin Gözetilmesi: Ekonomik gerekliliklerin 

gözetilmesi tekni�in içeri�i olarak kabul edilmemektedir. Ekonomik gereklilik 

tekni�i dı�arıdan etkilemektedir. 

4- Endüstriyel Uygulama: Endüstriyel uygulama tekni�in son 

basama�ıdır. Bu basamakla teknik, endüstriyel boyutta uygulama alanı bulur. 

Tekni�in basamakları tümüyle iç içedir ve bu basamaklar her zaman içi içe 

dü�ünülmelidir22.   

                                                 
19  Okay, a.g.e., s. 400. 
20 Kenan Okan, E�itim Teknolojisi (E�itim Araçlarından Faydalanma), Gül Yayınevi, Ankara 
1979, s. 2. 
21  Oransoy, a.g.e., s. 31. 
22  Oransay, a.g.e., s. 31. 
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E�itim ve teknik kavramları birbirini bütünleyen kavramlardır. �nsan 

hayatını, e�itim sayesinde sistemli olarak ya�ayabilir. Teknik ise bu ya�anabilirli�i 

prati�e döker, kolayla�tırır. E�itim ve teknik kavramlarının bu i�birli�inden dolayı -

teknik e�itim faaliyetleri- ortaya çıkmı�tır. Teknik e�itim faaliyetleri, toplumun 

ihtiyaçları, bireyin kabiliyetleri sonucunda ortaya çıkar ve geli�ir. Devlet bu durumu 

göz önüne alarak toplumun ve bireyin beklentilerini kar�ılamak amacı ile teknik 

e�itime yön verir, destekler. 

Bu ba�lamda teknik e�itim kavramının tanımlanması önem arz etmektedir. 

Teknik e�itim, “ �leri düzeyde matematik ve fen bilgisi ile uygulamalı teknik 

kabiliyeti gerektiren, bir meslek hiyerar�isinde becerili i�çi ile üst düzeyde çalı�an 

personelin arasındaki görev için gerekli bilgi, beceri ve alı�kanlıkları kazandıran ileri 

düzeyde bir meslek e�itimidir”23.  Tanımdan da anla�ıldı�ı gibi teknik e�itim, teknik 

yeterlili�i ön planda tutmaktadır. Teknik e�itim de bireyin yeterlili�inin yanı sıra 

isteklili�i de önem arz etmektedir. Dolayısıyla kabiliyet ve isteklilik ön ko�ulu ile 

yapılan teknik e�itimde ba�arılı teknik elemanlar yeti�mektedir.  

  Bir toplumda teknik e�itimin geli�mesi için öncelikle teknik e�itim 

kurumlarına önem verilmesi gerekmektedir. Teknik e�itimde koordinasyon, okul ve 

i�yerinde olur. Okul ve i�yeri teknik e�itimde ki�iye uzmanlık kazandırır.   

  

                                                 
23 Hıfzı Do�an, Ülkemizde Endüstrile�me ve Teknik E�itim, Ankara Üniversitesi E�itim Fakültesi 
Yayınları 64, Ankara 1977, s. 41. 
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I. BÖLÜM 

AH� TE�K�LATI 

   1.1. AH� TE�K�LATININ ORTAYA ÇIKI�I   

“Ahi” kelimesi Arapça “karde�” manasına gelmektedir. Divan-ı Lügat-i 

Türk’te “Ahi” kelimesinin eli açık, cömert manasında “akı” dan geldi�i 

kaydedilmektedir. Fransız Türkolo�u Jean Deny ile Fuat Köprülü de kelimenin bu 

Türkçe kökten geldi�ini belirtmektedir24.   

�çinde ya�adı�ı toplumun ekonomik ve sosyal ya�amda her türlü ihtiyacını 

kar�ılamayı amaç edinen Ahi Te�kilatına ilk defa Abbasi Devletin de 

rastlanmaktadır. Abbasi halifesi en-Nasr li dinillah bu te�kilatın tüm �slam 

devletlerine yayılmasında öncülük etmi�tir. Ahi Te�kilatının Müslüman Türklere 

geçi�i ilk defa Karahanlılarla olmu�tur. Bunda Karahanlıların ilk Müslüman Türk 

devleti olması etkendir. Ahi Te�kilatının ilk defa Anadolu da görülmeye ba�laması 

ise Anadolu Selçuklu Devleti zamanındadır. Bu süreci Anadolu Selçuklu Devletinin 

yıkılması ile Anadolu da kurulan Osmanlı Devleti devam ettirmi�tir25. 

Ahi Te�kilatı Osmanlı Devletinin kurulu� döneminde Anadolu da ortaya 

çıkan birçok sosyal ve siyasal olaylarda etkin rol oynamı�tır. Bu te�kilat hakkında 

birçok ara�tırma yapılmasına ra�men te�kilatın kurulu�u ve geli�mesi hakkında kesin 

bilgilere ula�ılamamaktadır. Kaynakların yetersizli�i bu te�kilat hakkında çe�itli 

varsayımları ortaya çıkarmı�tır.  Bir kısım ara�tırmacılar bu te�kilatı sunni itikada 

ba�lı Türklerin kurdu�u bir esnaf te�kilatı olarak de�erlendirmektedir. Bir kısım 

ara�tırmacılarda bu te�kilatın batıniler tarafından kuruldu�unu ve ba�lı oldukları 

devletlerin merkezi otoritesinin zayıflamasıyla ortaya çıkan sosyal, siyasal olaylara 

karı�an, hemen hemen her te�kilattan insanların bulundu�u, kısmen silahlı ço�u kez 

devletin lehine göre hareket eden sosyal ve siyasal bir güç olarak 

de�erlendirmektedir 26. 

Asıl isminin �eyh Nasırüddin el- Hoyi (1175/1262) oldu�u tahmin edilen 

Ahi Evren, Anadolu da Ahili�in kurucusu olarak kabul edilmektedir. 1205 yılında 

Kayseri’ye yerle�en Ahi Evren burada Debbahhane açmı�tır. Debba�hanenin 

                                                 
24 Yusuf Ekinci, Ahilik ve Meslek E�itimi, MEB Yayınları, �stanbul 1989, s. 15. 
25  Kemal Turan, Meslekî ve Teknik E�itimin Geli�mesi ve Mehmet Rü�tü Uzel, MEB. Yayınları, 
�stanbul 1992, s. 26. 
26 Yüksel, a.g.e., s. 157. 
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açılı�ından sonra �eyh Evhadüddin Kirmani ile birlikte bütün Anadolu’yu dola�an 

Ahi Evren, Ahi Te�kilatının Anadolu da yaygınla�masını sa�lamı�tır.  Ahi Evren, 

�eyh’inin ölümünden sonra Ahi Te�kilatı’nın lideri olmu�tur27.  

Ahi Evren’in te�kilat lideri oldu�u yıllarda Anadolu toprakları sava� sahası 

haline gelmi�ti. Bu sava�lar Selçuklular ile beylikler arasında ve bu iki unsurla 

Mo�ollar arasında olmaktaydı. Ahi Evren bu sava� ortamından kendini uzak tutmu�, 

Anadolu’nun �ehirlerinde ve kasabalarında güvenli�i, üretimi ve düzeni sa�lamakla 

me�gul olmu�tur28. Bu me�guliyetlerin ba�ında, Anadolu da var olma mücadelesi 

veren esnaf ve sanatkârları üretime te�vik etmesi ve te�kilatlandırması gelmektedir. 

Esnafa ve zanatkârlara bu te�kilatlar vasıtasıyla çe�itli konularda bilgiler 

verilmektedir. Kısaca ticaret yapma ko�ulları, üreticinin hakkının verilmesi, 

tüketicinin ma�dur duruma dü�ürülmemesi �eklinde özetlenebilecek bu 

bilgilendirmeler, toplumda sosyal barı�ın tesisinde etkili olmu�tur. Toplumun içinde 

bulundu�u siyasi belirsizlik ve ekonomik sıkıntı bu sayede giderilmeye 

çalı�ılmı�tır29.  Birçok belirsizli�in ya�andı�ı bu dönemde sosyal, siyasal, ekonomik 

hareketlilik Ahi Te�kilatları sayesinde olmu�tur. Böylece Ahi Te�kilatları, toplumun 

güven duydu�u merkezler haline gelmi�tir. 

Ahi Te�kilatı’nın güvenlik unsuru olması, bu te�kilatın Anadolu da 

yaygınla�masına hız kazandırmı�tır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla 

ortaya çıkan bütün beyliklerde Ahi Te�kilatlarının varlıklarını devam ettirmesinin 

sebebi de burada aranabilir. Bu sırada Mo�ol baskısının devam etmesi �ehirlerdeki 

asayi�sizli�i körüklemekteydi. ��te bu bunalım ortamında halk ve ülkenin ileri 

gelenleri tek kurtulu�u Ahi �eylerinin dergâhına sı�ınmakta buluyorlardı. Dolayısıyla 

ülke yönetiminde bulunanlar ile halk, Ahi korumasına girme zorunlulu�u 

duyuyordu30. 

Ahi Te�kilatları, sava� alanı haline gelen Anadolu �ehirleri dı�ında köylerde 

ve sınırlarda da güvenli�in sa�lanmasında da rol oynamı�lardır. Ahilerin �ehirlerde,  

kasabalarda, köylerde ve sınırlarda etkin rol oynamasının nedeni Mo�ol istilasının 

sonuçlarında aranmalıdır. Mo�ol istilası sonucunda Anadolu da birçok yerle�im yeri 

harabeye dönmü� ve merkezi otorite kaybolmaya yüz tutmu�tur. Otorite bo�lu�unun 
                                                 
27 Ahmet Tabako�lu, Türk �ktisat Tarihi, Dergah Yayınları, �stanbul, Ekim 2003, s. 109. 
28 �smet Bozda�, Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı, Bo�aziçi Yayınları, �stanbul 1990, s. 15. 
29 Zeki Kazıcı-Mehmet �eker, �slam-Türk Medeniyeti Tarihi, Ça�rı Yayınları, �stanbul 1982, s. 240. 
30 Bozda�, a.g.e., s. 15. 
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getirdi�i ekonomik, sosyal, kültürel yaraları saracak devlet elinin olmaması, Ahi 

Te�kilatlarını ön plana çıkarmı�tır. Bu görevi toplum yararına çalı�an Ahiler 

üstlenmi�tir. Anadolu topraklarında yeni bir siyasi olu�um sa�lanana kadar, Ahi 

Te�kilatlarının bu �ekilde �ehirlerde ve uçlarda faal durumda olması bu te�kilatın 

siyasi alana da nüfuz etmesine sebep olmu�tur31. Nitekim me�hur seyyah �bni 

Batuta’ya, “Anadolu’nun �efkat diyarı” oldu�u hükmünü verdiren ahiler, belli ba�lı 

merkezlerde, kendi te�ebbüsleriyle tesis ettikleri, bir nevi müstakil ve cumhûrî idare 

ile, bölgelerindeki cemiyeti inhilalden kurtarmı�lar ve bu durumlarını Osmanlı 

Devleti’nin teessüsüne kadar muhafazaya muvaffak olmu�lardı32. �lber Ortaylı’nın 

“Son �mparatorluk Osmanlı” isimli eserinde Ahilerin siyasi gücü �u �ekilde izah 

edilmektedir: “… Bunlar hakikaten bir dönem �ehirleri yönetmi�lerdir. Mesela 

Ankara �ehrini Timur istilasından kurtaranlar bunlardır. Timur biliyorsunuz �ehrin 

civarındaydı; ama �ehrin içine giremedi…”33.  

Ahiler, XIII. ve XIV. Yüzyılda Anadolu’nun belli ba�lı �ehir ve köylerinde 

bir takım zaviyeler kurmu�tur. Bu zaviyeler de, gelene geçene konaklama barınma 

hizmeti sunmaktaydı34. Zaviyelerde konaklama ve barınma hizmetleri dı�ında birçok, 

siyasal, ekonomik ve askeri faaliyetlerde de bulunulmaktaydı. Bu faaliyetlerin do�al 

sonucu zaviyeler, ahiler için her türlü e�itimin verildi�i kültürel merkezler durumuna 

gelmi�tir35. 

1.2. AH� TE�K�LATINDA MESLEK� VE TEKN�K E��T�M 

FAAL�YETLER� 

Ahi Te�kilatlarında e�itim, günlük ya�am ile içi içeydi. Te�kilatta günlük 

ya�amda bilinmesi gereken her �ey yaparak ve ya�ayarak ö�renilmekteydi. Bu e�itim 

faaliyeti, belli bir zaman ve mekânla sınırlandırılmamakta hayatın son anına kadar 

devam etmektedir36.  “E�itim bir devlet görevi olarak kabul edilmedi�i bir dönemde, 

tarikat yönü de bulunan Ahi Te�kilatlarının amaçlarını gerçekle�tirebilmek için 

mensuplarının e�itimlerini sa�lamaları �arttı. Çünkü tarikata girebilmek için az çok 

                                                 
31 Tabako�lu, a.g.e., s. 110. 
32 �rfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, Seha Ne�riyat, �stanbul 1989, s. 86-87. 
33 �lber Ortaylı, Son �mparatorluk Osmanlı, Tima� Yayınları, �stanbul 2006, s. 99.  
34 Yüksel, a.g.b., s. 157. 
35 Veysi Erken, Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahilik, Berikan Yayıncılık, Ankara 2002, s. 101. 
36 Turan K., a.g.e., s. 27. 
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e�itim görmek gerekiyordu. Ahi Te�kilatları e�itim faaliyetlerini �slam dininin 

esaslarına göre düzenlemi�lerdi.37” 

�slam dininin esaslarına göre hayat tarzı benimsemi� olan Ahi Te�kilatları 

e�itim konusunda çok hassas davranmı�lardır. Usta- Çırak ili�kisi içerisinde ba�layan 

e�itim faaliyetinde, çırak; hem iyi bir sanatkâr hem de vatanını ve milletini seven bir 

fert olarak yeti�tirilmektedir. Türk milleti tarafından ortaya çıkarılmı� olan bu esnaf 

ve sanatkâr te�kilatı Türk-�slam toplumunda meslekî-teknik e�itimin geli�mesine ve 

yayılmasına öncülük etmi�tir38.  

Ahi Te�kilatlarında verilen e�itim, yaygın e�itim �eklindeydi. Yukarıda 

belirtildi�i üzere, e�itim vermek veya almak için herhangi bir zaman ve mekân 

belirlenmemi�ti. Hayatın her a�amasında e�itim devam etmekteydi. Ahi Te�kilatı 

olarak meslekî ve teknik e�itimin ilk verildi�i yer Debba�haneler olarak 

bilinmektedir. Çünkü ilk meslekî örgütlenme debba�lar arasında olmu�tur. Daha 

sonra saraçların, marangozların te�kilata dâhil olması ile meslekî ve teknik e�itimin 

verildi�i yerler ço�almı�tır39. 

Debba�haneler’in öncülük etti�i meslekî ve teknik e�itimde belli ba�lı 

devreler bulunmaktaydı. Bu devreleri; yamaklık devresi, çıraklık devresi, kalfalık 

devresi ve ustalık devresi olarak belirtebiliriz40. 

1.2.1.Yamaklık Devresi:  

Yamaklık e�itimi almak için on ya�ından küçük olmak gerekmekteydi. Bu 

gereklilik meslek sahibi olacak ki�inin mesle�ini daha iyi tanıması ve benimsemesi 

için dü�ünülmü�tür. Yamaklık yapmak isteyen çocu�un atölyeye devam etmesi 

esastır. Yama�ın atölyeye devamlılı�ı velisi tarafından taahhüt edilmekteydi41. Bu 

a�amada meslek ö�renen çocuklara haftalık veya aylık adı altında herhangi bir ücret 

ödenmezdi. Yamak, çıraklık belgesi alana kadar karın toklu�una çalı�maktaydı. 

Yamaklık evresi iki yıl olarak belirlenmi�ti42. 

                                                 
37 Ekinci, a.g.e., s. 35. 
38 Ekinci, a.g.e., s. 96.  
39 Turan K., a.g.e., s. 26. 
40 Tayip Duman, , “Meslekî ve Teknik E�itimin Geli�imi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 
2002, s. 62. 
41 Ne�et Ça�atay, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Selçuk Üniversitesi Yayınları, 2.Baskı, Konya 
1981, s.155. 
42 Duman, a.g.e., s. 62. 
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1.2.2. Çıraklık Devresi:  

�ki yıl herhangi bir ücret almadan ve yamaklı�a kesintisiz devam eden 

ö�renciler çıraklık devresine ba�lardı. Çıraklıkta meslekî ve teknik e�itimle ilgili 

bilgilerin en basiti ö�retilirdi. Çırak meslekle ilgili araç ve gereçleri bu dönemde 

tanımaya ba�lardı43. ��yerinin temizli�i, malzeme getirip götürme, i�yerinde ve 

zaviyede ö�retilen dersleri ö�renme, temiz giyinme, dürüstlük çıra�ın görevleri 

arasındadır. Çıra�ın günlük yiyece�ini e�itici ustası tarafından kar�ılanırdı44. Çıraklık 

süresi üç yıl olarak belirlenmi�ti45. 

Yamaklıktan çıraklı�a geçi� tören yapılırdı. Ahi Te�kilatına giri� olarak da 

kabul edilen bu törende, çırak önce kendisine yol ustası, yol arkada�ı seçerdi46. 

Törende e�itici usta, kalfalar, çıra�ın velisi, meslek ba�kanı hazır bulunurdu. Tören 

sabah namazından sonra yapılmaktaydı. Tören esnasında çırak olacak ö�rencinin 

meslekî ve ahlaki özellikleri anlatılırdı. Meslek dalının ba�kanı ö�rencinin sırtını 

sıvazlar ve çıraklık döneminde yapması gerekenleri kısaca anlatırdı. Tören sonunda 

ö�rencinin velisi tarafından esnaf vakfına çe�itli hediyeler verilirdi47. Bu üç yıl 

süresince ö�renciye meslek ba�kanının takdir etti�i ücret ödenirdi. Çıra�a takdir 

edilen ücretin iki haftalı�ı, e�itici usta tarafından esnaf sandı�ına verilmekteydi. Bu 

ücret “ terfi harcı” olarak alınmaktaydı. Ö�renci çıraklık devresinde e�itici ustanın 

söylediklerini yapmakla yükümlüydü48. 

1.2.3. Kalfalık Devresi:  

E�itici ustalar tarafından verilen üç yıllık e�itimi ba�arıyla bitiren ö�renciler 

kalfalık devresinde e�itim almaya hak kazanırlar. Kalfalar, ustanın olamadı�ı 

zamanlar i�yerini yönetirdi. Alınmı� olan sipari�leri zamanında yapmakla 

yükümlüydü49. Kalfaların önemli bir görevi de, emekliye ayrılmı� olan ya�lı esnaf 

üstadları’nın i�yerlerini yönetmeleridir. Yeterli sermayesi olup da i�yerlerini 

                                                 
43 Erken, a.g.e., s. 106. 
44 Muhittin �im�ek, Ahilik: TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması, Hayat Yayınları, �stanbul 2002, s. 
40 
45 Duman, a.g.e., s. 62. 
46 Erken, a.g.e., s. 108. 
47 Ça�atay, a.g.e., s. 155. 
48 Semra Çakır, “Ahi Te�kilatının Osmanlı Devleti’nin Kurulu�undaki Rolü”, (Yayınlanmamı� 
Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi E�itim Fakültesi Tarih E�itimi Bölümü), s. 56-57. 
49 Refik Soykut, Orta Yol Ahilik, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu E�itim Yayınları, 
Ankara 1971, s. 112. 
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kapatmak istemeyen emekliler i�yerlerine kalfaları tayin ederlerdi50. Kalfanın usta 

olabilmesi için, kalfalık müddetince üç tane çırak yeti�tirmesi gerekmekteydi51. 

Kalfalık süresi üç yıl olarak belirlenmi�ti52. 

Çıra�ın, e�itici ustası tarafından, kalfalık için yeterli görülmesi durumunda, 

çırak için tören yapılırdı. Kalfalık devresine geçilen törende daha fazla ayrıntı vardır. 

Bu törende meslek te�kilatının bütün üyeleri hazır bulunurdu. Törene, di�er meslek 

ba�kanları da davet edilirdi. Törene katılanlara hizmet ve rehberlik edecek ki�i, 

kalfaların en kıdemlisiydi. Kalfalık devresine geçecek ö�renci bu törende ilk kez 

meslek üniformasını giyerdi. Törende, ö�rencinin e�itici ustası dı�ında üç usta daha, 

ö�rencinin meslekî ve ahlaki ya�antısının güzelli�ine �ahitlik yapardı. �ahitlik etme 

töreninden sonra, ö�renci velisinin de onayı alınırdı53. Daha sonra Kur’an okuma ve 

dua törenine geçilirdi. Bu törenden sonra orada bulunan herkes aya�a kalkar, meslek 

ba�kanının pe�tamal (�ed) ku�atmasını izlerdi. Ö�renciye pe�tamal ku�atılırken sanat 

ve ticaretle ilgili ö�ütler verilir ve ba�arılı olması için duada bulunulurdu. 

Ö�rencinin, meslek ba�kanlarının, ustaların, velilerin ve orada bulunan büyüklerin 

ellerini öpmesiyle törene son verilirdi54.  

1.2.4. Ustalık (Üstadlık) Devresi:  

E�itici ustanın yanında üç yıllık kalfalık devresini bitiren kalfalar, törenle 

ustalık devresine geçerdi. Kalfalıktan ustalı�a geçi� oldukça me�akkatliydi. Kalfanın, 

kalfalık yaptı�ı süre içerisinde hiç �ikâyet konusu olmaması, görevine sadık olması, 

kendisine emanet edilen çırakları iyi e�itmesi, di�er kalfalarla iyi geçinmesi ve 

mü�terilere kar�ı güler yüzlü olması gerekmekteydi. Usta olacak ki�inin i�yeri 

açabilecek sermayeye sahip olması ve i�yerini iyi yönetip yönetmeyece�i de önem 

arz etmekteydi55. Usta e�er Ahi meclisine girmek istiyorsa en az üç tane kalfa 

yeti�tirmelidir56. 

 Kalfanın yukarıda ifade edilen özelliklere sahip olması durumunda ustalık 

töreni hazırlıklarına ba�lanırdı. Yapılacak tören usta olacak ki�iye otuz gün önce 

                                                 
50 Ça�atay, a.g.e.,  s. 154–155. 
51 �im�ek, a.g.e., s. 42. 
52 Ça�atay, a.g.e.,  s. 154-155. 
53 Ça�atay, a.g.e.,  s. 155. 
54 Duman, a.g.e., s. 62-63. 
55 Duman, a.g.e., s. 63. 
56 �im�ek, a.g.e., s. 42. 
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bildirilirdi. Usta adayı bu süre içerisinde i�yeri kiralar veya satın alırdı57. Usta 

adayına i�yeri temin etme konusunda yardımcı olunurdu, �öyle ki: Ustalık alacak 

kalfanın daha önce yapmı� oldu�u eserler tören esnasında davetlilere gösterilirdi. 

Eserleri be�enen davetliler bunları satın alırlardı. Böylece usta adayı i�yeri için 

sermaye temin etmi� olurdu58. Hazırlıkların tamamlanması durumunda tören için 

davetiyeler çıkarılırdı. Törenin yapılaca�ı yerle�im yerindeki, ilgili mesle�in ustaları, 

di�er mesleklerin kâhyaları, müftü, kadı ve di�er din görevlileri törene davet edilirdi. 

Tören, Kâhya kö�künde Kur’an okunarak ve açılı� duası yapılarak ba�lardı. 

Toplantıyı yöneten kâhya, usta adayına çe�itli ö�ütler verdikten sonra sözü kalfa’nın 

ustasına bırakırdı. Usta kalfasına çe�itli ö�ütler verdikten sonra helalle�irdi. 

Konu�ma ve helalle�me bittikten sonra kalfanın ustası kalfaya ustalık pe�temalini 

ku�atırdı. Tören büyüklerin elinin öpülmesi ve tebriklerle biterdi59. 

Yukarıda belirtti�imiz devrelerde ustaların yanlarında yamaklık, çıraklık, 

kalfalık e�itimi alan ö�rencilere kar�ı sorumlulukları vardır. Velisi tarafından “eti 

senin kemi�i benim” denilerek ustalara teslim edilen ö�rencilerin gösterece�i ba�arı 

aynı zamanda e�itici ustalarında ba�arısı olarak kabul edilmektedir. Ancak 

ö�rencinin mesle�in getirdi�i incelikleri ö�renememesi durumunda ve ö�rencinin 

ahlaki yapısının bozulması durumunda e�itici ustalar sorumluluk altına 

girmektedirler. E�itici ustaların bu ba�arısızlı�ı meslek üyeleri tarafından ho� 

kar�ılanmazdı. Ayrıca bu sanat mensupları alay konusu olurdu. Dolayısıyla e�itici 

ustaların ö�rencilerine meslekî ve ahlaki konularda do�ru yolu göstermesi oldukça 

önemlidir60. 

Ahi Te�kilatlarının meslekî ve teknik e�itimde uyguladı�ı sıkı disiplin, 

te�kilatı sosyal ve ekonomik ya�amda vazgeçilmez duruma getirmi�tir. Ahili�i bu 

kadar önemli hale getiren disiplinin sa�lanmasında, çar�ı ve dükkânların, bedesten 

denilen toplu ticarethanelerin bulundu�u yerlerde olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla te�kilat mensuplarına verilen e�itim kolay ve etkili olmaktaydı. 

Esnafların sürekli gözetim altında tutulmaları neticesinde; namaz saatlerinde 

dükkânlar da çalı�ma dururdu, dürüst çalı�ılır, mü�teriye saygı gösterilirdi, üretimi 

                                                 
57 Ça�atay, a.g.e., s. 156. 
58 Soykut, a.g.e., s. 112. 
59 Duman, a.g.e., s. 63. 
60 Sabahattin Güllülü, Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri, Ötüken Yayınevi, �stanbul 1977, s. 129–
130 
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artırma gayretinde bulunulurdu, esnaflar birbirleri ile iyi geçinirlerdi, çırak ve 

kalfalar iyi yeti�irdi61. 

 

1.3. AH� TE�K�LATLARININ YER�N� LONCA TE�K�LATLARINA 

TERKETMES�  

XVI. yüzyılın sonlarında Batıdan gelen sanayi ürünleri Anadolu pazarlarını 

kaplamı�tır. Bu durumun neticesinde Müslüman Türk esnaf hammadde ve pazar 

sıkıntısı çekmeye ba�lamı�tır. Ekonominin kötüye gitmesinin ortaya çıkardı�ı 

denetim sorunu nedeniyle, yerli sermaye sahipleri, ticaret yapma serbestli�i kazanan 

askerler ve çift bozarak �ehre gelen köylüler Ahi Te�kilatları dı�ında esnaf zümresi 

olu�turmu�lardı. Böylece Ahi Te�kilatlarının kar�ısında Batıdan gelen 

sermayedarlarla birlikte dört büyük rakip ortaya çıkmaktaydı62.  Özellikle sermaye 

sahipleri, üretim ve emekle kazanmaktan çok, daha kolay kazanma yolunu tercih 

ediyorlardı. Bu ki�iler ellerinde bulundurdukları sıcak parayla hammadde satın 

olmaktaydılar. Dolayısıyla kısıtlı �artlarda elde edilen hammaddenin sermaye 

sahiplerinin ellerinde bulunması, Ahi Te�kilatına mensup esnafın, hammaddeyi daha 

pahalıya alması sonucu ortaya çıkmaktaydı. Bu durum, Ahi Te�kilatlarının çözülmesi 

demekti. Yine asker ve köylünün esnaflık yapmaya ba�laması ile Osmanlı Devletinde 

üretim, ticaret, zanaat tarzı tamamen de�i�mekte bu durumdan da en çok Ahi 

Te�kilatları zarar görmekteydi. Ekonomik bozulma kar�ısında birçok caydırıcı 

önlemler alındıysa, bozulma devam etmi�, yeniçeri ve sipahilere 1587 yılında 

esnaflık hakkı tanınmı�tır63.   

Ticaret ve esnaflık anlayı�ındaki bu de�i�ime Osmanlı Devleti’nin XVIII. 

yüzyılda yapmı� oldu�u sava�larda etki etmekteydi. Osmanlı Devleti’nin XVIII. 

yüzyıldan itibaren Avrupa devletleri ile yapmı� oldu�u sava�ların büyük kısmının 

ma�lubiyetle sonuçlanması ve bu yüzyılda yapılan sava�ların uzun sürmesi 

ekonomiyi do�rudan etkilemi�tir. Nitekim devlet’in hazinesinin en önemli gelir 

kayna�ı sava�lardan elde edilen ganimet ve vergi geliriydi. Devletin bu gelirlerden 

mahrum olması, devlet adamlarını yeni arayı�lara yönlendirmi�tir. Sonuçta esnaf ve 

                                                 
61 Yahya Akyüz, Türk E�itim Tarihi(Ba�langıçtan 1993’e), Kültür Koleji Yayınları, �stanbul 1994, 
s. 46. 
62 �im�ek, a.g.e., s. 47-48 
63 Ekinci, a.g.e., s. 54-55. 
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zanaatkârlara yeni vergi yükümlülü�ü getirilmi�tir. Vergilendirme ve vergi toplama 

konusunda kadı ve muhtesiplerin görevlendirilmesi yoluna gidilmi�tir.  Bu 

görevlendirmeler Ahi Te�kilatlarının üyeleriyle irtibatının kopmasına neden olaca�ı 

endi�esi ile devleti ve Ahi Te�kilatlarını kar�ı kar�ıya getirmi�tir64. Bu durum 

kar�ısında devlet bir takım tedbirler almak zorunda kalmı�tır. Ancak dı�arıdan 

Avrupa tüccarlarının faaliyetleri, içeriden ise sermayedar ve esnaflı�a el atan 

askerlerin faaliyetleri alınan tedbirleri etkisiz hale getirmi�tir. 

Neticede, Ahi Te�kilatlarının çözülmesini önlemek amacıyla alınan tedbirler 

yeterli hiçbir zaman yeterli olamamı� ve te�kilat XVIII. yüzyılda, sermaye 

sahiplerine, çift bozan köylüye, sanat ve ticaretle u�ra�maya ba�layan askere 

direnememi�tir. XVIII. yüzyıldan sonra yerini, Lonca Birliklerine devretmi�tir. 

Lonca kelimesinin �talyanca oldu�u öne sürülmektedir. Hammadde da�ıtımının 

yapıldı�ı yer anlamında teknik bir kelime olarak kullanılmaktadır65. Osmanlı 

Devletinde Lonca, esnaf zümrelerinin toplandı�ı,  çe�itli ticari konularda kararların 

alındı�ı yerler olarak adlandırılmaktadır66.  

Loncalar, Ahi Te�kilatlarının bir çe�it devamı olarak ortaya çıkan ülkede 

esnaf ve zanaatkârları te�kilatlandıran aynı zamanda meslekî ve teknik e�itimin 

verilmeye devam edildi�i yerlerdir. Ancak Loncalarda, Ahilerdeki gelenek ve 

görenekler büyük ölçüde terkedilmi�tir. Ahi Te�kilatları kurulu�undan itibaren 

ba�ımsız olarak iç hukukunu belirlerken, Loncalar yarı resmi kurulu�lar olarak 

ortaya çıkmı�tır67. Ahilerde üzerinde önemle durulan fütüvvet anlayı�ı Loncalarda 

terk edilmi� ve bu karde�lik duygusunun yerini kar�ılıklı çıkar ili�kisi almı�tır. 

Kar�ılıklı çıkar ili�kisinin ya�andı�ı Loncalarda, tüccar, esnaf, zanaatkârların, 

i�çilerin toplanır ticari konularda görü�meler yaparlardı. Evliya Çelebi’nin 

bahsetti�ine göre �stanbul da XVIII. yüzyılda bu çe�it faaliyet gösteren 1109 Lonca 

Te�kilatı vardır68. 

 Loncalarda meslekî ve teknik e�itim faaliyetleri Ahilerdeki e�itim ile 

benzer özellikteydi. Loncalarda çırak alımı ve yeti�tirilmesi yine Ahilerde oldu�u 

gibi devam etmi�tir. Mesle�e çırak olarak girmeye hazırlanan çocuklar kendilerine 

                                                 
64 Gündüz, a.g.e., s. 110-111 
65 Turan K., a.g.e., s. 30. 
66 �im�ek, a.g.e., s. 45. 
67 Aynı yer. 
68 Turan K., a.g.e., s. 31. 
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yol atası ile iki yol karde�i seçer ve mesle�e ba�lardı. Çırakların e�itimine önem 

verilir, çıraklar ihmal ettirilmezdi. Çıraklı�a, kalfalı�a ve ustalı�a geçi� yine 

törenlerle yapılmaktaydı. Loncalardaki iç disiplin, sıkı kurallarla denetlenirdi. 

Kurallara uymayanların i�letme belgeleri iptal edilerek, te�kilat dı�ına çıkartılırdı69. 

Lonca Te�kilatları varlı�ını devletin himayesinde XIX. yüzyılın sonlarına 

kadar sürdürmü�tür. Dünyadaki ticaret sanatındaki hızlı de�i�imin farkında olamayan 

Osmanlı esnafı, üretim faaliyetlerini fabrikasyon �ekline sokamadı�ından dolayı 

sarsılmı�tır. Avrupa devletlerinin hammaddeyi, mamül madde haline getirerek 

Osmanlı pazarına sürmesi bu durumu daha kötü hale sokmu� ve devlet Avrupa 

mallarına ba�ımlı hale gelmi�tir. Avrupa mallarından alınan dü�ük gümrük vergileri 

ülke içerisindeki esnafı daha zor duruma sokmu� ve esnaf bu duruma dayanamayarak 

iflas etmi�tir. 

Lonca Te�kilatının iflas nedenleri arasına, Avrupa Devletlerine verilen 

kapitülasyonları da eklemek gerekir. Yükselme döneminden itibaren Avrupa’ya 

kısıtlı olarak verilen kapitülasyonlar, son dönemlerde sürekli hale getirilmi�tir. 

Böylece Osmanlı Devleti, Avrupa malları için açık pazar haline gelmi�tir. Bu 

durumu önlemek amacı ile küçük çapta seri üretimlere geçilmi� olsa da ülke 

içerisindeki yerli ve yabancı sermaye gurupları, daha fazla kazanma hırsı ile buna 

engel olmu�lardır. 

Kurulu� amacı ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ülke içerisindeki sanat 

ve ticaret erbabını e�itmek, tüketiciyi korumak olan Lonca Te�kilatları, üzerine binen 

yükleri daha fazla kaldıramayarak çökmü�tür. Loncalar resmi olarak 1912 yılında 

çıkartılan bir kanunla ortadan kaldırılmı�tır70. 

 

 

                                                 
69  Turan K., a.g.e., s. 31-32. 
70 �im�ek, a.g.e., s. 50. 
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II. BÖLÜM 

ÖRGÜN E��T�M KURUMU BA�LAMINDA �LK MESLEK� 

TEKN�K E��T�M KURUMLARI 

2.1. MÜHEND�SHANE-� BAHRÎ-� HÜMAYUN  

Osmanlı Devletinde meslekî ve teknik e�itim kurumları öncelikle askeri 

zorunluluktan dolayı açılmı�tır. Bu zorunluluk gere�i Osmanlı Devletinde açılan ilk 

meslekî ve teknik e�itim kurumu 1734 yılında açılan Hendesehanedir. Hendesehane 

aynı zamanda Osmanlı Devletinde ileride açılacak askeri ve sivil mühendislik 

okullarının temeli olarak kabul edilmektedir71.  

XVIII. yüzyılda Avrupa devletleri mühendisli�in her alanında bran�la�maya 

ba�lamı�tır. Bu yüzyılda sava�ların denizler üzerinde yo�unla�ması, Avrupa 

devletlerinin deniz okulları açmasını sa�lamı�tır72. Avrupa da ya�anan bu geli�meleri 

Osmanlı Devleti’nin fark etmesi ancak 1770 yılında ya�anan Çe�me olayı ile 

olmu�tur. Rus donanmasının Çe�me Limanındaki Osmanlı donanmasını yakması, 

Osmanlı donanmasının yeniden in�asını zorunluluk haline getirmi�tir. Yeniden in�a 

edilecek olan donanma için mühendis ve deniz subayı yeti�tirmek için bir okul 

açılması dü�ünülmü�, neticede 1773 yılında Mühendishane-i Bahri-i Hümayun 

açılmı�tır73. �stanbul Kasımpa�a da açılan bu okul, Osmanlı Devleti’nin ilk denizcilik 

okuludur74. 

Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun’un ilk hocası Cezayirli Seyyid Hasandır. 

Cezayirli Seyyid Hasan, Avrupa denizcili�i ile ilgili birçok kitap okumu� ve 

denizcilikle ilgili birçok teknik aleti bilen bir ki�i olarak tanınmaktaydı. Okul 

Tersane-i Amirenin Dara�acı semtinde 1776 yılında e�itim ve ö�retime ba�layan 

okula, bir hoca, bir kalfa ve birde alet muhafızı tayin edilmi�tir75. 

Osmanlılarda Batıya açılan ilk pencere olan bu okula, önceleri, kaynak 

olacak bir okul bulunmadı�ı için, okuma ve yazma bilmeyen küçük çocuklar 

alınıyordu. Programı, günümüzdeki ilk ve kısmen orta ö�retim düzeyindedir. 

                                                 
71 Erdo�an Ba�ar, Milli E�itim Bakanlarının E�itim Faaliyetleri (1920–1960), Milli E�itim 
Bakanlı�ı Yayınları, �stanbul 2004, .s. 37. 
72 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt 2, Osmanbey Matbaası, �stanbul 1939, s. 265. 
73 Ba�ar, a.g.e., s. 37 
74 Akyüz, a.g.e., s. 125. 
75 Ergin, a.g.e.,C.2, s. 264. 
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Çocuklara önce okuma yazma, Arapça, Farsça, Fransızca ö�retilir, sonra Matematik 

ve denizcilik bilgileri verilirdi. Daha sonra kaptan ve subayların 13–16 ya�ında olan, 

Kur’an’ı okumu�, sülüs yazı yazabilen çocukları alınmaya ba�ladı. Süresi 3 yıldı. 1. 

ve 2. sınıflarda ö�renciler beraberce �u dersleri görürlerdi: �lmihal, Arapça, Hesap, 

Hendese, Cebir, Resim, 3. sınıfta uzmanlık sınıflarına ayrılırlardı76. Ö�renciler 

üçüncü sınıfta makine ve in�aiye bölümlerine ayrılırlardı. Bu bölümlerde ilgili 

dersleri okurlardı. Ayrıca ö�rencilerin pratik yapmaları amacıyla bir e�itim gemisi 

in�a edilmi�ti77. Okula ders vermek amacıyla Fransız ö�retmenlerde davet edilmi�tir. 

Bu ö�retmenlerden Jacques Balthasar le Brun 1793 yılında �stanbul’a gelerek 

Tersane Mühendishanesi’nin müdürlü�üne geçmi�tir. Fransız ö�retmen burada 

Avrupa tekni�ine uygun gemi in�a dersleri vermi�tir78. Türk ö�retmenlerle ders 

vermeye ba�layan Fransız ö�retmenler bir süre sonra Rusya’nın baskısı üzerine 

ülkelerine geri dönmek zorunda kalmı�lardır. Osmanlı Devleti bu durum sonucunda 

�sveç ve Londra’dan ö�retmen ve teknisyenler getirmi�tir79. 

Okul, 1821 yılında Kasımpa�a’da çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale 

gedi�inden e�itime bir yıl ara vermi�tir. 1822 yılında Parmakkapı yakınındaki Bıçkı 

Ma�azasına ta�ınmı�, ancak bu bina yeterli gelmemi�tir.  1830 yılında 

Heybeliada’daki askeri kı�laya ta�ınmı�tır. Heybeliada’daki okulda bir süre sonra 

yeterli gelmemi�, bu defa okul Tersanede in�a edilen binaya ta�ınmı�tır. Okuldaki 

ö�retim kadrosu ve talebeler 1838 yılında bu binaya ta�ınmı�tır. Okul, 400 ö�renci 

kapasiteli,  sınıfları ve çalı�ma odaları ile modern bir e�itim kurumuydu. Osmanlı 

Devletinde artan denizci ihtiyacının kar�ılanması amacıyla açılan bu okulda bir süre 

sonra yeterli gelmemi�tir. 1845 yılında Heybeliada da yapımı tamamlanan binaya 

ta�ınmı�tır. Bu okulda ö�renciler ilkokul’dan yüksek okul seviyesine kadar denizcilik 

e�itimi almaktaydılar. Heybeliada’daki bu Mühendishane, günümüzde Deniz Harp 

Okulu olarak hizmet vermeye devam etmektedir80. 

                                                 
76 Akyüz, a.g.e., s. 125. 
77 Ergin, a,g,e., C 2, s. 268-269. 
78 Ekmelettin �hsano�lu(Editör), Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Feza Gazetecilik Yay., Cilt 1, �stanbul 
1999, s. 280-281.  
79 Duman, a.g.e., s. 62. 
80 �hsano�lu, a.g.e., C 1, s. 281.  
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2.2. MÜHEND�SHANE-� BERRÎ-� HÜMAYUN 

Okul III. Selim’in “Nizam-ı Cedit” ıslahatlarının bir ürünü olarak ortaya 

çıkmı�tır. III. Selim’in tahta çıktı�ı dönemde ba�ta Yeniçeri Oca�ı olmak üzere, 

devrin e�itim ve ö�retim i�lerini yürüten medreseler ça�ın gerisinde kalmı�tı. Bu 

kurumlar pozitif e�itimi bir kenara itmi� sadece ölüm ve ötesi arayı�ları içerisine 

girmi�ti. Medreseler hurafelerle dolu tartı�malar içerisinde bo�ulmakta ve anar�iyi 

körüklemekteydi. Askeri ve sivil e�itim kurumlarındaki bu bozulmanın farkında olan 

III. Selim ve devrin aydın devlet adamları Batı tarzında yenilik hareketlerini 

ba�latmak amacıyla harekete geçmi�lerdir. Hareket’in ba�langıç noktası ise askeri 

te�kilatların düzenlenmesi ve Batı tarzında meslekî ve teknik e�itimin ba�latılması 

olarak belirlenmi�tir81.   

III. Selim’in, özelde ça�dı�ı kalmı� ordunun yenile�tirilmesi, genelde ise 

ülke içerisindeki çok seslili�in önlenmesi olarak tanımlanabilecek dü�ünceleri 

“Nizam-ı Cedit” olarak adlandırılmı�tır. Bir program olarak ortaya çıkan bu 

dü�üncelerin amacı kısaca �u �ekilde izah edilebilir: “III. Selim, talim ve terbiyesi 

kalmamı� bir insan yı�ınından ibaret olan yeniçeri ordusunun yanında modern bir 

ordu tesis etmekten maada ulemanın iddialarını ve nüfuzlarını kırmak, fetvalarıyla 

padi�ah’ın te�rii hakkını taksim eden �eyhülislamların salahiyetlerini azaltmak ve 

nihayet Avrupalıların sanatta ve ilimde yaptıkları ke�iflere ortak olarak, onların sınai, 

zirai, iktisadi müesseselerinden iktibaslar yaparak Osmanlı �mparatorlu�u’nu 

yenile�tirmek istemi�ti82.”  

Nizam-ı Cedit Islahatları olarak adlandırılan bu yenile�me döneminin ilk 

icraatları’ndan olan Mühendishane-i Berri-i Hümayun, III. Selim’in tahta geçi�inin 7. 

yılında 10 Mayıs 1796 yılında �stanbul Hasköy de açılmı�tır. Okul, daha önce 

Sadrazam Halil Hamid Pa�a tarafından 1773 yılında Kasımpa�a Tersanesinde açılan 

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’a paralel olarak açılmı�tır. Mühendishane-i Bahri-

i Hümayunda deniz kuvvetlerine deniz subayı ve mühendis yeti�tirilirken, 

Mühendishane-i Berri-i Hümayunda kara kuvvetlerine topçu, istihdam subayı ve 

                                                 
81 Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern E�itimin Do�u�u ve Geli�imi (1773–1923), MEB 
Yayınları, �stanbul 1991. s. 27–28. 
82  Do�an Avcıo�lu, Milli Kurtulu� Tarihi 1 - 1838’den 1995’e, Tekin Yayınevi, �stanbul 1979,  s. 
77. 
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askeri mühendisleri yeti�tirilmekteydi83. Daha sonra Mühendishane-i Bahri-i 

Hümayun’un geni�letilerek in�a edilmesi her iki okulu bir araya getirmi� ve okulların 

tahsil usulü birle�tirilmi�tir. 1796 yılında kurulu� nizamnamesi de�i�tirildi.  

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun ö�rencileri kalfaları ile beraber haftada iki gün 

Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a gelip ders okumaları usul ve nizam haline 

getirildi84.    

Okulun açılı�ı nedeniyle yayınlanan fermanda ö�renci sayısı ve e�itim 

süresi belirlenmi�tir. Bu fermana göre okulun ö�renci sayısı 40 olarak belirlenmi�tir. 

Ö�retim süresi ise dört yılla sınırlandırılmı�tır. Ancak 40 ö�renci dı�ında okulda ders 

görmek isteyenlere de e�itim hakkı tanınmı�tır. Yukarıda belirtildi�i gibi yeni açılan 

okulun ö�rencileri, deniz mühendishanesi ö�rencileri ile birlikte e�itim alacaktı85. 

Okulun açılması ile ö�renci kayıtları ba�lamı� ve ilk kayıt döneminde okula, la�ımcı 

(istihkam) oca�ı neferlerinden 50 ve humbaracı (topçu) oca�ı neferlerinden 30 nefer 

olmak üzere toplam 80 ö�renci kayıt yaptırmı�tır. Bu ö�rencilere bir hoca, be� kalfa 

ve bir Fransızca ö�retmeni ve tercüman tayin edilmi�tir86. Ö�renciler Salı ve Cuma 

günleri dı�ında okulda bulunmaktaydı. Pazartesi ve Per�embe günleri pratik yapmak 

amacıyla sahraya çıkılmaktaydı. Sahraya çıkılan günlerde ö�renciler “ameliyat-ı 

fününu me�k ve talim etmekteydi.” Pratik yapmak amacıyla sahraya çıkacaklar, 

dördüncü sınıf yani son sınıf ö�rencileri’nden seçilmekteydi. Son sınıf ö�rencileri 

için aynı zamanda deneyim olan sahra e�itiminde istihkâm, yol, bina, köprü vs. gibi 

devlete ait binaların in�ası ve tamiri yapılırdı. Ayrıca e�itim yerlerinin haritaları bu 

ö�rencilerden istenirdi. Böylece Osmanlı Devletinin genel haritasının 

çıkartılabilece�i anla�ılmı�tır87. 

Bu dönemin seçkin bilim adamlarından biri, Sultan III.Selim’in 

Mühendishane-i Berri Hümayun’a atadı�ı ilk hocalardan olan Hüseyin Rıfkı(?-

1817)’dır. Mühendishane’de ba� hocalı�a kadar yükselen Hüseyin Rıfkı’nın buradaki 

derslerin düzenlenmesinde büyük eme�i geçmi�tir. Arapça ve Farsçanın yanı sıra 

�ngilizce, Fransızca, �talyanca ve Latince bilmesinin sa�ladı�ı avantajla modern Batı 

biliminin Osmanlı Devletine aktarılmasına öncülük etmi�, birçok bilimsel eseri 

                                                 
83 Koçer, a.g.e., s. 28, 
84 Koçer, a.g.e., s. 31. 
85 Duman, a.g.e., s. 66. 
86 Akyüz, a.g.e., s. 125. 
87 Akyüz, a.g.e., s. 126. 
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Türkçeye aktarmı�tır. Onun kitapları Mühendishane e�itimine büyük katkıda 

bulunmu�tur88.  

Bu okuldan mezun olanlar ordunun önemli ocaklarında devlete hizmet 

etmeye ba�lamı�lardır. Nizam-ı Cedit, topçu, top arabacı, humbaracı, la�ımcı 

ocakları bu seçkin subaylar tarafından geli�tirilmi�tir. Ocakların daha ça�da� 

olabilmesi için burada görev yapan subaylara çe�itli seminerler verilmi�tir. Okulda 

Fransız subayları da ders vermekteydi. Fransızca ö�renmek her ö�renci için 

zorunluydu. Mühendislikle ilgili ders kitapların birço�u Fransızcaydı89. 

Devletin oldukça fazla emek harcayarak kurdu�u mühendishanelerden 

beklenen ba�arının elde edildi�i söylenemez. Mühendishanelere kayıt yaptıran 

ö�rencilerin, mahalle mektepleri ile medreselerde iyi e�itim almamı� olması bu 

durumun sebebi olarak gösterilebilir. Çünkü mahalle mekteplerinde verilen e�itim 

günümüz ilkö�retim okullarının ilk üç sınıfında verilen e�itim kadardı. Medreselerde 

ise durum bundan daha iyi de�ildi. Medreselerde, pozitif bilimler tamamen 

kaldırılmı� yerine Arapça ve din bilimleri konmu�tu. Neticede bu okullardan mezun 

olan ö�rencilerin,  yabancı dille Batı teknolojisi ö�retilen mühendishanelerde ba�arılı 

olması mümkün de�ildi. Mühendishanelerde seviye bu iken, ö�rencilere ancak 

isabetli top atı�ı yapabilmek gereken basit aritmetik, geometri ve trigonometri 

bilgileri ö�retilmekteydi90. 

 Her �eye ra�men XVIII. yüzyıl sonlarında açılan bu mühendishaneler XIX. 

yüzyılda açılacak meslekî ve teknik e�itim kurumları için bir ba�langıç olmu�tur. 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıla bu okulların önemini kavramı� olarak girmi�tir.  

Devletin ya�am sava�ı verdi�i bu yüzyılda meslekî ve teknik e�itim kurumlarının 

açılmasına devam edilmi�tir.    

 

                                                 
88  Topdemir, a.g.e., s. 67. 
89  Türkiye Tarihi 3 (Editör:  Sina Ak�in), Cem Yayınları, �stanbul 1997, s. 81. 
90  Ak�in, a.g.e., s. 82. 
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III. BÖLÜM 

TANZ�MAT’TAN I. ME�RUT�YET’E KADAR TEKN�K E��T�M 

FAAL�YETLER� (1839–1876 ) 

Tanzimat Dönemi, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan Avrupa ile 

yakınla�ma sürecinin hız kazandı�ı dönemdir. Osmanlı Devleti XIX. yüzyılın 

getirdi�i olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla birçok yenilik hareketini 

Tanzimat’la birlikte hayata geçirmi�tir. Tanzimat Fermanı veya Gülhane Hattı 

Hümayunu, 1839’da Mustafa Re�it Pa�a’nın etkisiyle, padi�ah Abdülmecid 

tarafından ilan edilmi�tir. Padi�ah Abdülmecid, bu fermanla bazı siyasal ve sosyal 

alanda düzenlemeler yapılaca�ını ilan etmi�tir. Bu fermanın ilan edilmesinden sonra 

Tanzimat (düzenlemeler) dönemi ba�lamı�tır91. 

 Bu yenilik ve düzenleme hareketlerine daha önceki yüzyıllarda oldu�u gibi 

kar�ı çıkanlarda mevcuttu. Nitekim yapılmak istenilen yenilikler uzun süreden beri 

var olan toplumun maddi ve manevi alı�kanlıkları ile mücadele içerisinde olmu�tur. 

Bu mücadele ilk olarak fikir alanında ortaya çıkmı�sa da daha sonraki zaman 

diliminde her alanda eski ile yeni arasında devam etmi�tir. Öyle ki Avrupa da e�itim 

almı� Osmanlı aydınları arasında bile yenilik kar�ıtları ortaya çıkmı�tır. Dolayısıyla 

yenilik hareketleri yapılırken geleneksel maddi ve manevi ya�antıya dikkat edilmesi 

zorunlulu�u her zaman var olmu�tu. Bu geleneksel maddi ve manevi ya�amın temel 

kayna�ı ise �slam dini olarak bilinmekteydi92.   

 Sadrettin Celâl Antel, Tanzimat Fermanı’nı �u �ekilde de�erlendirmektedir: 

“Tanzimat, heyeti umumiyesi itibariyle, garp medeniyetine do�ru atılmı� bir adım, 

Avrupa ilim ve irfanını memlekete sokmak hususunda yapılmı� ciddi bir te�ebbüs, 

hükümet makinesini dinin mutlak esaretinden kurtaracak, vusati ve otokratik bir 

devlet düzeni yerine az çok Avrupai bir devlet kurmak hususunda bir hamledir.”93 

Bu de�erlendirmeye ra�men devlet yenilikler yaparken �slam dininin 

çerçevesi dı�ına ta�mamaya özen göstermi�tir. Neticede Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl 

ba�larında, geleneksel ya�amı tamamen dı�lamadan Batı tarzında yenilik 

hareketlerine Tanzimat’la ba�lamı�tır. Batı tarzında yenilikler derken, e�itimi 

                                                 
91 Akyüz, a.g.e., s. 137. 
92 �. Y. Petresyan, XIX. Asır Osmanlı �mparatorlu�u’nda Reform Hareketi: Gelenekler ve 
Yenilikler, Türk Tarih Kurumu (ayrı basım), Ankara 1994, s. 21–22. 
93 Sadrettin Celal Antel, “Tanzimat Maarifi”, Tazimat 1, MEB Yayınları, �stanbul 1999, s. 445. 
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ilgilendiren yenilikler de akla gelmektedir. Ancak Tanzimat Fermanı’nın hiçbir 

maddesinde e�itim ve mektepler hakkında her hangi bir kelimeye 

rastlanılmamaktadır94.  

Bu duruma ra�men Tanzimat’la ba�layan bu yeni dönemde birçok okul 

açılmı�tır. Okulların açılmasına, Tanzimat Fermanındaki bir madde neden olmadı�ı 

gibi, okullara padi�ahta bir iyilikte bulunmamı�tır.  Okulların açılmasına, devrin 

getirdi�i do�al sebepler ve zorlamalar sebep olmu�tur95. Okulların açılmasında 

devrin aydınları öncülük etmi�tir. Avrupa bilim ve tekni�inin farkında olan Osmanlı 

aydınları, öncelik olarak Tanzimat döneminde yapılan yeniliklerin korunabilmesi ve 

geli�ebilmesi için çe�itli tedbirler alma yoluna gitmi�leridir. Bu amaçla her açıdan 

bilgili bir toplum, aydın ve bunları bir arada tutabilecek kadro ve kurumlar 

olu�turulmaya ba�lanmı�tır. Mustafa Re�it Pa�a ve arkada�ları bilgili toplumun, 

aydın kadronun yeti�mesi için örgün ve yaygın e�itim kurumları açma gere�i 

duymu�lardır. Yeni açılan e�itim kurumlarında toplum e�itilecek ve devlet Avrupa 

usullerine göre geli�tirilecekti. E�itimde meydana gelecek bu geli�me ça�a ayak 

uydurmanın zorunlu gere�i olarak dü�ünülmektedir. Devlet böylece Avrupa 

kamuoyunu da kendi lehine çevirebilecektir96.    

Tanzimat Döneminde e�itimde bran�la�ma ba�lamı� ve okulların dereceleri 

belirlenmeye çalı�ılmı�tır. 1838 yılından itibaren Osmanlı Devletinde sivil e�itim 

kurumları Sıbyan, Rü�tiye, �dadi ve Darülfünun adı ile derecelendirilmi�tir. Sıbyan 

mektepleri ana mektebi, Rü�tiye mektepleri ilk mektep, idadi mektepleri orta (lise) 

mektep ve darülfünün mektepleri ise yüksek mektepler olarak sıralanmı�tır. Bu 

okulların açılı� sırasında ise yukarıdaki bir sıralama takip edilememi�tir. Ülkede 

henüz sıbyan veya rü�tiye mektepleri yok iken idadiler açılmaya ba�lanmı� hatta 

idadilerde darülfünun için ö�renci yeti�tirilmeden darülfünunlar açılmı�tır97.  

E�itimdeki bu düzensizli�e yıllar sonra 1869 da Saffet Pa�a’nın Maarif 

Nazırlı�ı döneminde son verilebilmi�tir. Maarif Nazırı Saffet Pa�a’nın hazırladı�ı 

maarif nizamnamesinde e�itimde derecelendirme ve kurumsalla�ma �u �ekilde 

belirtilmi�tir: “Köylerde ve mahallelerde Sıbyan, be� yüz evli kasabalarda Rü�tiye, 

bin evli kasabalarda �dadiye ve vilayet merkezlerinde Sultaniye açılacaktır.” Bu 
                                                 
94 Ergin, a.g.e., C.2, s. 349. 
95 Ergin, a.g.e., C.2, s. 354. 
96 Akyüz, a.g.e., s. 139. 
97 Ergin, a.g.e., C.2, s. 355. 
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okulların haricinde ve bu okullardan üstün olan Darülfünun da ise çe�itli meslek ve 

uzmanlık alanlarında ö�renci yeti�tirilecektir98.  

Zorunluluk gere�i de olsa Tanzimat’ın e�itim ve ö�retime getirdi�i de�i�im, 

meslek ve ihtisas okullarının öneminin kavranmasına çok büyük etki etmi�tir. 

Dolayısıyla devlet teknik okullar açmak için çe�itli faaliyetlere ba�lamı�tır. Ülkenin 

önemli �ehirlerine teknik e�itim veren okullar açılmı�tır. Bu dönemde açılan teknik 

okullardaki amaç, Batı’nın teknik üstünlü�ünün kaynaklarına ula�maktır.   

Batı Medeniyeti’nin üstünlü�ü ise ilk olarak askeri alandaki olumsuz 

geli�melerden anla�ılmı�tır. XVIII. ve XIX. yüzyılda yapılan sava�ların büyük 

ço�unlu�u kaybedilmi�tir. Bu durumun temel nedeni Avrupa ordularının teknik güce 

ula�mı� olmasıdır. Teknik gücü elinde bulunduran Batı, sava�lar dı�ında ticari alanda 

da Osmanlı Devletini bir kıskaç içine almaktaydı. Osmanlı Devleti öncelikle 

sava�larda alınan ma�lubiyetlere, ardından toprak kayıplarına son vermek amacı ile 

Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun ile Mühendishane-i Berrî-i  Hümayun okullarını 

batı tekni�ini esas alarak kurmu�tu. Ancak bunlar sava�larda alınan ma�lubiyetlere 

son verememi�tir. Tanzimat’la birlikte teknik alanda yenile�mek için 

kurumsalla�maya gidilmi� ve teknik okullar kurulması yolunda ciddi adımlar 

atılmı�tır. Bu dönemde açılan okullarda Batı tarzında e�itim ve ö�retim 

verilmekteydi. Bir kısım okullarda Avrupa’dan getirilen hocalar ders vermekteydi. 

�lk açılan okullar da daha çok zorunluluk gere�i askeri teknik e�itim verilmekteydi. 

Dolayısıyla bu okullar Osmanlı Devletinde teknik e�itimin çekirde�ini 

olu�turmaktadırlar. Çünkü ordu e�itimi, bir �ekilde teknik dersleri içermektedir. 

Burada yeti�en gençlerle ordunun mühendis, topçu, mimar gibi teknik eleman 

ihtiyacının giderilmesi dü�ünülmü�tür. 

Tanzimat Döneminde açılan askeri teknik okullar, devletin sivil meslekî ve 

teknik okullar açmasına da öncülük etmi�tir.  Bu dönemde açılan sivil teknik okulları 

halkın teknik e�itime kar�ı ilgisini büyük ölçüde artırmı�tır. E�itim sistemindeki bu 

yeni�le�meler Osmanlı Devleti’nin ça�ı yakalaması adına olumlu geli�melere neden 

olmu�tur. Tanzimat hareketi, askeri teknik bilimlerin yanı sıra ça�da� bilimlere de 

ilgiyi artırmı� bu alanda yeni geli�meler meydana gelmi�tir. 

                                                 
98 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 355. 



 28 

Bu açıdan bakıldı�ında Tanzimat Türkiye’sinde “ Ça�da� Bilimlere 

Yönelme Çabaları ” a�a�ıdaki çalı�maların yapılmasına zemin hazırlamı�tır99:  

a) Bilimsel e�itim ve ö�retim i�lerini yürütecek kurumla�maya gidilmi� ve 

e�itim ö�retim alanında ça�da� kanunlar, nizamnameler, tüzükler yapılmı�tır. 

b) Sadece din e�itimi veren medreseler dı�ında, programlarında dinsel 

olmayan pozitif bilimlere de yer veren her derecede yeni okullar açılmı�tır. 

c) Bilimsel çalı�malar yapacak resmi ya da özel kurumlar, dernekler 

meydana getirilmi�tir. Bu kurumlar ve dernekler devlet tarafından desteklenmi�tir. 

ç)  Bilginin ve bilimin yayılmasında hızlı ve etkili olan basın geli�mi�, 

çe�itli gazete, dergi gibi süreli yayınlar ortaya çıkmı�tır.  

d) Avrupa dillerini ö�renmenin dine kar�ı gelmek olmadı�ı anla�ılmı�, 

Avrupa’nın çe�itli ülkelerine teknik e�itimle beraber dil e�itimi için ö�renciler 

gönderilmi�tir. Ülkede Avrupa tarzında yabancı dille (özellikle Fransızca)  e�itim 

veren okullar açılmı�tır. Bu okullar da e�itim verdirmek için Avrupa’dan yabancı 

ö�retim üyeleri ve uzmanlar davet edilmi�tir. Birçok teknik okulda bu ö�retmenleri 

görmek mümkün olmu�tur.  

Batı tarzında açılan teknik okullar XIX. yüzyılda nüfusunun % 80’i ta�rada 

ya�ayan Osmanlı tebaası içinde önem arz etmektedir. Osmanlı Devletinde halk, 

giyim e�yaları, tarım aletleri, deri i�lemecili�i, gemi in�a sanayi gibi teknik üretimi 

öncelikle kendi ihtiyacını kar�ılamak için sa�lıyordu. Daha sonra ise ticari amaçlı 

olarak üretim yapılmaktaydı. Ta�rada ya�ayan nüfus pamuklu, yünlü, ipekli 

dokumalarını, çift aletlerini, el tezgâhlarını kendisi imal etmekteydi. �ehirlerde ise 

burada ya�ayan nüfus göz alındı�ında üretim dü�ük olmaktaydı100. 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl’ın ba�larına kadar i�lenmi� mallar konusunda 

kendi ihtiyacını kar�ılayacak kadar teknik bilgiye ve üretime sahipti. Bu durum 

Osmanlı topraklarında bulunan zanaatların ayakta durmalarını sa�lamaktaydı. Ancak 

bu zanaat dallarında istenilen düzeyde canlılık görülmemekteydi. Yüzyılın 

ba�larından itibaren Batı Avrupa’dan ithal edilen i�lenmi� malların rekabeti yerli 

sanayi dallarını olumsuz �ekilde etkilemi�ti. XIX. yüzyılda Avrupalı sanayiciler 

ula�ım imkânları bulunan �ehirlere mal satmaya ba�lamı�lardı. Bu rekabetten en çok 
                                                 
99  �erafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000, s. 217–218. 
100 Tabako�lu, a.g.e., s. 222. 
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�stanbul ve Anadolu’nun denize kıyısı olan bölgeleri etkilenmi�tir. Demiryolları 

ula�ımının sa�landı�ı bölgeler de bu olumsuz rekabetten kurtulamamı�tır. Bu 

geli�melere ra�men Anadolu’nun birçok yerinde yerli üretici, yüzyılın getirdi�i 

�artlara ayak uydurarak ya�amlarını devam ettirmi�ti101.  

Ancak XIX. yüzyıl ba�larından itibaren Avrupa’dan ithal edilen mallar yerli 

üretimi sarsmı�tır. Dı�arıdan gelen mallarla rekabet düzeyi çok dü�ük olan yerli 

üretim durma noktasına gelmi�tir. Buna ra�men yerli üretici dönemin getirdi�i �artlar 

gere�i ucuz hammadde, ucuz ücret ve ucuz karla ayakta kalma çabasına devam 

etmi�tir.  Geli�en uluslararası ticari rekabet gere�i devlet, yerli üreticiyi korumak 

amacıyla 1860’lı yıllarda çe�itli sanayi dallarına destek vermi�tir. Bu amaçla çe�itli 

üretim dallarına ruhsat ve imtiyazlar vermi�tir. Verilen ruhsat ve imtiyazlar sayesinde 

tarıma dayalı sanayi, de�irmen, pres, tu�lacılık ve hafif sanayi dalları geli�erek 

ayakta kalma ba�arısını göstermi�tir102. 

Devlet deste�i ile sa�lanan olumlu geli�me uzun süre devam edememi�tir. 

Nitekim devlet sanayi alanında geli�meyi sürdürebilecek kalifiye eleman yoklu�u 

çekmektedir. Ayrıca bu geli�meleri devam ettirecek bir kurumsalla�ma ve sınıf 

yoktur. �malatı sürdürebilecek kurumsalla�manın ve kalifiye eleman bulunamayı�ı 

göz önüne alınarak 1860 yılında “Islah-ı Sanayi Komisyonu” kurulmu�tur. Bu 

komisyonun görevi sanayi e�itimini yaygınla�tırmak, gümrük resmini arttırmak, 

sergiler açmak ve �irketle�meyi esnaf içinde sa�lamaktı103. Ancak bu komisyondan 

istenilen düzeyde verim alınamamı�tır. Nitekim 1864–1866 yılında çalı�malarına 

ba�layan komisyon üyeleri 1868 yılında çalı�malarına ara vermi�tir. Komisyon, bir 

süre sonra iç ve dı� olumsuzluklar nedeni ile da�ılmı�tır104. 

Tanzimat Döneminde yapılan sanayi’i koruma ve yerli üretimi artırma 

te�ebbüsleri farklı alanlarda da görülmektedir. Tanzimat’la birlikte meslekî ve teknik 

alanda yenile�meyi sa�lamak amacı ile çe�itli meslekî ve teknik okullar açılmı�tır.   

 

 

                                                 
101 Tabako�lu, a.g.e., s. 223. 
102 Tabako�lu, a.g.e., s. 223-224. 
103 Tabako�lu, a.g.e., s. 224. 
104 Elçin Z. Aker, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayile�me Sorunları ve Kapitülasyonlar, 
(Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1999, s. 
55–56. 
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3.1. AMEL� Z�RAAT OKULU -1847 

Ekonomisinin % 80’i tarım üretimine dayalı olan Osmanlı Devleti’nde tarım 

sanayisine özel önem verilmi�tir. Bu konuda çe�itli çalı�malar yapılmı�tır. Yapılan 

çalı�malardaki amaç ülkedeki zirai üretim tarzını geli�tirerek üretimi fazlala�tırmak, 

mevcut olan ürün çe�idini artırmaktır. Ürün çe�idinin ve üretiminin artırılması ile 

Osmanlı Devleti’nin tarımsal alanda dı�’a ba�ımlılı�ının azaltılması amaçlanmı�tır. 

Tanzimat Döneminde ziraat’ın ça�a uygun �ekilde yapılandırılması için ilk olarak 

1838 yılında Ziraat ve Sanayi Meclisi( Meclis-i Umur-ı Nafia) meydana getirilmi�tir. 

1843 yılında Ziraat Meclisi, yine aynı yıl içerisinde bu meclisin giderlerinin 

kar�ılanması için Nafia Hazinesi kurulmu�tur. Ziraat Meclisi’nin çalı�maları 

sonucunda Osmanlı Devletinde zirai e�itimi veren okullar ve bu okullarda e�itim 

alan ö�renciler için uygulama çiftlikleri kurulmu�tur105.  

Ameli Ziraat Mektebi bu çalı�maların ürünü 1847 yılında kurulmu�tur. 

Ancak okul kurulmadan önce Osmanlı ziraatının sorunları üzerinde birçok çalı�malar 

yapılmı�tır. Var olan sorunların ortaya çıkarılmasında Ziraat Meclisi önemli görevler 

üstlenmi�tir. Ziraat Meclisi Osmanlı ziraatının sorunlarını ara�tırırken geçmi� ile 

�imdiki durumu kar�ıla�tırmı�tır. Kar�ıla�tırma sonucunda, geçmi�te ülke 

kalkınmasında önemli bir yeri olan tarım sanayisine �imdilerde çe�itli hastalıkların 

musallat oldu�u anla�ılmı�tır. Geçmi�teki zirai zenginli�in tekrar elde edilebilmesi 

için bu hastalıklarla mücadelenin �art oldu�u belirtilmi�tir. Tanzimat ileri gelenleri 

tarafından da fark edilen bu durum, tarımın ve ziraatın geli�tirilmesi için yeni 

çalı�maların yapılmasına öncülük etmi�tir106. 

Ziraat Meclisi’nin tavsiyesi üzerine padi�ah Abdülmecid, 25 �ubat 1845 

tarihinde bir emirname çıkartmı�tır. Emirnamede Osmanlı toprakları üzerinde 

ziraatın durumu ile ilgili bir rapor hazırlanması istenmektedir. Nitekim bu amaçla bir 

komisyon kurulacak ve çalı�malara hemen ba�layacaktır. Komisyon üyeleri dönemin 

önemli mühendislerinden ve tarım uzmanlarından seçilmi�tir. Komisyona ara�tırma 

yapılacak kazalardan da iki üye dâhil edilecektir. Kısa zamanda olu�turulan 

komisyon; Osmanlı Devletinde ziraatın, sanayinin ve ticaretin gerilemesinin 

                                                 
105 Tabako�lu, a.g.e., s. 219. 
106 M.A. Ubıcını, Türkiye 1850, Tanzimat, Ulema Basın, ( Çeviren: Cemal Karaa�açlı), Cilt 2, 
Tercüman 1001 Eser Serisi 64, s. 338. 
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sebeplerini, bu alanlarda meydana gelen gerilemenin durdurulması için yapılması 

gerekenleri ara�tırmaya ba�lamı�tır107. 

Meclis-i Ziraat’ın seçti�i komisyonda bulunan Bo�dan asıllı Roville 

okulunun eski ö�rencisi M. Ionesco’nun ara�tırma yapmı� oldu�u topraklarda 

(Bulgaristan, Dobruca, Makedonya, Teselya) elde etti�i sonuç, Osmanlı ziraatinin 

durumunu ortaya çıkarması açısından önemlidir. M.Ionesco, bu raporu Journal de 

Constantiople’da makale olarak da yayınlanmı�tır108. 

M.Ionesco raporunda Osmanlı Devleti’nde ziraatin gerileme nedenlerini �u 

ba�lıklar altında açıklamı�tır109. 

1. Çiftçilerdeki meslekî ve teknik bilgi yetersizli�i. 

2. Köyden kente göç nedeniyle bilek gücünün yoklu�u.  

3.  �� hacmini artıracak sermayenin bulunamaması. 

4. Ticareti hızlandıracak ve kolayla�tıracak yolların olmaması. 

Genelde Meclis-i Ziraat’ın, özelde M.Ionesco’nun hazırladı�ı rapor 

do�rultusunda devlet, ziraat’ın sorunlarının çözümü için ıslahatlara ba�lamı�tır. 

Öncelikle sorunun yo�un olarak ya�andı�ı yerlere, konusunda uzman olan ziraat 

müdürleri görevlendirilmi�tir110. Uzman ziraat müdürleri gittikleri yerlerde ziraatın 

modernle�mesi, dolayısıyla üretimin artırılması amacıyla özverili �ekilde 

çalı�mı�lardır. ��te Osmanlı Devleti’nde bu uygulamaların neticesinde Yedikule’de 

faaliyette bulunan Bez Dokuma Fabrikasında kullanılan ipli�in hammaddesi olan 

pamu�un yeti�tirilmesi için �stanbul Ye�ilköy civarında bulunan Ayamama 

Çiftli�inde 1847 yılında “Ziraat Talimhanesi” adıyla ilk ziraat okulu açılmı�tır111. 

Ziraat Talimhanesi, Osmanlı Devletinde ziraat alanında açılan ilk meslekî 

ve teknik e�itim kurumu olması nedeniyle önemlidir112. Okulda ziraat’a dair meslekî 

ve teknik bilgiler önce teorik sonra pratik olarak verilmekteydi113. Ziraat 

                                                 
107 Ubıcını, a.g.e., C. 2, s. 338-339. 
108 Aynı yer. 
109 Ubıcını, a.g.e., C. 2, s. 340. 
110 Ubıcını, a.g.e., C. 2, s. 341. 
111 Topdemir, a.g.e., s. 206. 
112 Aynı yer. 
113 Ubıcını, a.g.e., C. 2, s. 341. 
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Talimhanesinde Fransız ve Ermeni ö�retmenlerde görevlendirilmi�tir114. Bu okula 5 

Mart 1847 tarihinde bir de Amerikalı hoca tayin edilmi�ti115. Ayrıca okulda gayr-i 

Müslim ö�renciler de ö�renim görmekteydi116. Toplam 46 ö�rencisi olan okulun 

ö�rencilerinin 23’ü Müslüman, di�er 23 ise devlet’in çe�itli hıristiyan milletlerine 

mensuptur. Bu okulun ders programında bulunan dersler �u �ekilde sıralanabilir: 

Pratik ve Teorik Ziraat, Botanik, Veterinerlik, Yünlü Hayvanların(Merinos Koyunu) 

Islahı, Aritmetik, Geometri117. Okulun kurulma amacı uygulamalı olarak tarım 

bilgileri ö�retmekti. Bu okulun ömrü 4 yıl sürmü�tür118. Avrupa modeli çiftliklerdeki 

gibi hem teorik hem de pratik bilgiler veren bu mektebin masrafları devlet tarafından 

kar�ılanmaktaydı. Devlet di�er taraftan, ülkenin çe�itli noktalarında, Avrupalılar 

tarafından yönetilen büyük kır i�letmeciliklerinin te�kilini te�vik etmi� ve bunlar da 

köylülere Avrupa usul ve aletlerini tanıtmak için harekete geçmi�lerdir119.  

Büyük gayret ve ümitlerle açılan okul dört yıl sonra e�itimine son vermi�tir. 

Okulun imkânlarının kısıtlı olmasından yakınan Ziraat Talimhanesi ö�rencileri, 

istekleri üzerine Mekteb-i Tıbbiye’ye devredilmi�lerdir120.  

 3.2. ZEYT�NBURNU SANAY� MEKTEB� - 1848 

Tanzimat Döneminde hız kazanan Batılıla�ma hareketi daha çok gayr-i 

müslimlerin öncülü�ünde yapılmaktaydı. Bu durumun nedeni Osmanlı vatanda�ı 

olan gayr-i müslimlerin Batı tekni�ine a�ina olmalarında aranabilir. Nitekim bu 

dönemde açılan fabrikalarda öncülü�ü Barutçuba�ı Dadyan ailesi yapmı�tır. �dadi 

Sanayi Mektebi ismiyle de anılan Zeytinburnu Sanayi Mektebi Dadyan ailesinin 

te�viki ile açılmı�tır121. Bu mektep batı tekni�i esas alınarak kurulmaya ba�lanan 

fabrikalara uzman teknik elaman yeti�tirmek üzere açılan ilk teknik e�itim kurumu 

olarak bilinmektedir122. 

Sanayi Mektebi’nin açılmasında görevlendirilen Barutçuba�ı Ohannes 

Dadyan 4 �ubat 1848 de Avrupa’dan �stanbul’a geldi�inde yanında ço�u Alman 

                                                 
114 Ubıcını, Türkiye 1850 Tanzimat, Ulema, Basın, Cilt 1, (Çeviren: Cemal Karaa�açlı),  Tercüman 
1001 Temel Eser Serisi 63, s. 202 
115 Koçer, a.g.e., s. 57. 
116 Akyüz, a.g.e., s. 149-150. 
117 Ubıcını, a.g.e., C. 1, s. 202. 
118 Akyüz, a.g.e., s. 149-150. 
119 Ubıcını, a.g.e., C. 2, s. 341. 
120 Topdemir, a.g.e., s. 206. 
121 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 523. 
122 �sa Halis, Tanzimat Dönemi E�itim Sistemi, Serhat Kitabevi, Konya 2005, s. 82. 
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asıllı i�çilerde getirmi�ti. Ayrıca �ngiliz makinist ve mühendis Mister Tomas �stanbul 

da hazır bulunuyordu123.  

1848 yılında �stanbul’a gelmi� olan �ngiliz seyyahı Mak Farlan, bu okulun 

açılı�ı ile ilgili izlenimlerini �u �ekilde ifade etmektedir: “ Zeytinburnu’nda bir de 

Sanayi Mektebi vardı. Burada riyaziye, kimya, jeoloji, madeniyyat, resim, nafia 

mühendisli�i, yerli Ermenilere ve genç Türklere mükemmel surette ö�retilecekti. 

Mektebin yapılması bitti. Fakat hakiki surette asla açılamadı. Yalnız �stanbul 

gazetelerinde medih ve senası kaldı. Toplanmı� olan talebe ise aylıkları verilmeme�e 

ba�layınca da�ıldılar. Ohannes Dadyan’ın biri o�lu, biri karde�inin o�lu olan iki cahil 

genç ermeni hem muallimin heyeti reisi, hem mektep müdürü vazifesini görüyorlar 

ve bu i� için Padi�ahtan bol bol ni�anlar ve yüksek aylıklar alıyorlardı. Hâlbuki bu iki 

ermeni delikanlısının Avrupa’da �öylece üstünkörü bir seyahat etmi� olmalarından 

ba�ka bir meziyetleri, bir bilgileri yoktu”124. 

Sadece erkek ö�rencilerin kayıt olabildi�i bu okula125, �ngiliz seyyahı Mak 

Farlan’ın ifade etti�i gibi bir bina bulunmu�, ö�rencileri ve e�itim kadrosu tespit 

edilmi� ancak okul, faaliyete ba�lamadan kapanmı�tır. Okulun kapatılmasına 

bursların verilememesi ve ö�retim kadrosunun kalitesizli�i neden olmu�tur126. 

Osmanlı Devleti’nde sivil alanda sanayile�me çabası bu okulun kapanması 

ile kesintiye u�ramamı�tır. 1860 yılında Islahhanelerin açılmasına kadar askeri 

sanayi geli�meye devam etmi�tir. 1848 yılında Tophane Mü�ir’i olan Ali Saip Pa�a 

Tophane ve Zeytinburnu’nda bulunan �dadi Sanayi Alaylarına ek olarak �dadi Sanayi 

Okulunu meydana getirmi�tir. 1889 yılında yayınlanan bir yönetmelik bu okulları üç 

devreye ayırmaktadır:
127

  

�htiyat Sınıfları: Birinci devre olarak belirlenen bu dönemde ö�renciler 3 

yıl e�itim görmektedir. Okula yeni kayıt olmu� bu ö�rencilere ilkokul seviyesine 

uygun dersler verilmekteydi. Bu devreyi ba�arı ile bitiren ö�renciler bir üst sınıfa 

alınırlardı.  

                                                 
123 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 524. 
124 Aynı yer. 
125 Akyüz, a.g.e., s. 150. 
126 Halis, a.g.e., s. 82. 
127 Turan K., a.g.e., s. 33. 
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 �dadi Sınıfları: �dadi Sınıflarında ö�renin süresi 5 yıl olarak belirlenmi�ti. 

�htiyat devresini tamamlayan ö�renciler, ö�renim görmek istedi�i meslek dalında 

haftada 3 gün teorik dersler görmekteydi. Bu ö�renciler haftanın di�er günleri 

fabrikalarda pratik yaparak e�itimlerini sürdürmekteydi. 

 Sanayi Sınıfları: �dadi Sanayi okulunun son devresi olan Sanayi 

Sınıflarında ö�renim süresi 5 yıldır. Artık okuma yazmayı bilen ve teknik alanda 

bran�ını seçmi� olan ö�renciler bu devreyi sadece pratik yaparak geçirirlerdi. Pratik 

e�itim yine fabrikalarda ö�retmen ve usta nezaretinde gerçekle�tirilirdi. 

�dadi Sanayi Okulunu üç a�amada 13 yılda tamamlayan ö�renciler okuldan 

uzman teknik eleman olarak mezun olurlardı. Mezun ö�rencilerin bir kısmı Osmanlı 

ordusunun sanayi kollarında bir kısmı da meslekleri ile ilgili fabrikalarda ülke 

üretimine katkıda bulunurlardı128. 

3.3. ISLAHHANELER 

Osmanlı Devleti’nde Sanayi Mektepleri için atılan ilk adım Mithat Pa�a’nın 

Tuna Valili�i döneminde görülmektedir. Mithat Pa�a, Tuna Valili�i yaptı�ı sırada 

Islahhane adı verilen okullar açmı�tır. Bu okulların ilki Ni� �ehrinde 1860 yılında 

faaliyete ba�lamı�tır. Ardından Sofya ve Rusçuk (1864) �ehirlerinde aynı isimle 

okullar açılmı�tır129. 

 Mithat Pa�a’nın 1860 yılında açmı� oldu�u Islahhane, ülke ekonomisine 

katkı sa�lamaktan çok, korunmaya muhtaç olan yetim çocukları kazanma 

te�ebbüsüdür. Bu te�ebbüste insani duygulara verilen de�er, ön plandadır. Mithat 

Pa�a ilk Islahhane’yi açarken a�a�ıda ifade etti�i dü�ünce, Islahhanelerin asıl 

gayesini ortaya koymaktadır130. 

“�slam ve Hıristiyan evladından bazı kimsesiz ve öksüz çocuklar, �urada 

burada sürünüp mahv-ı telef olduklarından, o makule çocukları toplattırıp ve hayrat 

ve hasenat sahipleri ianesi ile bir mahal yaptırıp, talim ve terbiyelerine bakmak ve 

sanat ö�retmek için hocalar muallimler tayin ve taayyü� ve idareleri için muktazi 

varidat tedarik ve tahsis kılınmı�tır. Etfal ve eytamın bu veçhile infak ve ıslahı ve 

muhafaza ve terbiyesi hususunda, suri ve manevi müsellem olan hayır ve menfaat 

                                                 
128 Turan K., a.g.e., s. 33. 
129 Koçer, a.g.e., s. 68. 
130 Halis, a.g.e., s. 82. 
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ciheti ile bu madde bittabi herkesin hamiyet ve mürüvvetin celb etmesiyle idaresine 

muktazi olan varidatın günden güne ço�alıp ve varidat tevessü ettikçe etfalin adedi 

dahi tekessür edip 100 neferi tecavüz etti�i halde, çünkü bu i� bizim memlekette yeni 

ve muhdes bir �ey olup emsali olmadı�ı cihetle münasip bir isim bulunup va’z 

olunmamı�tı. Nihayet kuran’dan tefe’ül ile ne hüküm zuhur ederse onunla tesmiyesi 

bit-tensip ol veçhile tefe’ül olundukta yetimlerin ıslahına müteallik ayet zuhur 

etmekle teberruken ıslahhane tesmiye kılınmı� ve ondan sonra sair mahallerde ve 

vilayetlerde buna misal olarak yetimlerin terbiyesi için yapılan mahallere dahi bu 

isim konulmu�tur…131.” 

Mithat Pa�a’nın bu ifadesine göre Islahhane türünde bir e�itim yeri 

memlekette ilk defa açılmaktadır. Islahhanelerde yetim ve yardıma muhtaç çocuklar 

e�itim görmektedir. Yetim ve yardıma muhtaç çocukların Islahhanelere 

yerle�tirilmesindeki asıl amaç ise bu çocukların peri�an bir halde ya�adıkları 

ortamlardan uzakla�tırılmak istenmesidir. Devlet tarafından beslenen, e�itilen ve 

korunan bu çocuklar için zamanın hayırsever insanlarından yardım talep 

edilmektedir. Bu yardımın dini bir görev oldu�unun altı çizilmektedir. Islahhanelerde 

e�itilen ö�rencilerin barınacakları ve e�itim alacakları bina’nın temin edilmesi, 

onları e�itecek ö�retmenlerin ve idarecilerin maa�larının verilmesi, yiyecek ve 

giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi için zengin insanlardan yardım talep edilmektedir.   

Mithat Pa�a’nın bu dü�üncelerle açmı� oldu�u Islahhanelerde ilk amaç, 

çocukları meslekî-teknik alanlarda yeti�tirmekti. Çocuklara okuma ve yazma 

ö�retmek ikinci amaç olarak dü�ünülmü�tü. Ancak her �eye ra�men buradan mezun 

olan ö�rencilere günlük hayatlarında sorunlarını ifade edebilecek, bu sorunları 

çözebilecek kadar okuma yazma ö�retilmekteydi132.  

Islahhanelere alınan ö�renciler, daha çok devletin ihtiyaç duydu�u meslek 

dallarında e�itilmi�tir. Islahhanelerde e�itim gören yetim çocuklar burada i� ve 

meslek sahibi olduktan sonra devletin teknik eleman sıkıntısı çekti�i alanlarda 

istihdam edilmektedir. Özellikle bu dönemde en çok Osmanlı ordusunda teknik 

eleman sıkıntısı çekilmekteydi133.  

                                                 
131 Halis, a.g.e., s. 82-83. 
132 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 524. 
133 Ba�ar, a.g.e., s. 144. 
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Ordudaki teknik eleman sıkıntısının giderilmesi amacıyla Islahhanelerde 

ordunun ihtiyaç duydu�u alanlarda teknik elemanlar yeti�tirilmekteydi. Bu amaçla 

ba�ta, Osmanlı ordusunun kuma� ihtiyacının kar�ılanması için çuhacılık sanatına 

mahsus bölümler açılmı�tır. Mithat Pa�a Islahhanelerde açılan kuma� i�leme 

bölümleri ile yetinmemi�tir. Önce, Rumeli de bulunan askerlerin kuma� ihtiyacını 

kar�ılamak için Rusçuk’ta bir kuma� fabrikası kurmu� sonra 1865 yılında bir Kız 

Islahhanesi açmı�tır. Bu Islahhanede yeti�en kız ö�renciler fabrikanın diki� i�lerinde 

çalı�tırılmak amacıyla görevlendirilmi�lerdir134. Osmanlı Devleti’nde kızların 

üretimde yer almaya ba�laması, devletin teknik e�itimde yeni bir ufuklar 

kazanmasına yardımcı olmu�tur. Islahhaneler ilk önce erkek çocuklar için açılmı�tı.  

Erkek Islahhanelerinde elde edilen ba�arı kız çocuklar için Islahhaneler kurulmasına 

zemin hazırlamı�tır135.  

Tuna vilayetine ba�lı Ni�, Sofya ve Rusçuk’ta açılan Islahhanelerde, Mithat 

Pa�a’nın kurmu� oldu�u araba �irketinde çalı�acak araba imalat ustaları, vilayetin 

kendi adına çıkardı�ı gazetede çalı�acak mürettip, mücellit ve litograflar 

yeti�mi�tir136. Meslekî ve Teknik e�itim alanında ki bu faaliyetler devletin farklı 

�ehirlerinde farklı i� kollarıyla yaygınla�tırılmı�tır137. 1868/1870 yılları arasında 

Bosna, ��kodra, Edirne, �zmir, Bursa, Kastamonu, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır’da 

da benzer Islahhaneler açılmı�tır138. Islahhanelerde ö�retilen meslekleri �u �ekilde 

ifade edebiliriz: Araba �malatı, Litografya, Mürettiplik, Mücellitlik, Demircilik, 

Terzilik, Kunduracılık, Debba�lık, Marangozluk, Dokumacılık139.   

Mithat Pa�a’nın açmı� oldu�u Islahhanelerde verilen dersler, bu 

Islahhanelerde görevlendirilen memurlar ve ö�renici sayıları yapılan çalı�ma için 

önem arz etmektedir. Tuna Vilayeti’nin en son yayınlanan Salnamesi Rusçuktaki 

Islahhane hakkında bize bilgi vermektedir. Bu salnamede Rusçuk Islahhanesindeki 

kadro �u �ekilde belirtilmektedir:   

Memurlar: Muhasebeci, Zabıta memuru, Kâtip, Sandık Emini, Vekilharç 

                                                 
134 Hüseyin Memi�o�lu, Geçmi�ten Günümüze Bulgaristan’da Türk E�itim Tarihi, Kültür 
Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 2002, s. 52–53. 
135 Halis, a.g.e. s. 84. 
136 Memi�o�lu, a.g.e., s. 52–53. 
137 Ba�ar, a.g.e., s. 144. 
138 Akyüz, a.g.e., s. 150. 
139 Memi�o�lu, a.g.e., s. 54. 
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Muallimler ve Ustalar: Ulûmu Riyaziye, Co�rafya, Arabî ve Yazı 

Muallimi, Bulgarca Muallimi, Terzi ve Kunduracı Ustaları. 

Talebe Sayısı: �slam; 85, Bulgar; 51, Yahudi; 1140. 

Islahhanelerde teknik e�itim dı�ında okutulan dersler ise �u �ekilde 

sıralanabilir: Elifba, Amme ve Tebareke Cüzleri, gerekti�inde mushafı�erif, �lmihal, 

Ahlak Risalesi,  Edebiyat, Yazı, Sülüs hattı ile Rik’a me�kleri, �lmi Hesaptan darp, 

Kara cümle, tenzil (tarh), taksim gibi bazı erkam ve defter usulü, Bulgarca. Bu 

Islahhanelerde yukarıda belirtti�imiz dersleri, Müslüman ö�renciler Müslüman 

ö�retmenlerden, Hıristiyan ö�renciler de Hıristiyan ö�retmenlerden 

ö�renmekteydi141.  

Islahhanelerde teorik dersler sabahları iki saat olarak verilmekteydi. Teorik 

dersi gören ö�renciler ö�leden sonra kendi alanları ile i� yerlerine giderlerdi. 

Gazetecilikle veya matbaacılıkla ilgili e�itim gören ö�renciler litografyanın, 

mürettipli�in, mücellitli�in pratik olarak ö�retildi�i vilayet matbaasına giderlerdi. 

Demircilik e�itimi olanlar Demir Atölyesine, biçki-diki� e�itimi alanlar Terzi 

Atölyesine giderdi. Di�er ö�rencilerde ilgili alanlara pratik yapmak için giderlerdi142. 

Pratik e�itim atölyelerde verildi�i için buradaki e�itim ilgili meslek dalının ustaları 

tarafından verilirdi.  

Mithat Pa�a, 1868 yılında Sultanahmet’te açaca�ı Sanayi Mektebi için 

yönetmelik hazırlatırken, Islahhaneler içinde bir yönetmelik hazırlanmasını 

sa�lamı�tır143. Hazırlanan bu yönetmeli�e göre Islahhanelerin e�itim süresi 

ilkokuldan sonra be� yıl olarak belirlenmi�tir. Atölyelerde verilen e�itim Lonca 

te�kilatında oldu�u gibi usta-çırak ili�kisi içerisinde olmaktaydı. Birinci sınıfı bitiren 

ö�renciye “çırak”, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfı bitiren ö�rencilere “kalfa”, be�inci 

sınıfı bitiren ö�rencilere ise “usta” unvanı verilmekteydi. Verilen unvanlar yazılı 

belge ile tescil edilirdi. Bu okulda meslek ve sanat ö�renen ö�renciler mesleklerine 

göre gündelik alırlardı144. 

                                                 
140 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 525. 
141 Düstur, Cüz-i Sânî, Matbaa-i Amire, �stanbul 1279, s. 279. 
142 Memi�o�lu, a.g.e., s. 54-55. 
143 Turan K., a.g.e., s. 35. 
144 Memi�o�lu, a.g.e., s. 55. 
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Prof. Dr. Nuri Köstüklü, “Kazım Karabekir ve E�itim” isimli eserinde 

Karabekir’in bu konu ile ilgili dü�üncelerini �öyle açıklamı�tır: “ Karabekir, sanat 

okullarının açılması ve Mithat Pa�a’nın ba�lattı�ı bu hareketi e�itim tarihimizde 

olumlu bir geli�me olarak görmektedir. Fakat bu okulların, eski usul ve programlar 

ile idare olunmasından, daha sonra büsbütün ihmal edilmesinden dolayı bu 

kurumlardan beklenen faydanın hâsıl olmadı�ı kanaatindedir. Nitekim O’na göre 

yeti�en sanatkârlar pek sınırlı kaldı�ı gibi, demirci, tornacı, marangoz, terzi ve 

kunduracı kalfalarından �urada burada adli tamircilik yapabilecek adi ve 

ehemmiyetsizlik ustalardan ba�ka bir �ey yeti�ememi�tir”145 . 

Karabekir’e göre, bu köhne ve çürük esaslı müesseseler kapatılmalı, 

yerlerine asrın ve memleketin ihtiyacına göre tanzim edilmi�, hakiki sanat e�itimi 

ocaklar kurulmalıdır146. 

Yardıma muhtaç, yetim çocukların korunması ve istihdam edilmesi için 

açılan bu Islahhaneler ülkede teknik e�itimin ba�lamasında ve geli�mesinde öncülük 

etmesi bakımından önemlidir. Islahhanelerin bir süre sonra kar�ımıza Sanayi 

Mektepleri olarak çıkacak olması bu Islahhanelerin önemini arttırmaktadır.      

3.4. TELGRAF MEKTEB� -1860 

Avrupa da Telgraf aktif olarak 1841’de �ngiltere’de kullanılmı�tır. 

�ngiltere’yi ise 1844’te Fransa takip etmi�tir. Osmanlı Devleti’nde Telgraf ilk defa 

Kırım Sava�’ında kullanılmı�tır.1854 yılında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 

çıkan sava�ta �ngiltere, Fransa ve �talya Osmanlı Devleti tarafında yer almı�tı. 

�ngiltere bu sava� esnasında �stanbul-Varna, Varna- Kırım-Balıklıova arasında 

Telgraf haberle�mesini sa�lamı�lardı. Fransızlar ise Varna-�ümnü-Rusçuk-Bükre�-

Avusturya arasında kablo dö�eyerek orduları arasında haberle�mi�lerdi. Fransızların 

dö�edi�i bu kablo, Osmanlı Devleti’nin �stanbul-Varna-Kırım-Avrupa arasında 

haberle�mesini sa�layacak durumdaydı147.  

Osmanlı Devleti’nde Telgraf kullanımı Kırım Sava�ı’yla sınırlı kalmamı�tır. 

Kırım Sava�ı’nın bütün hızıyla devam etti�i 1855 yılında Telgraf Anadolu 

topraklarında da kullanılmaya ba�lanmı�tır. 1855 yılında �stanbul-Edirne ve o 

                                                 
145 Nuri Köstüklü, Kazım Karabekir ve E�itim, Sava� ve Ermeni Terörünün Geride Bıraktı�ı Bir 
Dıramın Hikayesi, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2004, s. 116. 
146 Köstüklü, a.g.e., s. 116-117. 
147 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 517-518. 
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yıllarda ordu merkezi olarak kullanılan �ümnü ile Edirne arasında Telgraf ba�lantısı 

kurulmu�tur. Sava�ın sonunda Dolaro isminde bir Fransız’la yapılan anla�ma ile 

Telgraf’ın yaygın olarak kullanılmasına çalı�ılmı�tır148. 

Haberle�mede Telgraf’ın yaygın olarak kullanılması, bazı önemli sorunları 

da beraberinde getirmi�ti. Telgraf Fransızca yazılıyordu ve bu i�le u�ra�anlar genelde 

yabancıydı. Bu durum devletin istihbaratını olumsuz �ekilde etkileyebilirdi. Sorunu 

çözmek amacıyla önce Telgraf �daresine yabancı dil bilen Osmanlı gençleri 

yerle�tirilmeye çalı�ıldı. Babıâli Tercüme Odası kâtiplerinden Fevzi Bey buraya 

yerle�tirilen ilk Türk muhabere memuru olmu�tur. Osmanlı Devletinde Telgraf 

�daresinin millile�tirilmesi faaliyeti Babıâli Tercüme Odası kâtiplerinden ve uzun 

süre Avrupa da Telgraf i�letmelerinde çalı�mı� olan Mustafa Efendi sayesinde yeni 

bir a�ama kaydetmi�tir. Mustafa Efendi’nin gayretli ve özverili çalı�ması ile Telgraf 

Alfabesi Türkçele�tirilmi�tir149.    

Osmanlı hükümeti’nin Telgraf haberle�mesine olan ilgisi yukarıda 

yapılanlarla sınırlı kalmamı�tır. 1860 yılında bir nizamname yayınlanarak Telgraf 

Memur Mülâzımı Mektebi açılmı�tır150.  

Telgraf Memur Mülazım Mektebi So�ukçe�me’de açılmı�tır. Ö�renim 

süresi iki yıllıktır151. Burada e�itim görecek ö�rencilere aylık 250 Kuru� verilirdi. 

Okulda verilen dersler teorik ve pratik olarak iki bölüme ayrılmı�tı. Telgraf 

Fenni’nin Tarihi, Elektrik Nazariyeleri, Pillerin Yapılı�ı ve Kullanılı�ı, Cereyan-ı 

Elektrik, Mıknatisiyet, Telgraf Aletleri ve Kullanılı�ı, Postaların Tanzimi ve 

�ebekeler gibi dersler sabah teorik olarak verilirdi. Ö�leden sonra ise; Muhasebe, 

Telgraf Haberle�mesi, Telgraf ��letmesi ve Kanunları derleri pratik olarak verilirdi. 

Osmanlı Devleti’nin ilk Telgraf memuru olan Fevzi Bey’in Posta Nazırı oldu�u 

sırada açılmı� olan Telgraf Fabrikası, Telgraf Mektebi’nin bir laboratuar’ı olarak 

kullanılmı� dolayısıyla pratik dersler burada verilmi�tir. Bu okulda görevlendirilen 

ö�retmenlerin ve okulda okutulan ders kitaplarının nereden ve nasıl temin edildi�i 

bilinmemektedir152. 

                                                 
148 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 518. 
149 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 518-519. 
150 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 519. 
151 Halis, a.g.e., s. 86.  
152 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 519. 
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Sava�larda top ve tüfek kadar önemli bir araç olan Telgraf haberle�mesi 

devletin iç haberle�mesinde de önemli bir yere sahip olmalıdır. Nitekim bu yıllarda 

birçok yerde ba�ımsızlık ayaklanmalarının çıktı�ı bir gerçektir. Bu ayaklanmalar 

hakkında bilgi almak için Telgraf etkili bir araç olmalıdır.  

Telgraf Memur Mülâzımı Mektebi iki dönem mezun verdikten sonra 

anla�ılamayan bir nedenle kapatılmı�tır. Mektep ancak on bir sene sonra 1871’de 

tekrar açılmı�tır. Bu dönemde açılan mektepte ders programında de�i�ikli�e gidilerek 

teorik dersler azaltılmı� pratik teknik derslere a�ırlık verilmi�tir. Ayrıca e�itim süresi 

dört yıla çıkarılmı�tır. Bu mektepte e�itim gören ö�rencilere sınıflarına göre maa� 

verilirdi. Mektebin, iyi idare edilemeyi�i ve mektepten yeteri kadar 

faydalanılamaması üzerine, dokuz yıl sonra tekrar kapanmak zorunda kalmı�tır153.  

Osmanlı Devleti’nde Telgraf tekni�inin geli�mesi bu okulun kapatılması ile 

son bulmamı�tır. Nitekim Telgraf Memur Mülâzımı Mektebinde okutulan 

Telgrafçılık dersleri bazı okulların ders müfredatına alınmı�tır. Böylece devlet 

Telgraf memuruna olan ihtiyacını bu okuldan mezun olanlarla sa�lamı�tır. Müfredat 

programına Telgrafçılık dersleri konan ilk okul daha çok zengin müslüman ve Gayr-i 

Müslim çocuklarının gitti�i Galatasaray Mektebi’dir. Ancak burada e�itim gören 

ö�renciler bu Telgrafçılık dersine gereken ilgiyi göstermemi�lerdir. Çünkü bu zengin 

ö�rencilerin hedeflerinde daha yüksek memuriyetler vardı. Telgraf derslerinin 

müfredat programına kondu�u ikinci okul ise bu dönemde yetim ve fakir çocukların 

e�itimi için açılan Darü��afaka Lisesidir. Lise’nin programına 1880 yılında elektrik 

ve Telgrafçılık derslerinin konulması ile burada Telgrafçılık e�itimi ba�ladı. Okulun 

Telgraf Ö�retmenli�ine telgraf idaresinde fen memuru olan Fransız Emil Lakuvan, 

muavinli�ine ise Raif Bey atandı.  Osmanlı Devleti’nde telgraf tekni�inin 

modernle�mesi ve ilerlemesi Darü��afaka Lisesi sayesinde olmu�tur. Bu okuldaki 

telgrafçılıkla ilgili derslere erkânıharbiye ve tıbbiye gibi yüksekokulların asker 

ö�retmenleri de girmekteydi. Okulda elektrik ve telgraf dersleri son sınıfta 

verilmekteydi. Mezun ö�rencilere Telgraf Nazırlı�ında memuriyet verilirdi. Yine 

okuldan mezun olan bir kısım ö�rencilerde istemeleri halinde yurtdı�ına gönderilirdi. 

Yurtdı�ına ö�renci gönderme i�i iki yılda bir yapılmaktaydı. Ö�renciler daha çok 

Paris’te telgraf mühendisi yeti�tiren Yüksek Telgraf Mektebi’ne gönderilirdi. Bu 

amaçla 1883’te Fahri, Mustafa Suat, �evki ve Salih Zeki ve 1885’te Mehmet Ali, 
                                                 
153 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 519. 
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Mustafa Nesimi; 1887’de Mehmet Emin, �hsan ve 1891’de Giritli Hüseyin ile 

Mazlum Fransa’ya Yüksek Telgraf Mektebi’ne gönderilmi�tir. Ancak Paris’te 

yapılan siyasi bir gösteri sebebiyle burada ö�renim gören bütün ö�renciler yurda 

ça�rılmı�tır. Neticede Yüksek Telgraf Mektebi’nde ö�renim gören Darü��afaka’lı 

ö�rencilerin ö�renimi yarım kalmı� bir daha bu nedenden dolayı Paris’e ö�renci 

gönderilmemi�tir154. 

Darü��afaka mezunu ve yurtdı�ında e�itim almı� telgrafçılar devlet 

okullarında ve özellikle mezunu oldukları Darü��afaka Lisesinde çe�itli derslere 

girerek e�itim hayatının birer ferdi oldular. Ayrıca mezunların bir kısmı da yüksek 

memuriyetler aldılar155.   

1908 yılına gelindi�inde Avrupa’da telli telgraf yerini telsiz telgrafa ve 

telefona bırakmı�tı. Dünyada haberle�me tekni�inin hızla ilerlemesi kar�ısında 

Osmanlı telgrafçılı�ı, yeniden yurtdı�ına açılma gere�i duymu�tur. 1908 yılında 

Darü��afaka mezunlarından Hüsnü Sadık, Abdürrazak, �smail Hakkı, Ali Ulvi ve 

farklı bir mektep mezunu olan Baha Tali Telgraf Nezaretince posta telgraf 

müfetti�li�i ve ba�müdürlük i�lerini ö�renmek için Paris’e gönderilmi�tir. Bir kaç yıl 

sonra Abddullatif, Hasan isminde Darü��afakalılarla, Agop isminde bir ö�renci 

yapılan sınavı kazanarak telgraf, telsiz telgraf, telefon ve elektrik alanlarında e�itim 

görmek üzere Fransa’ya gönderilmi�tir156.   

 Telgraf tekni�inin yine bir müstakil bir okulda ö�retilmesi için 1909 yılında 

Telgraf Mektebi Âlisi açılmı�tır. Bu okul I. Dünya Sava�ı’nın ve Mondros Ate�kes 

Antla�ması’nın sonuna kadar e�itimine devam etmi�tir157.  

3.5. KIZ ISLAHHANES� (1867–1872) 

Osmanlı Devletinde, kızlara daha çok Mahalle Mekteplerinde e�itim 

verilmekteydi. Kızların Mahalle Mektepleri dı�ında e�itim görmeleri pek mümkün 

de�ildi158. Kız çocuklarının daha fazla e�itim görmesi için herhangi bir gereklilik 

duyulmamaktaydı. Tanzimat öncesi Osmanlı Devletinde, dönemin zengin, itibarlı 

yöneticilerinin ile ilim adamlarının kızları ailelerinin sa�ladı�ı imkânlarla ilim sahibi 

                                                 
154 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 520-521. 
155 Aynı yer. 
156 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 521–522. 
157 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 522–523. 
158 Niyazi Berkes, Türkiye’de Ça�da�la�ma, Yapı Kredi Yayınları, �stanbul 2005, s. 231. 
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olabiliyorlardı. Bu e�itim sistemi özel dersler niteli�inde olup evlerde ve konaklarda 

verilmekteydi159.  

Görüldü�ü üzere, Tanzimat öncesinde kız çocuklarının e�itilmeleri Mahalle 

Mektepleri ile sınırlandırılmı�tır. Mahalle Mektepleri dı�ında konaklarda verilen 

e�itimi de göz önüne aldı�ımızda, kız çocuklarının e�itim imkânlarından kısıtlı 

olarak faydalandı�ı ortaya çıkmaktadır. Bu durum kızların e�itim alması gereken 

kurumları nitelik ve nicelik açısından geri plana itmi�tir. Mahalle ve konakta verilen 

farklı e�itim ise e�itimde çifte standardı ortaya çıkartmı�tır.  E�itimde ortaya çıkan 

çifte standart, Türk kadınının e�itim konusunda, ortak amaçlar için hareket etmesine 

engel olmu�tur. 

Osmanlı Devletinde Tanzimat’la birlikte, kızların Mahalle Mektepleri 

haricinde de e�itim görmeleri sa�lanmı�tır. Bu amaçla kızların ev i�lerini ve diki� 

i�lerini ö�renmeleri için sanat okulları ve Rü�tiyeler açılmı�tır160. Rü�tiye 

Mekteplerinin ardından kızların meslek edinmeleri amaç edinen meslekî ve teknik 

e�itim kurumları açılmaya ba�lanmı�tır. Türk kadının e�itilerek topluma 

kazandırılmaları, daha fazla üretici hale getirilmesi teknik eleman sıkıntısı çeken 

devleti bir ölçüde rahatlatmı�tır. 

Osmanlı Devletinde,  kadınların teknik üretimde yer almalarını sa�layan ilk 

kız mektebi Cevri Kalfa Mektebidir. Bu mektep, kızların sanat ö�renmeleri için 1859 

yılında �stanbul da açılmı�tır161.  

Cevri Kalfa Mektebi’nin ardından kızlar için Islahhaneler açılmaya 

ba�lanmı�tır. Kızlar için ilk Islahhane, Mithat Pa�a tarafından Rusçuktaki ordunun 

elbise ihtiyacının kar�ılanması amacıyla 1864 yılında açılmı�tır162.  

O zamana kadar hayırsever bazı kimselerin yanına verilerek korunmaya 

çalı�ılan yerli ve yabancı, �slam ve Hıristiyan tebaa evladından öksüz veya yetim 

yahut ebeveyni fakir ve i� yapamaz durumda bulunan muhtaç kız çocukları, bu 

Islahhanede barındırılmı�tır. Bunun yanında kendilerinin e�itim ve terbiyeleri için 

kadınlar bulunarak bunlara, “Edebiyât-ı insaniye” tahsil ettirilmeleri sa�lanmı�tır. 

                                                 
159 �efika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839–1923), MEB Yayınları, �stanbul 
1997, s. 17.  
160 Berkes, a.g.e., s. 231. 
161 Turan K., a.g.e., s. 36. 
162 Halis, a.g.e., s. 84-85.  
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Kız Islahhanesinde 27 �slam, 21 Bulgar ve 3’te dı�arıdan yıllık 500 kuru� ücretle 

alınmı� olan �slam talebe bulunmaktaydı”163. Islahhanelere ücretli ö�rencilerin 

alınması hem okulun geli�mesine imkân sa�lamı� hem de elde edilen gelirle farklı 

sanat bölümleri açılmı�tır. Kızlar için açılan Islahhanelerin giderlerini daha çok 

hayırsever insanlar kar�ılamı�tır164.  

Kızlar için açılan bu Islahhaneler �mparatorlu�un bütün bölgelerinde 

yaygınla�amamı�tır. Islahhaneler ba�ta �stanbul olmak üzere bir iki �ehirde 

açılabilmi�tir. Yine de kızlar için açılmı� olan Islahhaneler, kadınların meslekî ve 

teknik hayatta rol almalarında öncülük etmi�tir. Bu geli�me Tanzimat’ın bir ba�arısı 

olarak kabul edilmektedir165.    

3.6. SANAY� MEKTEB� -1868 

Mithat Pa�a’nın Tuna Valili�i sırasında açmı� oldu�u Islahhaneler, Sanayi 

Mekteplerinin açılmasına öncülük etmi�tir. �lk zamanlar korunmaya muhtaç yetim 

çocukların meslek ö�renmesi için açılan bu okullar, devlette meslek problemini 

do�urmu�tur. Bu durum meslek okullarının önemini ortaya çıkarmı�tır166. 

Tuna Valili�inden, �stanbul’da �ûra-yi Devlet Ba�kanlı�ına atanan Mithat 

Pa�a, teknik okullarının ülke genelinde yaygınla�tırılması için faaliyetlere 

ba�lamı�tır. Bu faaliyetlerin ba�ında, 1866 yılında Türk sanayisinin kalkındırılması 

için �stanbul’da Islah-ı Sanayi Komisyonunu olu�turması gelmektedir167.  

Bu komisyonun Türk sanayisi açısından önemi büyüktür. Tanzimat’tan önce 

Türk sanayisinin yükünü üzerinde ta�ıyan Lonca Te�kilatı, Tanzimat’ın ilanı ile 

beraber bu yükümlülü�ünü yerine getiremez duruma gelmi�ti. Bu durumun en temel 

sebebi, Tanzimat’ın ticaret ve sanayide serbestlik getirmi� olmasıdır. Lonca 

Te�kilatının yerini doldurabilecek bir esnaf te�kilatının kurulamaması üzerine Türk 

sanayisinde ve ticaretinde büyük bir çözülme ya�anmı�tır. Bu durum kar�ısında 

devlet, esnaf lehine gerekli müdahaleyi yapamamı�tır. Ticaret ve sanayi dallarındaki 

çözülme, ülkeye yabancı malların giri�ini kolayla�tırmı�tır. Yabancıların ortaya 

çıkardı�ı rekabete daha fazla dayanamayan yerli esnaf’ın birço�u ticarethanelerini 

                                                 
163 Memi�o�lu, a.g.e., s. 53-54. 
164 Koçer, a.g.e., s. 69. 
165 Berkes, a.g.e., s. 231. 
166 Koçer, a.g.e., s. 69. 
167 Aynı yer. 
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kapatmı�tır. Bu gidi�ata son vermek amacıyla 1864 yılında çalı�malarına ba�layan 

komisyon, ülkede bulunan yerli sermayedarların ortaklık yapmalarını sa�layacaktı. 

Bu ortaklık sonucu kurulacak �irketlere devlet gerekli deste�i sa�layacaktı. Böylece 

ülke içerisinde da�ınık ve amaçsız durumda olan esnaflar yeni bir düzen içerisinde 

varlıklarını devam ettireceklerdi168. Ayrıca Islah-ı Sanayi Komisyonunun meslekî-

teknik e�itim konusunda da faaliyette bulunması ön görülmekteydi169. 

Ülkede sanayi ve ticaret’i kalkındırmak amacı ile olu�turulan Islah-ı Sanayi 

Komisyonu a�a�ıdaki üyelerden olu�maktaydı: 

Ethem Pa�a, Dervi� Pa�a, Halil Pa�a, A�aton Efendi, Serkis kalfa, ,  Mösyö 

Riter, Gurdon Majör170. 

Islah-ı Sanayi Komisyonunun en önemli ba�arısı1868 yılında Mekteb-i 

Sanayi Nizamnamesini çıkarmı� olmasıdır. Komisyonun çıkardı�ı nizamnameden 

sonra ba�ta �stanbul olmak üzere, ülke genelinde teknik okullar açılmaya 

ba�lanmı�tır. 1868’de �zmir, Bursa, Kastamonu, Bosna, Trabzon, ��kodrada, 1869 da 

Erzurum’da, 1870’de Diyarbakır’da bu nizamnameye uygun olarak teknik okullar 

açılmı�tır. Teknik e�itim alanındaki geli�melere kızlar da dâhil edilmi�, Kastamonu 

ve ��kodra’daki teknik okullarda kızlara mahsus teknik e�itim de verilmeye 

ba�lanmı�tır171. 

Islah-ı Sanayi Komisyonunun hazırladı�ı Nizamnameye göre Sanayi 

Mekteplerinin açılı� amacı ile nizamnamenin içeri�i �u �ekilde belirtilmi�tir172: 

“ Mekteb-i Sanayi Memâliki Mahrûsada en ziyade lüzumu olan sanatların 

ilmiyle ameliyatı ö�retilmek için vaz edilmi�tir. Usul ve kaidesi dört bâba münkasım 

olup birinci bâb mektebin ahvâl-i esasiye ve umumiyesi ve ikinci bâb memurlarının 

vezaif ve harekâtı-ı muktaz�yesi ve üçüncü bâb memurin ve talebe ve �âkirdânın 

mükâfat ve mücazatı beyanındadır ve i� bu bâb’ların her biri fusûl-i âdiyeye 

münkasımdir.” 

Bu okul, Sultanahmet’te eski Kılıçhane binasında açılmı�tır173. Kılıçhane 

binasının mektep ö�rencileri için yetersiz kalaca�ı dü�ünülerek, Kılıçhanenin 

                                                 
168 Aker, a.g.e., s. 55-56. 
169 Koçer, a.g.e., s. 69. 
170 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 527. 
171 Koçer, a.g.e., s. 69. 
172 Düstur, Cüz-i Sânî, Matbaa-i Amire, �stanbul 1279, s. 258. 
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biti�i�indeki kimin elinde oldu�u belli olmayan cami, imarethane binaları ve arsaları, 

üç tane ev kamula�tırılarak mektep binasına dâhil edilmi�tir174. 

Sanayi Mektebi binasının e�itime hazır hale getirilmesi ve yapılacak yeni 

binalar için devlet bir bütçe ayırmı�tır. Ayrıca mektebin masraflarının kar�ılanması 

amacıyla Unkapanı Köprüsü’nden geçi� ücreti ile Karaköy Hanı’nın kira geliri 

mektebe tahsis edilmi�tir175.  

Sanayi Mektebi’nin açılaca�ı mekân ile gelir kaynakları belirlendikten sonra 

bu mektep için 24 �aban 1285 (1868) tarihinde, 64 maddeden olu�an 18 sayfalık bir 

nizamname yayınlanmı�tır176. 

Madde 2: Nizamnamenin ikinci maddesine göre bu okulda Demircilik, 

Dökmecilik, Makinecilik, Mimarlık, Marangozluk, Madeni imalat, Ah�ap i�leri, 

Terzilik, Kunduracılık, Mücellitlik gibi sanatlar ö�retilmektedir. Dersler bu sanat 

dallarına göre tespit ve icra edilmektedir. 

Madde 3: Sanayi Mektebi, iki �ubeye bölünmü�tür. Birinci �ube harici, 

ikinci �ube ise dâhilî olarak belirlenmi�tir. Dâhilî �ubede e�itim almak isteyen 

ö�renciler yatılı ve gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Bu �ubeye 13 ya�ından a�a�ı 

olmamak üzere en fazla 500 ö�renci kabul edilmektedir. Harici �ubede e�itim almak 

isteyen ö�renciler sadece gündüzlü olarak kabul edilmektedir. Bu �ubeye 30 ya�ını 

a�mamı� ö�renciler alınmaktadır. Ö�renciler gündüz meslekî e�itim aldıktan sonra 

kendi evlerine gitmektedir. Harici �ubenin toplam ö�renci kapasitesi 200 olarak 

belirlenmi�tir. 

Madde 4: Nizamnamenin dördüncü maddesinde okulun idare, e�itim ve 

hizmet sınıfları konusuna açıklık getirilmi�tir. Bu maddeye göre okulun genel i�leri 

için bir müdür atanacaktır. Harici ve Dâhili bölümler için birer müdür, bu müdürlere 

birer muavin atanması uygun görülmü�tür. Okulun e�itim kadrosu için derslerinde 

uzman; edebiyat, fen ve sanayi ö�retmenleri ve fabrika ve atölyelerden ustalar tayin 

edilmi�tir. Okula muhasebe memuru, imalat yoklamacısı, ambar memuru, makine 

memuru, odacı, bekçi, doktor, a�çı, çama�ırcı gibi memur ve hademe alımı da 

yapılmı�tır. 

                                                                                                                                          
173 Akyüz, a.g.e., s. 150. 
174 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 530. 
175 Aynı yer. 
176 BOA, �D, No. 40618. 
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Madde 5: Ö�renciler ö�renim gördükleri derslere ve sanatlara göre be� 

kısma ayrılacaktır.   Her kısımdan uygun �artları ta�ıyan bir ö�renci, seçilen dokuz 

ö�renciye onba�ılık yapacaktır. Bu göreve getirilen onba�ı, sorumlu oldu�u 

ö�rencilerin günlük i� takibini yapacaktır. �öyle ki; onba�ı olan ö�renci, bir deftere 

sorumlu oldu�u ö�rencinin ismini ve hangi meslekle ilgili e�itim aldı�ını,  günlük 

var-yok yoklamasını, gün içerisinde bir olay ya�ayıp ya�amadı�ını ve o günün 

yevmiyesini yazacaktır. 

Madde 6: Mektebi Sanayi Nizamnamesinin altıncı maddesinde okulun ders 

programı belirtilmi�tir. Ders programı a�a�ıdaki �ekilde ifade edilmi�tir. 

Birinci Sınıf Ders Programı: (�lmi Dersler)Türkçe, kıraat ve yazı ve 

hesaptan âmâl-i Erbaa ve tersimi hutut ve bazı e�kâl-i hendese. (Sanat Dersleri) ��e 

yarayacak kadar �akirtlik. 

�kinci Sınıf Ders Programı: (�lmi Dersler) Türkçe okuyup yazmak, hesap 

ve sınıfına müteallik fününun tarifatı ve resim ve co�rafya ve hendesenin bazı 

mebahisi. (Sanat Dersleri) Bazı i�leri tarif ile ba�lı ba�ına görecek derecede kalfalık. 

Üçüncü Sınıf Ders Programı: (�lmi Dersler) Türkçe yazmak ve defter 

tutmak usulü mükemmel resim ve hendese ve fenn-i kimya mukaddematı ve makine 

fenninden bazı dersler. (Sanat Dersleri) Bulundu�u sanatı tarifsiz icra edecek 

mertebede kalfalık. 

Dördüncü Sınıf Ders Programı: (�lmi Dersler) Düzgün imla ile yazmak 

usülü üzere defter tutmak e�yay-ı madeniye ve ah�abiyenin havassı tabiyesi ve evsafı 

ve manivela ve makara ve sathı mail ve kama ve vida gibi alatı basite ve fenn-i 

makine mukaddematı. (Sanat Dersleri) Bulundu�u sınıfta birinci derecede kalfalık. 

Be�inci Sınıf Ders Programı: Meramını ifade edecek derecede düzgün imla 

ile Türkçe yazmak her nevi hesap ve kimyanın ahkâmını bulundu�u sanatta icra 

eyleme ve usul-ü mimariye ve makine fennini ö�renmek. (Sanat Dersleri) Bulundu�u 

sanata müteallik i�leri maharet ve mamülat ile görecek derecede ustalık etmektir. 

Madde 7: Mekteb-i Sanayide harici ve dâhili �ubelerde ö�renim görecek 

ö�renciler stajyer olarak birinci sınıfa kayıt edilmektedir. Ö�renci bulundu�u sınıfta 

ba�arılı oldu�unu imtihanla ispat ederse bir üst sınıfa alınmaktadır. Be� sene sonunda 

bütün imtihanlarını ba�arı ile veren ö�renciler diploma ile mezun olmaktadırlar.  
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Madde 8: Dâhili �ubeden mezun olan ö�renciler be� yıl süre ile Sanayi 

Mektebinde usta olarak görev yapmakla yükümlü kılınmı�tır. 

Okuldan mezuniyet �artları harici �ube ö�rencileri için farklılık arz 

etmektedir. Nizamnamenin 27. Maddesine göre harici �ube ö�rencisi Sanayi 

Mektebinde gördü�ü fen ve sanat derslerini be� seneden önce verebilmektedir. Bu 

�ubedeki ö�renci imtihanlarda ba�arılı oldu�u takdirde mektepten �ahadetname 

olarak erken mezun olabilmektedir. Mektepten be� seneden önce mezun olan harici 

�ube ö�rencisi isterse mektepte usta olarak görevlendirilmektedir.   

Madde 9: Mektepte ö�renim gören dâhili ve harici ö�rencilere sınıflarına 

göre yevmiye verilmektedir. Mektepteki birinci sınıf ö�rencisi 2 Kuru�, ikinci sınıf 

ö�rencisi 100 Para, üçüncü sınıf ö�rencisi 3 Kuru� ve dördüncü sınıf ö�rencisi 3,5 

Kuru� yevmiye almaktadır. Ayrıca ö�renci i�leri için görevlendirilen onba�ılar 20’�er 

para fazladan yevmiye almaktadır. Dâhili ö�rencilerin gelirlerinin bir kısmı elbise, 

yiyecek gibi masraflar için kesintiye u�ramaktadır. Kesinti miktarı her ö�renci için 

sabit olup günlük 60 Para olarak belirlenmi�tir. Dâhili �ubede ö�renim gören 

ö�rencinin geri kalan parası ikiye bölünmektedir. Bu paranın yarısı ö�renciye aylık 

olarak verilmekte olup di�er yarısı ise okulun Emniyet Sandı�ında muhafaza 

edilmektedir. Emniyet Sandı�ında muhafaza edilen bu para mezun olan ö�rencilere 

toplu olarak verilmektedir. Mezun olan ö�renci bu parayı i�yeri açmak için sermaye 

olarak kullanabilmektedir. Harici �ubede ö�renim gören ö�rencilerden yemek parası 

alınmamaktadır. Ancak bu ö�rencilere verilen elbiselerin parası yevmiyelerinden 

kesilmektedir. Harici �ube ö�rencisinin yevmiyesinden elbise parası kesildikten 

sonra geri kalan para, dâhili ö�rencilerde oldu�u gibi ikiye bölünmektedir. Bu 

paranın yarısı ö�renciye aylık olarak verilmekte di�er yarısı ise Emniyet Sandı�ında 

biriktirilmektedir. Biriken bu para mezun ö�renciye sermaye olarak verilmektedir.  

Madde 10: Sanayi Mektebinden mezun olan ö�renci Emniyet Sandı�ında 

bekletilen parasını be�inci yılın sonunda faizi ile almaktadır. Mektepten usta olarak 

ayrılan ö�rencinin i�yeri açabilmesi için bu paranın önemi büyük olmalıdır. 

Madde 11–12–13: Mektebi Sanayi Nizamnamesinde ödül ve ceza konusuna 

da açıklık getirilmi�tir. Mektepte ceza iki �ekilde verilmektedir. Cezanın birinci �ekli 

hapis cezasıdır. �kinci �ekli ise yevmiye kesme cezasıdır. Ödül olarak da bir çe�it af 

kâ�ıdı olarak tanımlayabilece�imiz Tahsin bileti verilmektedir. Teorik ve pratik 
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derslerde ayrıca mektebe devam konusunda ba�arılı olan ö�rencilere kımızı veya 

ye�il Tahsin bileti verilmektedir. Bu biletler mektep ö�rencileri tarafından hapis veya 

yevmiye kesme cezasından kurtulma amacıyla kullanılmaktadır. Mektep ö�rencisi 

çalı�tı�ı atölyede herhangi bir aleti kırar veya kaybederse ayrıca kendisine verilen 

elbiseyi erken yıpratırsa yevmiye kesme cezasına çarptırılır. 

Madde 14: Mektepte dersler sabahleyin erkenden ba�lamaktadır. Sabah 

dersi ö�le ezanından iki saat önce bitmektedir. Sabah derlerine giren ö�renci daha 

sonraki zamanlarda atölyelere giderek pratik yaparlar. 

 Madde 15: Dâhili ve harici �ubelerde ö�renim gören ö�renciler bütün 

idarecilerin emirlerini yerine getirmek zorundadır. 

 Dâhili �ubeye yerli-yabancı, �slam ve Hıristiyan ö�renciler e�it �artlarda 

alınacaktır. Buna göre dâhili �ubeye kayıt yaptırmak isteyen ö�renci 13 ya�ından 

büyük olmamalıdır. Ö�rencinin öksüz ve yetim olması gerekmektedir. Anne veya 

babasından biri olup da fakirlik ve muhtaçlık söz konusu ise ö�renci okula kayıt 

edilir. Ö�renci mektebi bitirmeden velisi veya bir yakını tarafından okuldan 

alınamaz. Bu ki�iler tarafından ö�rencinin yevmiyesi talep edilemez. E�er ki çocuk 

anla�ma ile okuldan çıkarılacak olunursa mektepte bulundu�u süre içerisinde 

kendisine yapılan masrafları ödemek zorundadır177. 

 Madde 17: Annesi, babası veya akrabası oldu�u halde dâhili �ubeye kayıt 

olmak isteyen ö�renci her sene ba�ında 500 Kuru�’u okul idaresine vermek 

zorundadır. Paralı okuyan ö�rencinin de 13 ya�ından büyük olmaması 

gerekmektedir. 178. 

Bu, okul 5 sınıflı ve yatılı idi. Esas ö�renciler dâhili �ubeyi, ayrıca 

gündüzleri belli saatlerde okula kabul olunacak esnaf çırakları için açılan özel sınıflar 

da harici �ubeyi te�kil edeceklerdi. Dâhili kısma alınacaklar, yerli, yabancı, �slam, 

Hıristiyan ayrımı yapılmaksızın, 13 ya�ından yukarı olmamak �artıyla, öksüzlerdi. 

�lkö�retim üstünde kuruldu�u görülen 5 sınıflık nazari dersler sabahları yapılıyor, 

sanat i�leri kı�ın 5, yazın 6 saatten a�a�ı olmamak üzere atölyelerde bilfiil çalı�mak 

suretiyle ö�reniliyordu. Programda yer alan sanat kolları �unlardı: Demircilik, 

dökmecilik, makinecilik, mimarlık, marangozluk, terzilik, kunduracılık, mücellitlik. 

                                                 
177 Düstur, Cüz-i Sânî, s. 263. 
178 Düstur, Cüz-i Sânî, s. 263–264. 
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Kuramsal derslerde bu zanaatlar için gerekli bilgilere inhisar ettirilmi�ti.1.sınıf 

imtihanını ba�aranlara “çıraklık”, 2. 3. ve 4.sınıfı tamamlayanlara “kalfalık” ve son 

sınıfı tamamlayarak diploma alanlara “ustalık” hakkı tanınmı� ve böylece okulu 

bitiren ya da yarıda bırakanlar sınıflandırılmı�tı179.  

Dersaadet Sanayi Mektebi veya Mekteb-i Sanayi-i Osmani olarakta 

adlandırabilece�imiz bu okul Sultan II. Abdülhamit döneminde yeniden 

yapılandırılmı�tır. Çünkü okul uzun yıllar atölye, alet ve edevat eksiklikleri 

nedeniyle yeteri kadar verimlilikte e�itim veremiyordu. Birinci sınıfa kayıt olan 

ö�renci sayısı 80–85 iken, bu sayı üçüncü sınıfta 5–10 ki�iye dü�üyordu. Okuldan 

ayrılmak isteyen ö�renciler yüksek okul sınavlarına giriyordu. Ö�rencilerin büyük 

bir kısmı sınavlarda ba�arılı olarak bu okuldan çıkı�ını alıyordu180.  

Sanayi Mekteplerinde ya�anan bu olumsuzlukları gidermek maksadıyla, 

okulun idari kadrosu yayınlanan talimatname ile de�i�tirilmi�tir. Bu talimatnameye 

göre okul illerde valilerin korumasına alınmı�tır. Ayrıca okulun genel idaresi bir 

komisyona, özel idaresi ise okul müdürüne bırakılmı�tır181. 

Tablo – 1: Mekteb-i Sanayi’de Okutulan Derslerin �simleri 1897182 

Kuran-ı Kerim 

Akaid-i diniye 

Elifbâ-i Osmanî 

Talim-i Kıraat 

Kıraat-ı Türkiye 

Lisan-ı Osmanî 

Lisan-ı Fransevi 

�mla  

Hesap 

Hendese 

Co�rafya-i umûmi ve Co�rafya-i Osmanî 

Arabî 

Farisî 

Tarih 

Resim 

 

                                                 
179 Akyüz, a.g.e., s. 150-151. 
180 Mustafa Ergün, II. Me�rutiyet Devrinde E�itim Hareketleri (1908- 1914), Ocak Yayınları, 
Ankara 1996, s. 243. 
181 BOA, DH-MKT, 946/40, 1. Madde. 
182 Devlet �statistik Enstitüsü, Osmanlı Devleti’nin �lk �statistik Yıllı�ı 1897, (Hazırlayan: Tevfik 
Güran) Tarih �statistikleri Dizisi, Cilt 5, T.C. Ba�bakanlık Devlet �statistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 
1997, s. 104.  
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Tablo – 2: Mekteb-i Sanayi’de 1313/1897 senesinde e�itim gören 

ö�rencilerin milleti ve miktarı183 

Nev’-i Sanayi Yekun �slam Rum Ermeni Yahudi Millet-i 

Saire 

Marangoz 39 35 1 2 - - 

Tarz-ı Mimari Arap 

Marangozî 

45 45 - - - - 

Demirci 6 6 - - - - 

Dökmeci 7 5 2 - - - 

Tesviyeci 40 30 7 2 - 1 

Mürettip ve basmacı 5 5 - - - - 

Terzi 12 11 1 - - - 

Kunduracı 15 15 - - - - 

YEKÛN 169 152 11 4 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Güran, a.g.e., C. 5, s. 104. 
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Tablo – 3: Mekteb-i Sanayi’nin tarih-i tesisinden 1313/1897 senesi 

nihayetine de�in mevcut talebesinin miktarı184 

Talebenin Miktarı  �ahadetnâme Alanlar Esbâb-ı saire ile Çıkanlar  

Sinîn 
Yekun Müslim Gayri 

Müslim 

Yekun Müslim Gayri 

Müslim 

Yekun Müslim Gayri 

Müslim 

1284/1868 404 286 118 - - - 5 3 2 

1285/1869 586 437 149 - - - 11 8 3 

1286/1870 431 330 101 - - - 10 6 4 

1287/1871 483 337 146 - - - 4 3 1 

1288/1872 417 315 102 - - - 43 34 9 

1289/1873 436 342 94 11 7 4 62 49 13 

1290/1874 328 280 48 31 26 5 142 104 38 

1291/1875 351 292 59 18 12 6 16 12 4 

1292/1876 422 346 76 19 17 2 7 6 1 

1293/1877 455 370 85 19 17 2 2 2 - 

1294/1878 225 159 66 32 27 5 62 57 5 

1295/1879 208 187 21 - - - 5 3 2 

1296/1880 251 235 16 9 7 2 28 27 1 

1297/1881 307 286 21 4 3 1 81 76 5 

1298/1882 356 335 21 16 14 2 48 46 2 

1299/1883 354 330 24 12 9 3 52 47 5 

1300/1884 376 352 24 6 5 1 29 27 2 

1301/1885 449 418 31 7 6 1 3 3 - 

1302/1886 310 284 26 17 15 2 230 217 13 

1303/1887 254 232 22 24 23 1 33 30 3 

1304/1888 196 179 17 12 12 - 73 64 9 

1305/1889 248 227 21 6 5 1 32 24 8 

1306/1890 300 265 35 8 8 - 51 45 6 

1307/1891 315 274 41 11 10 1 38 36 2 

1308/1892 337 294 43 16 16 - 44 27 17 

1309/1893 331 297 34 - - - 55 40 15 

1310/1894 266 237 29 18 17 1 58 51 7 

1311/1895 244 216 28 12 11 1 11 11 - 

1312/1896 242 212 30 23 23 - 3 1 2 

1313/1897 262 231 31 21 21 - 7 6 1 

 

 

 

                                                 
184 Güran, a.g.e., C. 5, s. 104. 
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Tablo – 4: Mekteb-i Sanayi Talebesinin 1313/1897 Senesi �çinde Ürettikleri 

E�yadan Satılanların Çe�idi ve Miktarı185 

E�yanın envaı Kıymet 
Guru� 

E�yanın envaı Kıymet 
Guru� 

Evrak-ı mütenevvia 
tab’ıyyesi 

8586 Raf 2 833 

Kundura Bahasından 6832 Harik(yangın)  tulumbası 2 700 

Sandalye  5230 Sehpa 2 293 

Yazıhane 4980 Etajer 1 964 

Dolap 4295 Masa 1 541 

Kütüphane 2882 Çarçûbe (Çerçeve) ve e�ya-i 
mütenevia-i saire 

7 369 

Yekun                                                                                                            51 505 

1897 senesi umum mekâtib-i mülkiyede(tüm okullarda) mevcut nakı� 

muallimi adedi 128’dir186.  

Tablo 5: Sanayi Mektebi’nin 1905 yılında �dari Kadrosu187. 

Esami Memuriyet Rütbe Tarihi Madalya Osmani Mecidi 

Selim 
Malhame 
Pa�a 

Nazır(Orman ve 
Maadin ve Ziraat 
Nazırı) 

Vezir 9-Z-315 Altın 
Liyakat ve 
Sanayi 

Mersah Mersah 

Ali 
Efendi 

Müdür Umumi 
Vekili 

Evveli 
Sanisi 

25-L-
318 

. . . 

Ali Bey Müdür Umumi 
Muavini 

Evveli 
Sanisi 

30-N-
320 

. . . 

Mehmet 
Halit 
Efendi 

Muhasebeci 
Muavini 

Saniye N-320 4 . . 

Rüstem 
Bey 

Ambar Memuru Saniye 320 . . . 

�akir 
Bey 

Muhasebe 
Memuru 

Rabia 10-C-
310 

.  . 

                                                 
185 Güran, a.g.e., C. 5, s. 105. 
186 Güran, a.g.e., C. 5, s. 114. 
187 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 245. 



 53 

Tablo 6:  Sanayi Mektebi’nin 1905 yılında Sıhhıye Heyeti188 

Esami Memuriyet Rütbe Tarihi Madalya Osmani  Mecidi 

Selim 
Pa�a 

Tabip Ferik . . . . 

Abdi 
Efendi 

Cerrah Ferik . . . . 

Hapik 
Efendi 

Eczacı Ferik . . . . 

 

Tablo 7: Sanayi Mektebi’nin 1905 yılında ö�retmen kadrosu189 

Esami  Memuriyet Rütbe Tarihi Madalya Osmani Mecidi 

Mehmet 
Nail Efendi 

Ders 
Müdürü ve 
Kavaid 
Muallimi 

. 4-ze-
318 

Gümü� 
Liyakat 

. . 

(Nefen)Bey Lisan-i 
Osmani ve 
Kitabet M. 

Evveli 
Sanis 

. . . 2 

Tahsin Bey Hüsn-ü Hat 
M. 

Evveli 
Sanis 

. . 3 4 

Arif Bey Kimya M. Saniye . . . . 

�smail 
Efendi 

Hesap M. Binba�ı . . . . 

�akir 
Efendi 

Arabi M. Binba�ı . . . . 

Kemal 
Efendi 

Fransızca M. Rabia . . . . 

Faik Efendi Fransızca M. Rabia . . . . 

Hayat 
Efendi 

Fransızca M. Rabia . . . . 

Ömer 
Efendi 

Kıraat-ı 
Terkiye(veya 
Türkiye 

Rabia . . . . 

Hasan 
Efendi 

Kıraat-ı 
Türkiyye 

Rabia . . . . 

 

                                                 
188 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 245. 
189 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 245 
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Tablo 8: Sanayi Mektebi’nin 1905 yılında ö�retmen kadrosu190 

Esami Memuriyet Rütbe Tarihi Madalya Osmani Mecidi 

Mösyö 
(�vanfur) 

Fenni 
Maarif 

. . . . . 

Mösyö 
(Lüsak) 

Marangoz 
Ustası 

. . . . . 

Yusuf 
Efendi 

Arabi 
Muallimi 

Saniye 319 . . . 

Said 
Efendi 

Arabi 
Muallimi 

. .  . . 

Talebe Adedi 

Müslüm             Gayrimüslim             Yekün 

    195                         16                        211 

Ta�rada açılan sanayi mekteplerinin programları, mektebin ba�lı bulundu�u 

illerdeki sanayi komisyonları tarafından, çevre �artları göz önüne alınarak 

yapılmaktaydı. Ta�rada yapılan programların Dâhiliye Nezaretine onaylatılması 

gerekmekteydi.  Erzurum valisinin, 1905 yılında Dâhiliye Nezaretine Erzurum 

Mekteb-i Sanayi programının sunuldu�una dair göndermi� oldu�u dilekçe bu 

beyandadır191.   

II. Me�rutiyet Döneminde, okulun ba�lı oldu�u Orman, Maden ve Ziraat 

Nezareti okulun yönetmeli�ini yeniden gözden geçirerek yayınladı. Yönetmelik 

Kasım 1909 yılında yürürlü�e girmi�tir. Yayınlanan yönetmeli�in içeri�i �u �ekilde 

sıralanabilir192: 

- Okul Makinist ve Marangoz yeti�tirmek amacıyla kurulmu�tur. Okul 

bütçesini çe�itli yerlerin geliri ve imal etti�i malların satılmasıyla sa�layacaktır. 

Ö�retim parasızdır. 

- Ö�renciler okula sınavla alınacaktı. Sınava girecek ö�renciler 16 ya�ından 

küçük rü�tiye ve dengi okul mezunu olacaktır. Yapılan bu sınavla en fazla 200 yatılı, 

50 gündüzlü ö�renci alınacaktır. 

                                                 
190 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 246. 
191 BOA, MKT-3,946/40, 379/70 
192 Ergün, a.g.e., s. 243-244. 
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 - Ö�rencilerin makine ve marangozluk bran�larından hangisinde ö�renim 

görece�i kaç saat ders okuyacakları okul müdürü ve idaresi tarafından 

belirlenecektir. 

-  Ö�renim süresi 5 yıldır. Bu sürenin 4 yılı nazari ve pratik e�itim, son bir 

senede sanayi i�letmelerinde staj �eklinde yapılacaktır. 

-  Okul 20’li not sistemi uygulayacaktır. Bu derecelendirme a�a�ıdaki gibi 

yapılacaktı:  

20 Fevkalade 

19-18 Aliyulâlâ 

17-16-15 Âla 

14-13-12 Karîb-i âlâ 

11-10 Vasatî 

9-8-7 Karîb-i Vasatî 

6-5 Fena 

4-3-2-1 Pek Fena 

 

- Okulu bitiren ö�rencilerden dörtte üçüne “�cazetname”, geri kalan 

ö�rencilere ise “Tasdikname” verilecektir. Ayrıca okulundan birincilikle mezun olan 

ö�renciye “Sanayi Madalyası” verilecektir.  

- Sanayi Okullarında ö�renim gören ö�rencilere bran�ında staj gördü�ü 

günlerde yevmiye verilecektir193. Gündelikler bran�larına göre belirlenmekteydi. 

Ö�rencilerin okuldaki yiyecek ve giyecek masrafları bu gündeliklerden 

kesilmekteydi. Yapılan yiyecek ve giyecek kesintisinden artan paranın yarısı Emanet 

Sandı�ında saklanmaktaydı. Okulunu bitiren ö�rencilere sandıkta birikmi� olan para 

sermaye olarak verilmekteydi. Bu sermayeyi olan ö�renciler ya�adıkları yerlerde 

e�itim gördü�ü olanda i�yerleri açmı�lardır. Sistemli bir �ekilde e�itim veren Sanayi 

Okulları zamanla geli�me göstermi�tir. Sanayi Okulları mezunlarına verilen diploma, 

                                                 
193  Ergün, a.g.e., s. 244.  
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7 yıllık idadi okulu mezunlarının diplomalarına denk sayılmı�tır.  Ayrıca bu 

okullarda ders vermesi için, yabancı ülkelerden uzman teknik ö�retmenler davet 

edilmi�tir194. 

Sanayi Mektebi 1910 yılında yayınlanan irade ile Orman,  Maadin ve Ziraat 

Nezaretinden irtibatı kesilerek Ticaret ve Nafia Nezaretine ba�lanmı�tır. Yayınlanan 

iradede bunun gerekçesi �u �ekilde belirtilmektedir195: 

- Orman Maadin ve Ziraat Nezareti, idaresi zor olan çe�itli kurumların 

sorumlulu�unu üstlenmi�tir.  

- Bu i�lerin düzeni ve devamı etmesi için Sanayi Mektebinin idaresi Ticaret 

ve Nafia Nezaretine ba�lanmalıdır.  

- Orman Maadin ve Ziraat Nezaretinin sanayi i�leri ile u�ra�an bir �ubesi 

yoktur.  Zaten Sanayi Mektebi hakkındaki i�ler ve haberle�meler Ticaret ve Nafia 

Nezaretince yapılmaktadır. 

Bu okula,  Dersaadet Mektebi Sanayi-i kanununun yedinci maddesine göre 

Osmanlı tabiiyetinden olan ö�rencilerin alınmasına izin verilmi�ti. Ancak 1911 

yılında çıkarılan irade ile bu okulu ecnebi tebaadan da ö�renci alınmasına karar 

verilmi�tir. Osmanlı Devletinin birçok okulunda ecnebi ö�rencilerin okuyor olması 

ve Osmanlı tebaasından olan ö�rencilerinde ecnebi memleketlerinde ö�renim 

görmeleri böyle bir kararın verilmesine gerekçe olmu�tur196. Ayrıca Osmanlı 

Devleti’nde ecnebilerin açmı� oldu�u sanayi mekteplerine araç-gereç alınmasında 

kolaylık sa�lanması konusunda da çalı�malar yapılmaktaydı. Küdüs mutasarrıfının 

1916 yılında dersaadet’e yazmı� oldu�u dilekçede, Alyans �srailit Sanayi Mektebi’ne 

ithal edilecek araç-gereçlerin gümrük vergisinden muaf tutulması istenmektedir197.     

Osmanlı Devleti’nde sanayinin geli�mesi, Osmanlı toplumunun kalkınması 

için açılan Sanayi Mekteplerine, Müslüman yetim ve kimsesiz ö�rencilerin 

kabullerinde kolaylık sa�landı�ı görülmektedir. Sanayi Mekteplerinde ö�renim 

görmek isteyen bu tür ö�renciler ilgili bakanlı�a dilekçe vermeleri durumunda, 

                                                 
194  Akyüz, a.g.e., s. 150-151. 
195  Re�at Özalp(Derleyen.), Milli E�itimle �lgili Mevzuat (1857–1923), Milli E�itim Bakanlı�ı 
Basımevi, �stanbul 1982, s. 79. 
196 Özalp, a.g.e.,  s. 82. 
197 BOA, �D, 82/II, 1330, B 17. 
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istedikleri okula kayıt yaptırabilmektedirler198.  Ayrıca çe�itli nedenlerden dolayı 

okulu bırakan veya kaydını ba�ka sanayi mekteplerine aldırmak isteyen ö�rencilere 

de kolaylık sa�lanmaktadır199.  

3.7. KIZ SANAY� MEKTEB� -1869 

Osmanlı Devletinde Tanzimat’a kadar kız çocuklarına sıbyan mektepleri 

dı�ında e�itim imkânı tanınmamı�tır. Tanzimat Fermanında da kadınların e�itimi ile 

ilgili herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak Tanzimat’ın yol açtı�ı genel 

serbestlik içerisinde kadınlar e�itim alanında görülmeye ba�lanmı�tır. Tanzimat 

döneminde yayınlanan birçok özgün ve çeviri mahiyetindeki eserler, kadınların 

e�itimi üzerinde yo�unla�mı�tır. 1850’li yıllarda Osmanlı kadını tek ba�ına soka�a 

çıkamazken, müzelere, tiyatrolara, e�lence yerlerine gidemezken, 1869’da 

yayınlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi bu sosyal fobiyi kökünden kazımı�tır. 

Çünkü Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, kızların e�itimini erkekler gibi yasal 

zorunluluk olarak kabul ediyordu. Nitekim kızların e�itimine kanuni zorunluluk 

getiren 1869 Nizamnamesi dönemin aydınları için cesaret ve güven kayna�ı 

olmu�tur. Aydınlar nizamnameden aldıkları cesaretle; kadınların evlerinde inzivaya 

çekilmeleri yerine topluma karı�malarını te�vik eden yazılar yazıyorlardı200. 

Görüldü�ü üzere Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, e�itimi kızlar için 

zorunlu hale getirmi�tir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren kız çocuklarının, erkeklerin 

e�itimi derecesinde, e�itim almaları sa�lanmı�tır. Daha önce kız çocuklarına 

sa�lanan kısıtlı imkânlar, geni�letilerek kızlar için meslekî ve teknik e�itim 

kurumları açılmaya ba�lanmı�tır. A�a�ıda da belirtilece�i üzere ordunun çe�itli 

malzeme, alet ve hizmetlerinin kar�ılanması amacıyla önce Kız Islahhaneleri 

ardından Kız Sanayi Mektepleri açılmaya ba�lanmı�tır. 

Osmanlı Devletinde kadınların meslekî ve teknik e�itime kazandırılması 

te�ebbüsü ilk olarak 1859 yılında görülmektedir. 1859’da �stanbul da rü�tiye 

niteli�inde açılan Cevri Kalfa Mektebi, kızların meslekî ve teknik e�itim almalarını 

sa�layan ilk sanayi okulu olarak kabul edilmektedir 201. 

                                                 
198 BOA, �D-1332, NO: 6-58, 139/ 15. 
199 BOA, �D, 1332, NO: 6-79, 139/ 15. 
200 Do�an, a.g.e., s. 11. 
201 Akyüz, a.g.e., s. 151. 
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Bu giri�imi, Mithat Pa�a’nın ordunun ihtiyacını kar�ılamak için 1864 de 

Rusçuk’ta kurdurdu�u kuma� fabrikasında çalı�mak üzere yetim ve yardıma muhtaç 

kız çocukları için açtırdı�ı Islahhane izlemektedir202. Mithat Pa�a bu Islahhane için 

Avrupa’ya gönderdi�i adamlar vasıtasıyla birçok alet ve edevat getirmi�tir. Daha 

sonra yetim ve muhtaç kız çocuklarını bu Islahhaneye yerle�tirmi�tir203. Kızların 

topluma karı�ması ve üretici duruma gelmelerini amaçlayan Islahhaneleri, 1869 

�stanbul Yedikule’de açılan Kız Sanayi Mektebi takip etmi�tir204.  Bu mektep için 

Yedikule deki Baruthane binası yenilenerek tahsis edilmi�tir. Okulun açıldı�ı yıl 50 

kadar kız ö�renci bu okula kayıt yaptırmı�tır205. 1869 da açılan mektebin ders 

programı hakkında kesin bilgiye ula�ılamamaktadır. Ancak bu okulda kızlara okuma-

yazma ö�retilmekte, kızların ki�isel ihtiyaçlarını giderebilece�i kadar meslekî dersler 

okutulmaktaydı206.  

Bu okula,  Der-saadet Mektebi Sanayi-i kanununun yedinci maddesine göre 

Osmanlı tabiiyetinden olan ö�rencilerin alınmasına izin verilmi�ti. Ancak 1911 

yılında çıkarılan irade ile bu okulu ecnebi tebaadan da ö�renci alınmasına karar 

verilmi�tir. Osmanlı Devletinin birçok okulunda ecnebi ö�rencilerin okuyor olması 

ve Osmanlı tebaasından olan ö�rencilerinde ecnebi memleketlerinde ö�renim 

görmeleri böyle bir kararın verilmesine gerekçe olmu�tur207.  1912 ve 1913 

yıllarındaki istatistiklere göre �stanbul’daki Kız Sanayi Mekteplerinde ecnebi ö�renci 

bulunmamaktadır. 1915 yılında yayınlanan bu istatistikî bilgilere göre �stanbul’daki 

Kız Sanayi Mekteplerinde 1912 yılında 599 kız ö�renci vardır. Yine aynı istatistikî 

bilgilere göre �stanbul’daki Kız Sanayi Mekteplerinde 1911 yılında 463 kız ö�renci 

bulunmaktadır. 1062 kız ö�rencinin tamamı müslümandır208. 

3.8. ORMAN MEKTEB� (1870) VE MAAD�N MEKTEB� (1874) 

Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılda önemli bir gelir kayna�ı olan orman ve 

madenlerin i�letilmesinde gerekli memurlar yeti�tirmek için açılmı�tır. Bu okulun 

açılmasında Avrupalıların Osmanlı Devletindeki orman ve madenlerin i�letilmesine 

                                                 
202 Turan K., a.g.e., s. 36. 
203 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 572. 
204 Akyüz, a.g.e., s. 151. 
205 �eyh Nafi, a.g.e., s. 104. 
206 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 573. 
207 Özalp, a.g.e.,  s. 82. 
208 1330 Senesi �stanbul Beldesi (�statistik �hsaiyat Mecmuası), �T OA, Matbaa-i Arsak Garoyan, 
�stanbul 1331, s. 143. 
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talip olmaları da etkili olmu�tur. Devlet hem gelir elde etmek hem de Avrupalıların 

dilinden ve ilminden faydalanmak amacıyla bu konuda giri�imde bulunmu�tur209.  

Tarımsal e�itim kurumları olarak kabul edilen Orman Okullarının ba�langıcı 

1857 yılında Ticaret Nezareti tarafından �stanbul’da açılan Ormancılık Kursuna 

kadar gitmektedir. Fransa’dan getirilen iki orman mühendisinin yönetiminde yapılan 

kursta orman memurları yeti�tirilmeye çalı�ılmı�tır210.  

Bu kurs 1871 yılında rü�tiyeler üzerine iki yıllık ö�renim veren bir Orman 

Okulu haline gelmi�tir211. 1870 yılında yayınlanan nizamnamede okulun Maliye 

Nezareti bünyesinde faaliyet gösteren Orman �daresi Müdürlü�üne ba�lı oldu�u 

görülmektedir. Bu nizamnamede okulun Orman Memurları yeti�tirmek maksadıyla 

açıldı�ı belirtilmektedir212.  

Bu dönemde açılan okulda verilen dersler �u �ekilde sıralanabilir: “Evvelâ: 

Lisanı Türkî, saniyen: Ulûmu riyaziyeden harita ahzına ve mesahai ecsame ait olan 

ameliyat; salisen ilm-i hikmet-i tabiiye ve kimya fenlerinin mebadisi, rabian: Tarihi 

tabiinin ormanlara müteferri olan kısmı ; hamisen: Orman fenninden gars ve imarı ve 

sureti muhafazasıyla e�carın kat’ı ve nakli kaideleri; sadisen: Alelumum  tasarrufi 

emlake ve bahusus ormanlara dair olan kavanin ve nizamat tedris olunacaktır.”213 

Maden Mektebi ise 1872 yılında maden memurları yeti�tirmek için 

açılmı�tır. Maden Mektebine kayıt olacak ö�rencilerin 18–25 ya�ları arasında olması 

gerekmektedir. Bu okula kayıt olacak ö�rencilerin, Osmanlı Devleti topraklarında 

bulunan maden yataklarının haritasını yapmak, maden damarlarını bulmak ve maden 

cevherlerinin miktarını ve kalitesini ara�tırmak görevleri arasındadır214. 

Maden Mektebi’nde okutulması istenen dersler iki yıla yayılmı�tır.          

“Birinci yılda: Hesap, lûgaritme, cebir, müsellesat, hendese ve irtisam, mesaha, 

topo�rafya, hikmeti tabiiye, fenni maadin, nizamatı maadin ve kitabet. �kinci Yılda: 

Tabakatülarz, topo�rafya ve ameliyatı, kimya, fenni maadin ve izabei maadin, 

nizamatı maadin ve kitabet dersleri okunulacaktı.” 215 

                                                 
209 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 490. 
210  Topdemir, a.g.e., s. 207. 
211  Kodoman, a.g.e., s. 488. 
212 Düstur, Cüz-i Sani, Marbaa-i Amire, �stanbul 1289, s. 296. 
213 Düstur, Cüz-i Sani, Marbaa-i Amire, �stanbul 1289, s. 296. 
214 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 492. 
215 Aynı yer. 
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Orman Mektebi 1881 yılında, Maadin Mektebi ile birle�tirilmi�tir. Orman 

ve Maadin Mektebi adıyla Maliye Nezaretine ba�lanan okul, iki yıllık idadi ve iki 

yıllık müntehi kısımları olmak üzere dört yıllık ö�renim veriliyordu. �lk iki yıl 

mü�terek okutuluyor, son iki yılda ise Orman ve Maden kollarına ayrılarak bran� 

tahsili veriliyordu216. 

Orman ve Maadin Mekteplerinin birle�tirilmesi ortak bir ders programı 

hazırlanmasını gerektirmi�tir. Bu program �u �ekildedir217: 

Birinci Sene: Kavaidi Osmaniye, Fransızca, Co�rafya, Hesap, Hendese, 

Resim, Mebadii �lmi Hikmet, Kimya. 

�kinci Sene: Mün�eati Osmaniye, Fransızca, Tarihi Tabîi, Resim, Hendese, 

Lûgaritme, Cebir, Müsellesat, Hikmet, Kimya. 

Üçüncü Sene: (Orman Kısmı) Müsellesat, Tahtiti Arazi, Resim, ilmi 

Nebatat, �lmi Ah�ap, Mün�eati Osmaniye, Fransızca. (Maadin Kısmı) Müsellesat, 

Tahtiti Arazi, Resim, �lmi Tabakatülarz, Kimya, Mün�eati Osmaniye, Fransızca.  

Dördüncü Sene: (Orman Kısmı) Fenni Orman, �malatı Orman, Harita, 

�malat Müsveddesi, Mün�eati Osmaniye, Fransızca. (Maadin Kısmı) Kimya ve 

�zabei Maadin, �malâtı Maadin, Harita, �malat Müsveddesi, Mün�eati Osmaniye, 

Fransızca. 

Okulun ormancılık kısmı 1892 yılında Halkalı Ziraat Mektebi ile 

birle�tirilmi� ve Madencilik kısmı kapatılmı�tır. 1909 yılında Orman Mekteb-i Ali’si 

adıyla tekrar kurulmu�tur218. Orman Mektebi’nin bir nezaret ve bir müdür taht-ı 

idaresinde ve ö�renim süresi iki yıl idadi ve iki yıl da bran� halinde müntehi sınıftan 

kurulu dört yıllık halinde birle�tirilmesini sa�layan yönetmelik Sadrazam Mehmet 

Sait Pa�a (1838–1914) zamanında düzenlenmi�tir219. 

                                                 
216 Kodoman, a.g.e., s. 488. 
217 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 494. 
218 Topdemir, a.g.e., s. 207. 
219 Koçer, a.g.e., s. 142. 
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IV. BÖLÜM 

ME�RUT�YETTEN CUMHUR�YETE TEKN�K E��T�M 

FAAL�YETLER� 

4.1. KIZ SANAY� MEKTEB� 

I.Me�rutiyet Döneminde Islah-ı Sanayi Komisyonunun hazırladı�ı 

nizamname yürürlükteydi220. Komisyonun çalı�maları do�rultusunda Yedikule Kız 

Sanayi Mektebi haricinde �stanbul da kızlar için sanayi mektepleri açılmaya devam 

edilmi�tir. 1878 de Üsküdar da, 1879 da �stanbul Aksaray da ve yine aynı yıl 

Ca�alo�lunda Kız Sanayi Mektepleri açılmı�tır. Ca�alo�lu Kız Sanayi Mektebi 

yatılı, di�erleri ise yatısızdır221. 

Bu okullardan Üsküdar Kız Sanayi Mektebi, Üsküdar �mrahorda Ahmet 

Vefik Pa�a tarafından açılmı�tır. Okul, ilk açıldı�ında Üsküdar Kız Mektebi adını 

ta�ımaktaydı ve üç sınıflıydı. Suphi Pa�a mektebin ismini 1881 yılında Kız Sanayi 

Mektebi olarak de�i�tirmi�tir. Okula ilk yıl 20–30 kadar kız ö�renci kayıt 

yaptırmı�tır. Ö�renciler sabahtan ö�leye kadar rü�tiye mektepleri seviyesinde ders 

görürdü. Ö�renciler ö�leden sonra atölyelere giderlerdi. Burada e�itim sadece sanat 

üzerine verilmekteydi. Üsküdar Kız Sanayi Mektebinde verilen sanat dersleri �u 

�ekilde sıralanmaktadır: Kasnak, el örgüleri, kanaviçe, makine ile çorap imalatı, 

diki�, anavata, dival, sırma i�leri halı dokuma, yün dokuma. Bu okulun idaresi 1911 

yılına kadar Maarif Nezaretine ba�lı iken bu tarihten sonra �stanbul Vilayeti Maarif 

Müdürlü�üne devredilmi�tir. Okul kuruldu�u yıldan itibaren her a�amada devletin 

deste�ini gördü�ü için olumlu geli�meler göstermi�tir. Okulda atölyelerde kullanılan 

makine, iplik, yün, kasnak gibi malzemelerin satın alınmasında devlet öncülük 

etmi�tir. Ö�rencilerin bu ilgi kar�ısında kaliteli i�ler çıkarması sonucu, dı�arıdan 

sipari�ler alınmaya ba�lanı�tır. Üretilen sanat ürünleri çe�itli yerlerde sergilenerek 

satı�a çıkarılmı�tır. Satı�lardan önemli gelirler elde eden okul kısmen kendi 

ihtiyaçlarını kar�ılayacak duruma gelmi�tir.  

Üsküdar Kız Sanayi Mektebi’nde görülen ba�arılar, Avrupa sanat 

mektepleri tarzında bir sanat mektebinin açılmasına sebep olmu�tur. Bu amaçla 1912 

yılında �stanbul Kız Sanayi Mektebi açılmı�tır. Aynı yıl Üsküdar Kız Sanayi 

                                                 
220 Koçer, a.g.e., s. 159. 
221 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 573. 
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Mektebi, �stanbul Kız Sanayi Mektebi ile birle�tirilerek kapatılmı�tır. Ancak Üsküdar 

Kız Sanayi Mektebi bir yıl sonra, görülen lüzum üzerine yeniden açılmı�tır. Yeniden 

açılmasına sa�lanan mektep �stanbul Kız Sanayi Mektebi gibi Avrupa tarzında 

yenilenmi�tir. Okul yeni programında Belçika usulünü kullanmaktaydı. Ya�anan 

geli�meler neticesinde okulda atölye programına Konfeksiyon ve beyaz i�ler dersleri 

konmu�tur. Okula 1916 yılında Almanya’dan bir müdür tayin edilmi�tir. Ancak 

cihan sava�ının getirdi�i olumsuz �artlar bu süreci sona erdirmi�tir. Üsküdar Kız 

Sanayi Mektebi bir süre sora bina yetersizli�i nedeni ile kapatılmı�tır.  

Yeni açılan Kız Sanayi Mekteplerinde, Avrupa’daki kız mekteplerinin 

programı uygulanmaktaydı. Sanayi Okullarında lisan, müzik ve kızlara mahsus 

eli�leri ö�retilmekteydi222. Bu okullarla ilgili olarak Maarif Tarihçesinde �u beyanat 

dikkati çekmektedir: “ Maarif nezareti celilesinin himayei  mahsusası tahtında olmak 

üzere müahheren Dersaadette Babıali caddesinde 12 numaralı hanede Avrupa 

usulüne tevfikan kü�ad olunmu� olan inas mektebine her milletten �akird 

alınmaktadır. Nezareti mü�arünileyha marifetiyle tanzim olunacak ders cetveli 

mucibince lisan-ı Türkiden ba�ka Fransızca ve istenilen di�er bazı Avrupa lisanları 

ve co�rafya ve tarih ve hesap ve sair fünuni nafia ve hüsnihat ve musiki ve nisaya 

mahsus her türlü eli�leri talim olunmaktadır. Mekülat ve me�rubatı mektep hesabına 

olmak üzere leyli �akirdandan 18 ve bilataam davam edecek �akirdandan 6 Lira ücret 

alınır. Terbiyei nisa hususunda ehemmiyeti derkar olan böyle bir mektep 

terakkicûyanı memleket indinde rehini takdir olarak bundan istifadeye müsaraat 

edilece�i meczumdur.”223 

Kız Sanayi Mektepleri’nin geli�mesi için yapılan bu açıklamalar sonuçsuz 

kalmı�tır. Te�vik ve tanıtım amaçlı yapılan bu açıklama ö�rencilerin okula kayıt 

olmasını sa�layamamı�tır. Bu duruma ciddi �ekilde sebep olan sorun ise mektebe 

kayıt olacak ö�rencilerden ücret istenmesidir. Neticede okula sadece üç tane kız 

ö�renci kaydını yaptırmı�tır224.  

1882 yılında Mithat Pa�a’nın �stanbul’dan uzakla�tırılması ve Islah-ı Sanayi 

Komisyonunun kaldırılması, Kız Sanayi Mektepleri için olumsuz sonuçlar 

do�urmu�tur. Nitekim Mithat Pa�a’nın öncülü�ünde kurulan, Islah-ı Sanayi 
                                                 
222 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 573. 
223 �eyh Nafi, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Te�kilatı ve �craatı, Matbaa-i Amire 1338, s. 
193. 
224 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 574. 
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Komisyonun çalı�maları ile geli�en Sanayi Okulları önemini kaybetmi�tir. 1882 

yılından sonra hazırlanan ders programları incelendi�inde okulların e�itim ve 

ö�retim kalitesinde dü�ü� gözlenmektedir. Ö�rencilerin pratik yaptı�ı atölyeler 

mültezimlere kiralanarak ticarethaneye dönü�türülmü�tür. Bu atölyelerde çalı�an 

ö�rencilere çırak muamelesi yapılmı�tır225.  Maarif Nezareti Kız Sanayi 

Mekteplerinin geli�tirilmesi için 5 Mayıs 1884 tarihinde 23 maddelik bir nizamname 

hazırlamı�tır. Nizamnameye göre okul, dâhili ve harici �ubelere ayrılmı�; dâhili 

�ubeye 75, harici �ubeye ise 125 kız ö�renci alınmasına karar verilmi�tir. Bu 

nizamname dâhilinde Kız Sanayi Mekteplerinin bütün idaresi Erkek Sanayi 

mektepleri müdürlü�üne ba�lanmı�tır. Bu okul Ticaret ve Ziraat ve Sanayi 

Nezareti’nin idaresinde bulunmaktadır226.  

Dâhili �ubeye ya�ları 8’den a�a�ı 10’dan yukarı olmayan yetim kızlar kayıt 

yaptırabilmektedir. Nizamnamede Kız Sanayi Mektebi dâhili ve harici �ubesi olan 

be� sınıflı bir okul olarak belirtilmi�tir. Mektebin be� sınıflı ders programı �u 

�ekildedir227. 

Birinci Sınıf: (�lim) Usuli Veçhile Elifba, Kur’anı Kerim.(Sanat) Diki�, El 

Örmesi. 

�kinci Sınıf: (�lim) Akaidi Diniye, Risale-i Ahlak, Yazı. (Sanat), Nakı�, 

Kasnak, Resim. 

Üçüncü Sınıf: (�lim) Muhtasar Kavaidi Osmaniye, Yazı ve �mlâ, Muhtasar 

�lmi Hesap. (Sanat) Kaneve, Biçim, Resim. 

Dördüncü Sınıf: (�lim) Muhtasar Tarih ve Co�rafya, Malûmatı Nafia, Yazı 

ve �n�a. (Sanat) Çiçek, Biçim ve Diki�in Envaı. 

Be�inci Sınıf: (�lim) �lmi Tedbiri Menzil, Hıfzısıhhat. (Sanat) Diki� ve 

Resim, Biçimin Envai. 

Yukarıdaki ders programının dı�ında ö�rencilere süzeni, oya, yazma, piyano 

ve Osmanlı Musikisi dersleri de verilmektedir228. Mektebin dahili �ubesine yetim ve 

korunmaya muhtaç kız ö�renciler alınmaktaydı. Bu �ubede e�itim gören 

                                                 
225 Koçer, a.g.e., s. 159. 
226 Karakoç Sarkis, Sicilli Kavanin (1856–1917), Cilt 11, Sühulet Matbaası, �stanbul 1935, s. 234. 
227 Sarkis, a.g.e., s. 235. 
228 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 574–575. 
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ö�rencilerden hiçbir ücret alınmazdı. Harici �ubede e�itim gören fakir ö�rencilere iki 

yılda bir, birer adet yazlık ve kı�lık yeldirme verilirdi. Bunun haricinde yılda dört çift 

çorap ve iki çift ayakkabı verilirdi229. 

Kız Sanayi Mektebinde ö�renciler burslu olarak okumaktaydı. Ö�rencilere 

birinci sınıfta 20, ikinci sınıfta 40, üçüncü sınıfta 60, dördüncü sınıfta 80, be�inci 

sınıfta 100 Para günlük ücret verilmekteydi. Erkek Sanayi Mekteplerinde oldu�u gibi 

bu paranın tamamı ö�rencilere verilmezdi. Ö�rencilerin aylı�ının yarısı ayba�larında 

kendilerine verilirdi. Di�er yarısı ise mezuniyet sonrası sermaye olarak kullanmaları 

için Emniyet Sandı�ında faizsiz olarak biriktirilirdi. Emniyet Sandı�ında biriken 

paralar mezuniyetten sonra ö�rencilere verilirdi230.  

1884 yılında hazırlanan bu program tam olarak uygulanamamı�tır231. 

Yukarıda da belirtildi�i üzere bu okulların Mithat Pa�a ve Islah-ı Sanayi Komisyonu 

gibi iki koruyucudan mahrum kalması okulların geli�imini olumsuz etkilemi�tir. 

Nitekim 1891 yılında bu okulların ıslah edilmesi için Ebuzziya Tevfik Bey müdür 

olarak görevlendirilmi�tir. Ebuzziya Tevfik Bey okulların 1868–1882 yılları 

arasındaki kalitesine ula�ması için Avrupa’dan uzmanlar getirmi�tir. Bu amaçla 

Fransa’dan davet edilen Serviyer, sanayi mektebinde Fen Muavini olarak çalı�maya 

ba�lamı�tır. Serviyer okullar hakkında bir program hazırlamı�; hazırlanan programa 

bir lahiya ekleyen Ebuzziya Tevfik Bey raporunu II. Abdülhamit’e sunmu�tur. 

Hazırlanan program 1894-1907 yılları arasında uygulanmı�tır. Bu programın resim 

derslerinin i�leni�i dı�ında herhangi bir yenilik getirmedi�i görülmektedir. Okuldaki 

teknik derslerin çe�idinde bir farklılık görülmedi�i gibi ö�retim kadrosunda da bir 

de�i�iklik söz konusu de�ildir232. 

1316 (1900) yılında Kız Sanayi Mektepleri için yeni bir müfredat programı 

hazırlanmı�tır. 1316 senesi Maarif Salnamesinde Kız Sanayi Mekteplerinden “Sunuf-

ı �ptidaiye ve Rü�diyeden Mürekkep ve Yedi Seneden �baret Kız Sanayi Mektepleri”  

olarak bahsedilmektedir. Daha önce be� sınıftan ibaret olan Kız Sanayi Mektepleri 

rü�tiye ve iptidai olarak yedi yıla yayılmı�tır233.  

 

                                                 
229 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 575.  
230 Sarkis, a.g.e., C. 11, s. 237. 
231 Ergin, a.g.e., C. 2, s. 575. 
232 Koçer, a.g.e., s. 159-161. 
233 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 435. 
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Tablo 9: Sınıfı �ptidai ve Rü�tiyeden Mürekkep ve Yedi Sınıftan �baret Kız 

Sanayi Mektepleri Programı (Sınıflar ve Haftalık Ders Adedi) 234:  

1.SINIF 
 

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF MEVADD-I 
TEDR�S�YE 

18 - - - - - - Elifba ve 
�ifahi 
Malümat 

6 4 4 4 2 1 1 Kuran-ı Kerim 
Maatecvid 

- 2 2 2 1 1 1 Ulum-i Diniye 

8 6 6 6 2 1 1 Kıraat ve �mla 

- - - - - 1 1 Kitabet 

- - 2 3 2 - - Kavaid 

- - - - - 1 2 Arabi 

- 
 

- - - - 1 1 Farisi 

- 
 

2 1 1 1 1 1 Hüsnihatt 

2 
 

2 1 1 1 1 1 Dürusie�ya ve 
Malümatı 
Nafia 

- - - - 2 2 2 �dare-i Beytiye 

- - - - 1 1 1 Ahlak 

- - - - - 1 1 Hıfzıssıhha 

2 2 2 1 1 1 1 Hesap 

- - - - 2 2 2 Co�rafya 

- - - - 2 2 1 Tarih 

- - - - 1 1 1 Resim ve 
Hendese 

6 12 12 12 12 12 12 El Hünerleri 

24  30 30 30 30 30 30 YEKÜN 

Kız Sanayi Mektebinde  “El Hünerleri” adı altında a�a�ıda belirtilen 

meslekî-teknik e�itim dersleri verilmekteydi. Bu derslerin konuları ise �u �ekilde 

açıklanmaktadır: 

B�R�NC� SINIF HAFTADA 6 SAAT:  

Nakı� (Haftada 4 Saat): Zincir örgüsünden ba�latdırılarak gâyet sâde 

örgüler ile i�gal olunacak ve ayrı ayrı gösterilmek �artıyla hesâp nak�ının örmesi ve 

verevi dahî bu safhada ta‘lim olunacaktır. 

                                                 
234 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 435. 



 66 

Diki� (Haftada 2 Saat): Bidayetde çocuklara küçük bez parçaları verilerek 

oyulgama usûlüyle birbirine ilsâk ettirilecek ve daha sonraları yukarıdaki sınıflarda 

bulunan tâlibâtın diki�lerinin oyulgama ve teyelleri ve dü�meleri bunlara 

diktirilecektir. Yama dikmek ve tersli yüzlü oyulgamak veya basdırmak i�lerine dahî 

bu sınıfta ba�lattırılacaktır235.  

�K�NC� SINIF HAFTADA 3 DERS: 

Nakı� (Haftada 8 Ders): Hiristo teyeli ve envâ‘ı, dantelâ, kîse, ku�ak, 

küçük yastık ve iskemle örtüleri bez üzerine marka, filo(file) üzerine envâ‘-ı i�ne, 

küçük ve kolay kanava i�lemeleri (Yukarı sınıftaki tâlibâtın i‘mâl eyledikleri 

kanavâların zeminleri bu sınıf tâlibâtına imlâ(amel) ettirilecektir). Bundan ba�ka 

mukavva ve kâ�ıttan hafif ve kolay i�lemeli kutu, kart dövizit(kartvizit) taba�ı, saat 

muhfazası, yelpâze, bardak altı, bardak kapa�ı gibi �eyler de i‘mal ettirilecektir. 

Diki� (Haftada 4 Saat): Oyulgama ve teyel ve bastırma i�lerinde lâyıkıyla 

rüsûh hâsıl olduktan sonra kırma ve bozma ve i�ne ardı ve antika ayrıca 

gösterilecektir236. 

ÜÇÜNCÜ SINIF HAFTADA 12 DERS: 

Nakı� (Haftada 8 Ders): Örgünün envâ-ı, filenin enva‘ı, örmenin envâ-ı, 

kanavanın envâ-ı, her türlü kabartma yapıp kesmek. Marka, fisto, makine ile fisto 

dantel. Mu�abak i�lemesi. Pesend (Pasnot), pul ve tertil i�lemek. Sarma. Gömlek 

vesâire i�lemek. 

Diki� (Haftada 4 ders): �ç gömle�i vesaire çama�ır dikmek. �plik örmeleri 

(diki�ler evvelce muallimeler tarafından verilip diktirilecek ve sene nihâyetine kadar 

çocuklar ba�lı ba�larına çama�ır ve pamuklu zıbın ve kundak takımı dikmeye 

alı�tırılacaktır237. 

DÖRDÜNCÜ SINIF HAFTADA 12 DERS: 

Nakı� (Haftada 8 ders): Sırma gömlek ve sâire i�lemek, fistonun envâ‘ı, 

markanın envâ‘tı çuka(çuha) üzerine antika, çuka aplikasyonu, anavata’nın envâ‘ı, 

divalin envâ‘ı, dantela ve oyanın envâ‘ı, sun‘i çiçek i‘mâli. 

                                                 
235 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 447–448. 
236 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316 , s. 448–449. 
237 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 449. 
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Diki� (Haftada 4 ders): Süslü ve kırmalı çama�ırlar, kırmalı ve fistolu 

gecelik entariler, Frenk gömlekleri. Gündelik entari ve hırka dikmek, makine 

kullanmak. Kaynamı� kola ile ya�mak ve sâire kolalamak238.  

BE��NC� SENE HAFTADA 12 DERS: 

Nakı� (Haftada 6 ders): Oyadan çiçek i‘mâli, odaların tezyîni için sun‘î 

çiçek i‘mâli, tâlbât sinîn-i sâbıkada nakı�ı lâyıkıyla ö�renmi� olduklarından 

mektepçe lüzûm görüldükçe her �ey nakı� ettirilecektir. 

Halı Dokuma (Haftada 2 ders): Yalnız Leylî Kız Sanâyi‘ Mektebine 

mahsûs olup yün ditmek, taramak, bükmek ve nesc etmek usûlleri ta‘lîm olunacaktır. 

Nehhârî Kız Sanâyi‘ Mekteplerinde buna mahsûs zamânda nakı� gösterilecektir. 

Diki� ve Biçki (Haftada 4 ders): Çama�ır ve gündelik entari biçmek 

kavâ‘id-i ameliye ve nazariyesi ta‘lim olunacak ve yünlü kuma�lardan kadın elbisesi 

dikmek ö�retilecektir. So�uk kola ile gömlek ve sâire kolalamak usûlü dahî bu sınıfta 

ta‘lim olunacaktır239. 

ALTINCI SENE HAFTADA 12 DERS: 

Nakı� (Haftada 4 ders): Oyadan çiçek i‘mâline devam edilmekle berâber 

mektepçe lüzûm görülecek bi‘l-cümle e�yâ i‘mâl ettirilecektir. 

Halı Dokumak (Haftada 2 ders): Sene-i sâbıka vechile ta‘lîm olunacaktır. 

Bez Dokumak (Haftada 2 ders): Usûlüne tevfikan gösterilecektir. 

Biçki ve Diki� (Haftada 4 ders): Modelinden biçmek usûlü. Ölçü almak 

ka‘idesi, Frenk Gömle�i, ceket, eteklik, pelerin, manto, süslü hırka ve sâire biçmek 

ve prova etmek ve dikmek usûlleri240. 

YED�NC� SENE HAFTADA 12 DERS: 

Nakı� (Haftada 4 ders): Mektepçe lüzûmu olan her �ey i‘mâl ettirilecektir. 

Halı Nesci (Haftada 5 ders):  Sinîn-i sabıka gibi gösterilecektir. 

Bez Dokumak (Haftada 2 ders): Sinîn-i sâbıka vechile gösterilecektir. 

Diki� (Haftada 2 ders): Mektepçe lüzûmu olan her �ey diktirilecektir241. 

                                                 
238 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 449–450. 
239 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 450. 
240 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, , s. 451. 
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Bu derslerin dı�ında ö�rencilere makine ile çorap ve fanila örme usûlü 

ö�retilmektedir. Ev e�yalarının yerle�tirilmesi, düzeni ve bu e�yaların korunması 

konusunda bilgiler verilmektedir. �leriki hayatta anne olacak olan bu ö�rencilere 

çocu�a bakma usûlleri de ayrıca ö�retilmektedir. Kız Sanayi Mektebinde 

ö�rencilerin a�çılık ve tatlıcılık konusunda da maharet kazanmaları istenmektedir. 

Nitekim altıncı ve yedinci sınıfta A�çılık ve Tatlıcılık dersi, ders programında 

görülmektedir. Buna göre; “Leylî Kız Sanâyi Mektebi altıncı ve yedinci sene 

tâlibâtına münâvebeten haftada iki�er def‘a alaturka ve alafranga her türlü yemek ve 

börek ve tatlı tabh etmek ameliyâtıyla reçel, �urup, komposto, çevirme, kurâbiye, 

pasta, pandispanya ve sâir her nevi‘ �eyler pi�irmek ve sofra tanzîm eylemek usûlleri 

ba�ka ba�ka ve lâyık-ı vechile ta‘lîm ettirilecektir.242” 

4.2. FENN-� RES�M VE M�MAR� MEKTEB� -1876 

Osmanlı Devleti’nde sivil alanda mühendis ve mimar yeti�tirmek amacıyla 

açılmı�tır. Ancak bu te�ebbüste geç kalındı�ı söylenebilir243. I. Me�rutiyet 

Döneminden önce açılan meslekî ve teknik okullarda mimarlık ve Fenn-i resim 

derslerinin okutulmakta olması bu geri kalınmı�lı�ın sebebi olarak gösterilmektedir. 

Sadece mimar ve mühendis yeti�tiren bir okulun olmaması, 1876 yılında Fenn-i 

Resim ve Mimari Okulunun açılmasına sebep olmu�tur244. 

Okul, Topkapı sarayında bulunan eski �ehzadegân Mektebi’nin devamı 

niteli�indedir. Okulun açılmasında iki Avrupalı uzman öncülük etmi�tir. Avrupa’dan 

gelen bu iki uzmanın Osmanlı Devleti’nden az miktarda ücret istemesi okulun 

açılmasını kolayla�tırmı�tır245. 

Birinci Me�rutiyet rejiminin ilk yenili�i olarak ta dü�ünülen okulun açılı�ı 

hakkında bilgileri 29 Eylül 1876 tarihli �uray-ı Devlet mazbatasında görmekteyiz. 

Bu mazbataya göre Mühendislik ve Mimarlık bütün sanayi dallarının esasını te�kil 

etmektedir. Birçok yapının planlanması ve kurulması bu meslek dalında 

uzmanla�anların i�idir.  Daha önce açılan meslekî ve teknik okullarda bu mesleklerle 

ilgili dersler uzun zamandan beri verilmekteydi. Ancak bu alanda verilen dersler 

uzmanlık kazanacak boyutta de�ildi. Mühendislik ve Mimarlık ile ilgili dersler temel 

                                                                                                                                          
241 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, , s. 451–452. 
242 1316 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1316, s. 452. 
243 Topdemir, a.g.e., s. 203. 
244 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 886. 
245 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 886. 
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bilgiler mahiyetindeydi. Bunlara ilave olarak bu derslerin uzman ö�retmenler 

tarafından verilmemesi, okulun açılmasını zaruri kılmı�tır246. 

1876 yılında açılan Fenn-i Resim ve Mimari Mektebine kurucu müdür 

olarak mösyö Gilme atanmı�tır. Mösyö Gilme, okul binasının temininden, 

nizamnamesine ve bu okulda ders verecek ö�retmenlerin bulunmasına kadar birçok 

konuda görevlendirilmi�tir. Mösyö Gilme’ye bu konularda yardımcı olması amacıyla 

bir muavin ve iki odacı temin edilmi�tir. Okul müdürü, muavini, iki odacının maa�ı 

ve okulun masrafları için 3900 Kuru� para verilmesi kararla�tırılmı�tır. Buna ilave 

olarak okulun alet ve edevat’ının temini için bir defalık, 20.000 Kuru� para 

çıkarılmı�tır. Okula Fenn-i Mimari ö�retmeni olarak da mösyö Çingırya atanmı�tır. 

Mösyö Çingırya okulda fahri olarak hizmet etmektedir. Fenn-i Resim ve Mimari 

Mektebi’nin ta�rada da kurulması için Maarif Nezareti tarafından 37.000 Kuru� 

temin edilmi�tir. Ancak ta�rada kurulması dü�ünülen Fenni-i Resim ve Mimari 

Mekteplerinin açılması ve bu okullara ö�retmen temin edilmesi zaman alaca�ı için 

bu paranın bir kısmının �stanbul’da açılan okulun ıslahına harcanmasına karar 

verilmi�tir247.   

Fenn-i Resim ve Mimari Mektebinde dersler Türkçe olarak okutulmaktaydı. 

Okula arzu eden herkes kayıt olabilmekteydi. Fenn-i Resim ve Mimari Mektebinde 

okutulan dersler mekteb-i rü�tiye ve idadide kısmen okutulmaktaydı. Dolayısıyla 

yeni açılan okula rü�tiye ve idadi ö�rencileri daha çok ra�bet göstermi�lerdir. Yine 

de okula kayıt olmak isteyenlere, bu meslek dallarında e�itim görmeye istekli ve 

kabiliyetli olmaları �artı getirilmi�tir. Mektebin üçte ikilik kontenjanı mezun olmu� 

olan ö�rencilere ayrılmı�tır. Böylece mezun ö�rencilerin mesleklerini ilerletmesi 

sa�lanmı�tır248. 

Okul hakkında bu bilgilere sahip olunmasına ra�men, bu okulun açılıp 

açılmadı�ı, açıldıysa nerede açıldı�ına ve ne kadar süre e�itim verdi�ine dair kesin 

bilgi yoktur249. Dolayısıyla okulda uygulanan müfredat programı,  ders veren 

ö�retmenler hakkında bilgi edinilmesi zorla�mı�tır. Ancak, özel okul olarak 1894 

                                                 
246 Aynı yer. 
247 Ergin, a.g.e., C. 3, ss. 886-887. 
248 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 887. 
249 Aynı yer. 
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yılında açılan Fenn-i Mimari Mektebi, adı geçen okul hakkında tahmini bilgi 

edinmemizi sa�layabilir250. 

Agop Boyacıyan’nın Maarif Nezaretine verdi�i 1894 tarihli dilekçeye göre 

bu okul mimar yeti�tirmek için açılmı�tır. Okula kayıt yaptırmak isteyen ö�renciler 

yıllık 6 Lira ücret ödemekle mükelleftir251. Gündüz e�itim vermek üzere açılan 

okulun süresi 4 yıl olarak belirlenmi�tir. Bu okuldaki müfredat programı �u �ekilde 

belirtilmi�tir: Türkçe, Fransızca, Hesap, Cebir, Hendese, Müsellesat, Hendese-i 

Tahliliye, Hesab-ı Tamami ve Tefazuli Makina, Meternet-i Ebniyye, Hendese-i 

Resmiye, Tatbikat-ı Usu-ü Mimari252, Hikmet, Kimya, Tabakulülarz, Resmi Taklidi. 

Bu okulun da açılıp, açılmadı�ı ve açıldıysa ne kadar devam etti�i bilinmektedir253.   

4.3. SANAY�-� NEF�SE MEKTEB� 1882  

Osmanlı Devleti’nde Türk’e has sanat dallarının tespit edilmesi ve bu 

sanatların geli�tirilmesi amacıyla açılan ilk okul Sanayi-i Nefise Mektebidir254. 

Sanayi Nefise Mektebi, Müze Müdürü Osman Hamdi Bey’in öncülü�ünde 

açılmı�tır255. 

Osman Hamdi Bey tarafından padi�aha sunulmak üzere 1881 yılında yazılan 

tezkerede okulun açılması için gerekçeler sıralanmı�tır. Osman Hamdi Bey’in 

tezkeresini de�erlendiren meclis-i mahsus-i vükela, okulun açılmasının gereklili�iyle 

ilgili a�a�ıdaki mazbatayı padi�aha sunmu�tur256:  

“ Malûmı âli buyuruldu�u üzere sanayi nefise ba�lıca esbabı servet ve 

maariften olup sayei terakkiyat vayei hazreti padi�ahîde bu misillû vesaiti nafianın 

memaliki muharusei �ahanede tesis ve terakkisi nezdi hakayık vefdi cenabı tacidaride 

mültezem bulunmu� ve Fransa da nefise için geçende nezareti mahsusabile te�kil 

olunmu� ise de sair devletlerde ticaret nezaretlerine merbuten idare ettirilmekte 

oldu�una ve Müzehane Müdürü saadetlû Hamdi Beyefendi hazretlerinin müessesatı 

sınaiyece vukuf ve malûmatı buludu�una binaen muvafıkı emir ve fermanı ilham 

beyanı cenabı malûkâne buyruldu�u halde Müzeye müteallûk idarece kemakân 

                                                 
250 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 839. 
251 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 840. 
252 Koçer, a.g.e., s. 160. 
253 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 840. 
254 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 924. 
255 Hakkı Dursun Yıldız(Ed.), Do�u�tan Günümüze Büyük �slam Tarihi, Cilt 12, Ça� Yayınları, 
�stanbul 1993, , s .485. 
256 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 924-925. 
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maarif ve sanayi nefiseye taallûk eden muamelâtla Ticaret nezareti behiyelerine 

merbut olmak üzere Sanayi-i Nefise Müdürlü�ünün mü�arinüleyhaya ilâvei 

memuriyet edilmesi ve leffen arz ve takdim kılınan lâyihanın dahi talimat olmak 

üzere miri�arünileyhe itası hakkında her ne veçhile emir ve ferman hümayûnı hazreti 

�ehin�ahî mütealik ve �eref sudur buyurulur ise icrayi hükmi âlisine iptidar 

edilece�i…”   

                                   10 Sefer 1299 19 Kânunuevvel 1297 SA�D 

Yukarıdaki mazbatanın padi�ah II. Abdülhamid tarafından olumlu 

kar�ılanması üzerine okulun açılması çalı�malarına ba�landı. Dönemin Ticaret Nazırı 

Raif Pa�a’nın da gayret ve te�vikleri ile Hamdi Bey, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk 

müdürü olarak görevlendirildi. Okul kurulu� a�amasında Ticaret Nezareti bünyesine 

dahil edilmi�ti257. 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nin in�ası için, Asarıâtika Müzesi olan Çinili Kö�k 

civarında bir yer tespit edildi. Mektep binası kısa süre içerisinde in�a edilerek Eylül 

1882 tarihinde hizmete açılmı�tır. Aynı yıl içerisinde mektebe 20 ö�renci kayıt 

edilmi�tir258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 925. 
258 Aynı yer. 
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Tablo 10: Sanayi-i Nefise Mektebinin açılmasında ve geli�mesinde eme�i 

geçen memurlar259: 

Memuriyet Esami Rütbe Tarihi Madalya Osmani Mecidi 

Müdür Hamdi Bey Bala 8.Ze.30 .             1 1 

Riyaziye 
Muallimi 

Hüsnü Fuat 
Pa�a  

Miralay . . 3 3 

Tahrirat 
Ba�kalemi 

Halil Bey Evvel-i 
Sanisi 

3.�a.314 . 4 3 

Ya�lıboya 
ve 
Karakalem 
Muallimi 

Valeri 
Efendi 

Mütemey
yiz 

1313 Gümü� 
�mtiyaz 

3 3 

Sanayi-i 
Nefise 
Muallimi 

Vedad Bey Sanayi . . . . 

Resmi 
�btidai 
Muallimi 

Adil Bey . 1308 . . 4 
 

Te�rih 
Muallimi 

 Yusuf Rami 
Bey  

Kaymaka
m 

. Sanayi 
ve 
Yunan 

4 4 

Dahiliye 
Müdürü ve 
Heykeltıra� 
Muallimi 

Oskan 
Efendi  

. . . 4 4 

Fenn-i 
Mimari 
Muallimi 

Valeri 
Efendi 

. . . 2 2 

Dahiliye 
Memuru 

Mustafa 
Asım Efendi 

Selase . . . . 

Resmi 
�btidai 
Muallimi 

Varina 
Efendi 

. . . 4 4 

Fenn-i 
Hakk 

Nesim 
Efendi 

. . . . 5 

 

                                                 
259 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321 s. 102. 
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Güzel sanatların ö�retilmesi amacıyla açılan Sanayi-i Nefise Mektebinde 

1882 yılına ait ders programı �u �ekilde izah edilmi�tir: “ …resim oymacılık Fenn-i 

Mimari ve Hakkâklik ile fennin sanayi-i usûl-i tatbiki tedris ve talim edilecektir. 

Tarih-i Sanayi Fenn-i Tezyinat Manâzır Muhtasar Hesap Hendese-i Resmiye usû-i 

defteri Tarih-i Asâr-ı Atika Te�rih dersleri...260”  

 Mektep 3 Mart 1883 tarihinde e�itim ve ö�retimine ba�lamı�tır. �lk açıldı�ı 

sırada Ticaret Nezaretine ba�lı olan okul 4 Ocak 1887 tarihinde261 Ticaret Mektebi 

ve Kız Sanayi Mektebiyle beraber Maarif Nezaretine ba�lanmı�tır262. 

1321 (1905) yılına ait Maarif Salnamesinde Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 

ders programı a�a�ıdaki �ekilde belirtilmi�tir. 

Tablo 11: Sanayi-i Nefise Mektebinin Ders Programı263 

Cumartesi Pazartesi Salı  Çar�amba Per�embe 

Te�rih Resim �ptidai Karakalem ve 
Ya�lıboya 

Sanayi-i 
Nefise Tarihi 

Ya�lıboya ve 
Karakalem 

Fenn-i 
Heykeltıra� 

Fenn-i Hak Fenn-i 
Mimari 

Fenn-i Hak Resim �ptidai 

Fenn-i Hak Fenn-i 
Heykeltıra� 

Resim �ptidai Fenn-i 
Heykeltıra� 

Fenn-i 
Mimari 

Fenn-i 
Mimari 

- Riyaziye ve 
Münazara 

- - 

Programda görüldü�ü üzere haftada be� gün e�itim ve ö�retim veren okulda 

toplam 17 saat ders i�lenmektedir. Programda Oymacılık, Mimarlık, Heykeltıra�lık, 

Resim gibi derslerin verildi�i görülmektedir. 

1321 (1905) yılına ait Maarif Salnamesinde, mektebin ders programının 

i�leni�i ile ilgili �u açıklamalara da yer verilmi�tir:  “ Programda menderc derslerin 

tarihi ve fenn-i tezyinat ve asar-ı atika dersleri mektebin bilcümle �akirdanı içün 

mecburidir. Eltahsil oldu�u gibi ressam oymacı ve hakkak olacak �akirdan yalnız 

te�rih ile münazır derslerini ve mühendis olacaklar dahi te�rih’ten maada derslerin 

kaffesini tahsile mecburdur. Mektebe dahil olmak ve yahut yalnız okunacak derslere 

devam etmek isteyenlerin evvelemirde isimlerini kalem-i mahsusunda kayıt 

ettirmeleri ve on be�’ten yirmi be� ya�ına kadar olmaları ve isimlerini kayıt ettirirken 

                                                 
260 Özalp, a.g.e., s. 678. 
261 Yıldız, a.g.e., C. 12, s. 485. 
262  Özalp, a.g.e., s. 40. 
263 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 100. 
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hangi hocadan ders almak istediklerini dahi tayin eylemeleri iktiza eder. �akirdanın 

asarında bazıları ustaba�ılar tarafından intihab edilerek enzarı ammeye vaz’edilir. 

Her üç ayda bir �akirdan menavebeten yani bir defa asar-ı atikadan ve bir defada 

tabiattan me’hüz �eyler üzerine imtihan verip bu imtihanları müteakib  mükafaten 

kendilerine ikinci ve üçüncü rütbelerden madalyalar verilir. Her Nisanda mektep 

destkahları �akirdanı ile hariçten imtihana dahil olmak isteyen �akirdan beyninde bir 

imtihana icra olunur. Ve sanayi-i nefise sergisi icra olunur264.” 

Bu programın i�leyi�i için okulda bir komisyon kurulmu�tur. Komisyon 

üyeleri okulda ders veren ressam, oymacı, hakkak, mimar hocalardan ve sanat 

alanında uzmanlık vasfına ula�mı� fahri görevlilerden olu�maktadır. Meclis-i Ali 

olarak adlandırılan bu olu�um okulun her türlü i�lerinden sorumlu tutulmu�tur265.  

Mektep programında belirtildi�i üzere, mektebe isim yazdırarak kayıt olan 

ö�renciler, ders olmak istedikleri ö�retmenleri de kendileri seçmektedirler266. Kayıt 

yaptırmak isteyen ö�rencilerin 15 ile 25 ya� arasında olmaları gerekmektedir. Okulda 

ö�rencilerin pratik ve teorik olarak ö�renecekleri dersler belirlenmi�tir. Buna göre 

Oymacılık (heykel), hakkaklık, tezyinat dersleri atölyelerde pratik olarak; Tarih, 

Asar-ı Atika, Fenn-i Tezyinat dersleri ise sınıflarda teorik olarak ö�retilmektedir267.  

Resim, oymacılık, hakkaklık, Fenn-i Tezyinat gibi pratik olarak ö�renilen dersler için 

her atölyede tezgahlar bulunmaktadır. Ö�renciler tezgah ba�ına geçebilmek için 

Ustaba�ılar tarafından sınava tabi tutulurlar. Ustaba�ı’nın ö�renci hakkında verece�i 

olumsuz rapor ö�rencinin tezgah’a geçmesine mani olabilmektedir. Tezgah ba�ına 

geçmeye hak kazanan ö�renciler Ustaba�ı gözetiminde çalı�malara ba�lar. Bu 

çalı�malar her üç ayda bir Ustaba�ılar tarafından bir rapor halinde Meclis-i Ali’ye 

sunulur. Ba�arılı olan ö�renciler çe�itli rütbelerle ödüllendirilmektedir. Sene 

sonlarında ö�rencilerin yapmı� oldu�u eserler sergilenmi� ve be�enilen eserler 

ödüllendirilmi�tir268. 

Yapılan bu çalı�malar neticesinde 1901 tarihinden itibaren okul çok 

miktarda mezun vermeye ba�lamı�tır. Mezunlar arasında, ülkenin güzel  sanatlar 

                                                 
264 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 101. 
265 Özalp, a.g.e., s. 678. 
266 Özalp, a.g.e., s. 679. 
267 Yıldız, a.g.e., C. 12, s. 485. 
268 Özalp, a.g.e., s. 678–681. 
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alanında geli�mesini sa�layacak bir çok Heykeltıra�, Ressam, Hakkak ve Mimarlar 

bulunmaktadır269. 

Tablo 12: Sanayi-i Nefise Mektebinden 1317 (1901) yılında mezun olan 

ö�renciler270 

Derecat Mimar Kısmı Derecat Resim Derecat Hakkak Heykeltıra� 

Birinci 
Birinci 

Ra�it Efendi Birinci Hulusi 
Efendi 

Birinci Mithat 
Efendi 

 

�kinci 
Birinci 

Mahran 
Azaryan Efendi 

�kinci Tevfik 
Efendi 

�kinci Yako 
Efendi 

 

Birinci 
�kinci  

Haranet Efendi Zikr-i 
Cemil 

�smail 
Efendi 

   

�kinci �kinci Dimitri Efendi      

�kinci �kinci Kornelli Efendi      

Zikr-i Cemil  Kostantin 
Efendi   

     

Zikr-i Cemil Yorgi Salemon 
Efendi 

     

Zikr-i Cemil Mehmet Ferit 
Efendi 

     

Zikr-i Cemil Aleksandır 
Efendi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 Yıldız, .a.g.e., C. 12, s. 485. 
270 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321,  s. 102. 
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              Tablo 13: Sanayi-i Nefise Mektebinden 1318 (1902) yılında mezun olan 

ö�renciler271 

Derecat Mimarlar Derecat Hakkak Derecat Heykeltıra� 

Birinci 
Birinci 

Militiyadis 
Efendi 
 

�kinci Haledsanmi 
Efendi 

Birinci Mesrur 
Efendi 
Anret 
Efendi 

�kinci 
Birinci 

Hikmet 
Efendi 

Zikr-i 
Cemil 

Kemal 
Efendi 

  

Birinci 
�kinci 

Antoven 
Haruz Efendi 

Zikr-i 
Cemil 

Ziya Efendi   

�kinci 
�kinci 

Antoven 
Caniti Efendi 

    

Zikr-i 
Cemil 

Hüseyin 
Kemal 
Efendi 

    

Zikr-i 
Cemil 

Mehmet 
Salih Efendi 

    

Zikr-i 
Cemil 

Dimitri 
Efendi 

    

Zikr-i 
Cemil 

Yarvenet 
Sinim Efendi 

    

Zikr-i 
Cemil 

Nikola 
Efendi 

    

Mektebe 1907 yılında Osman Hamdi Bey müdür olarak görevlendirilmi�tir. 

Aynı yıl Oksan Efendi Dâhiliye Müdürü, Mustafa Efendi ise Dâhiliye Müdür 

Yardımcısı Muavini olarak görev yapmaktadırlar272. 

Sanayi-i Nefise Mektebi II. Me�rutiyet Döneminde de varlı�ını devam 

ettirmi�tir273. Mektep, 1916 yılında Ca�alo�lundaki Lisan Mektebi’nin binasına 

ta�ınmı�tır. Bu tarihe kadar Sanayi-i Nefise Mektebi Müdüriyetine ba�lı olan Müze 

Müdürlü�ü de mektep yönetiminden alınmı�tır. Böylece hem okul hem de Müze 

Müdürlü�ü müstakil hale gelmi�tir.  Aynı yıl, Nâki� Halil Pa�a Sanayi-i Nefise 

Mektebi Müdürlü�üne tayin olunmu�tur274.   

                                                 
271 1321 tarihli Maarif Salnamesi, Dersaadet 1321, s. 103. 
272 1325 Tarihli Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye (Hazırlayan: Ahmet �hsan), 63. Sene, 
Dersaadet Matbaası, �stanbul 1325, s. 534. 
273 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 926. 
274 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 926. 
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�ttihat ve Terakki hükümeti döneminin275 Maarif Nazırı �ükrü Bey’in 

gayretleri ile 1914 yılında �nas Sanayi-i Nefise Mektebi açılmı�tır. Böylece kız 

çocuklarının da güzel sanatlar alanında yeti�tirilmesine ba�lanmı�tır. Paris ve 

Roma’da e�itim görmü� olan Nâki�e Mihri Hanım bu okulda ders veren ilk kadın 

sanat ö�retmenlerimizden biridir276.  

Bu okul Cumhuriyet Döneminde yeniden yapılandırılmı�tır. Yeniden 

yapılandırma a�amasında okul binası Fındıklıda bulunan Meb’usan dairesine 

ta�ınmı�tır.  Okulun ö�retim kadrosu, ders programı geni�letilmi�tir277. Sanayi-i 

Nefise Mektebi, günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi 

olarak faaliyetlerine devam etmektedir278. 

4.4. HENDESE-� MÜLK�YE MEKTEB� -1884  

Osmanlı Devletinde 1796 yılında askeri mühendis yeti�tirmek amacıyla 

Mühendishane-i Berri-i Hümayun açılmı�tı. Buradan mezun olan mühendisler hem 

askeri alanda hizmet etmi�ler hem de belediyelerin i�leriyle me�gul olmu�lardır. 

Ancak bu durum uzun sürmemi�tir. Devletin mühendis ihtiyacı her geçen gün daha 

da artmı�tır. Mühendis sayısı, yo�un i�ler kar�ısında yetersiz hale gelmi�tir. Ayrıca 

bu okuldan mezun olan mühendisler geli�en teknoloji kar�ısında kendilerini 

yenilemekten uzak kalmı�lardır279.  

Devlet bu durum kar�ısında, ihtiyaç duydu�u mühendisleri kom�u 

ülkelerden temin etme yoluna gitmi�tir. Dı�arıdan mühendis getirme fikrinin, 

Islahhanelerin kurucusu olan Mithat Pa�adan kaynaklandı�ını görmekteyiz. Mithat 

Pa�a, Tuna Vilayetinde valilik yaptı�ı sırada önemli geçitlerin, yolların, köprülerin, 

su yolları’nın tamiri ve bakımı için Macar ve Leh asıllı mühendislerden 

yararlanmı�tır. Mithat Pa�a’nın kom�u ülkelerden mühendis getirmesi di�er valiler 

üzerinde de etkili olmu�tur. Nitekim Mithat Pa�a ile çe�itli çalı�malar yapmı� olan 

Ahmet Eyüp Pa�a, Halil Rıfat Pa�a ve Sırrı Pa�a dı�arıdan mühendis getirme yolunu 

denemi�lerdir280.  

                                                 
275 Yıdız, a.g.e., C. 12, s.485. 
276 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 926.  
277 Yıldız, a.g.e., C. 12, s .485. 
278 Topdemir, a.g.e., s. 203-204. 
279 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 948. 
280 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 949. 
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Artan mühendis ihtiyacının bu �ekilde kar�ılanması beraberinde çe�itli 

sorunları getirmi�tir. Sorunun ba�ında dı�arıdan gelen Fransız, Alman, Macar ve Leh 

asıllı mühendislerinin alanlarında yetersiz olmaları gelmektedir. Bu mühendisler ile 

anla�mayı sa�lamak için Ermeni ve Rum tercümanların i�e alınması Nafia 

Nezareti’nde rahatsızlıklar ortaya çıkarmı�tır. Çok miktarda para ve emek harcanarak 

temin edilen bu memurların beceriksizlikleri; bu ki�ilerin devlet ve halk aleyhinde 

çalı�ma yapmalarına sebep olmu�tur281.  

Yapılan çalı�maların olumsuz sonuçlanması üzerine Sadrazam Said Pa�a, 

mülkiye mühendisi yeti�tirilmesi amacıyla okul çalı�malara ba�lamı�tır. Mülkiye 

mühendisi yeti�tirmek için açılacak okulun ismi Mülkiye Mühendis Mektebi olarak 

belirlenmi�tir. Bu okulun ö�renci ihtiyacını kar�ılayacak liselerin yetersiz olması 

beraberinde yeni sorunları getirmi�tir. Galatasaray ve Darü��afaka Lisesinden mezun 

olan ö�renci sayısının az olması ve bu ö�rencilerin yeni okula kayıt olmaları 

konusunda zorlanamaması, sorunu büyütmü�tür282. Daha açık bir ifade ile Mülkiye 

Mühendis Mektebine sadece Müslüman ö�rencilerin kayıt olması istenmekteydi. 

Oysa yeni açılan okula daha çok Ermeni ve Rum asıllı lise mezunu ö�renciler kayıt 

olmak istiyorlardı. Neticede Mülkiye Mühendis Mektebi, gayr-i Müslimlerin girmesi 

yasak askeri okul olan, Mühendishane-i Berri-i Hümayun Mektebi içerisinde faaliyet 

gösteren Topçu Mektebinde açıldı. Böylece yeni açılan mühendis mektebine Ermeni 

ve Rum asıllı ö�rencilerin girmesi engellenmi� oldu283.  

Osmanlı Devletinde bu tarihe kadar açılan mühendis mekteplerine 

ço�unlukla gayr-i Müslim ö�renciler ilgi göstermi�tir. Bu okullara Türk çocukları 

gereken ilgiyi gösterememi�lerdir. Devlet içerisinde birçok resmi daire, okul, yurt, 

yol, köprü, fabrika, suyolu yapımı gayr-i müslim mühendislerin denetiminde 

yapılmı�tır. Bu durum yukarıda izah edildi�i üzere beraberinde çe�itli sorunlar 

getirmekteydi. Yani aratan ihtiyaç kar�ısında yeterli sayıda yerli mühendis sıkıntısı 

çekilmekteydi. ��te geli�en ve de�i�en dünya düzeni içerisinde kendi mühendisini 

yeti�tirmek isteyen devlet, gayr-i müslimleri bu okulun dı�ında tutmak istemi�tir. Bu 

                                                 
281 Aynı yer. 
282 Aynı yer. 
283 Yıldız, a.g.e., C. 12, s .484. 
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okulda e�itim, tamamen müslüman ö�renciler tarafından doldurulan sınıflarda, askeri 

hocalar tarafından, askeri disiplin içerisinde verilmeye ba�lanmı�tır284. 

 Mühendis yeti�tirmek üzere açılan Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin açılı� 

maksat ve amaçları �u �ekilde belirtilmi�tir: 

“Te�kil olunacak mühendis sınıfları münasebet ve taalluku cihetiyle mer-i 

idadileri Mühendishane-i Hümayun Nezareti’ne ba�lı bulunmak ve haceganı 

marifetiyle idare olunmak her vechile enfa olaca�ından Mühendishane’nin dahili 

civarında muntazam bir Hendese-i Mülkiye Mektebi yapıldı ve 1302 ( 1884) senesi 

muharreminin 26’nci Çar�amba günü resmi kü�adı icra edildi. Te’sisat-ı Nafianın ve 

Umum-u Hendese-i Belediye ile fenn-i mimarinin Memaliki Osmaniye’ce derkar 

olan ehemmiyeti azimesiyle beraber �imdiye kadar buna hizmet edecek mühendisleri 

yeti�tirmek için mektep olmaması idare-i hafica bir nakısa oldu�u halde saye-i 

mehasin, vaye-i hazreti milkdaride mekteb-i mezkurun te�kili hakkında �ayan 

buyrulan müsaade- seniyeye esasen te�ekkür olunur ve hatta bunun Mühendishane-i 

Askeri idaresi nezaretine tevdii gerek tedrisatça ve gerek �akirdanın hüsn-i 

terbiyelerince muhassenatı mucip tedabirden olup mektebin tahsisatı dahi Tophane 

bütçesine konulmu� oldu�undan maslahatın esası hakkında müzakereye muhtaç bir 

�ey görülmemi�. Ancak üçüncü maddesi hükmünce Mekteb-i Mülkiye ile Mekteb-i 

Sultani ve Darü��efaka’dan bu �ahadetname ile çıkanlar imtihanı kabul 

olunacaklarına nazaran tedrisatta onlara muadil olan müessesat-ı ilmiyeden 

�ahadetname almı� bulunanların dahi imtihansız ve mekatib-i rü�diye ve askeriye ve 

mülkiye ve müadil mekteplerden çıkanların imtihansız kabul edilmeleri münasip 

olaca�ından madde-i mezküre o yolda tashih olunmu� ve 5 inci maddesi de tedrisi 

gösterilen fünun cetvel �ekline konulmu�tur285”. 

Hendesey-i Mülkiye Mektebi ilk açıldı�ında be� sınıf üzerinden e�itim 

vermekteydi. 1890 yılında yayınlanan padi�ah emri ile okulun süresi yedi yıla 

çıkarılmı�tır286. Bu yedi yılın 4 yılı yüksek 3 yılı ise idadi sınıflarına ayrılmı�tır. 

Okulun bünyesinde bütün meslek okulları ile e�itim kurumlarında oldu�u gibi idadi 

sınıfları da bulunmaktaydı287. Okulda ö�renim gören ö�renci sayısı 105 olarak 

belirlenmi�tir. Yayınlanan emirde okulun ders programının yedi yıla göre 
                                                 
284 Topdemir, a.g.e., s. 203. 
285 Koçer, a.g.e., s. 138. 
286 Özalp, a.g.e., s. 48. 
287 Koçer, a.g.e., s. 138. 
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düzenlenmesi istenmektedir. Bu okulda ö�renim gören ö�rencilere maa�ta 

verilmekteydi. Maa� miktarı ö�rencilerin bulundu�u sınıfa göre de�i�mekteydi. 

Okulda e�itim alan ö�rencilerin maa�ı �u �ekilde tespit edilmi�tir: Birinci, ikinci ve 

üçüncü sınıf ö�rencilerine önceki gibi otuzar, dördüncü sınıf ö�rencilerine kırk be�er, 

be�inci sınıfa altmı�ar, altıncı sınıfa yetmi�er, yedinci sınıf ö�rencilerine ise doksanar 

kuru� olarak verilecekti. Okulun ilk sınıfına kayıt olacak ö�rencinin ya�ı 15’ten az 

20’den fazla olmayacaktı. �dadi sınıfında bulunan ö�renci ilk üç senede iki defa 

imtihanı veremez ise velilerine teslim edilmesi kararla�tırılmı�tı. Dördüncü, be�inci, 

altıncı ve yedinci sınıf ö�rencilerinden iki defa imtihanı veremeyenler Kondüktörlük 

Diploması ile Nafia Nezaretine gönderilecekti. Bundan sonra okul da e�itimini 

tamamlayan ö�renciler Mühendis unvan’ı alacaklardı. Ayrıca bu ö�rencilere kola�ası 

rütbesi verilecekti288. 

Hendese-i Mülkiye Mektebi yapılan çalı�malar sonucu 1888 yılında ilk 

mezunlarını vermi�tir. Aynı yıl okuldan Türk mühendis olarak mezun olan ö�renci 

sayısı 13’tür289.  Okulu bitiren mühendislerin bir kısmı, Mühendishanede ö�retmen 

olarak görevlendirilmi�tir. Di�er mühendisler ise vilayetlere ba�mühendis, demiryolu 

komiserliklerine ve Nafia Bakanlı�ına fen memuru olarak atanmı�lardır.  Bir süre 

sonra Hendese-i Mülkiye Mektebinden mezun olan mühendislerin sayısının yeterli 

görülmesi üzerine bu okulun idadi sınıfları kaldırılmı�tır. Okulda sadece yüksek 

e�itim verilmeye ba�lanmı�tır290. Mühendishanedeki idadi sınıflarının kaldırılmasına, 

devlet’in yeterli sayıda idadi okulları açması da etkili olmu�tur291.   

Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde e�itim ve ö�retiminde 1908 yılına kadar 

yukarıdaki �ekilde devam edilmi�tir. Okul aynı yıl Topçu Okulu binasından 

ayrılmı�tır. 1909 yılında okulun askeri idareden tamamen ayrılarak ba�ımsız ve sivil 

bir yüksek okul duruma geldi�ini görmekteyiz292. Askeri idare altında e�itim 

hayatına ba�layan okul bu süre içerisinde önemli ba�arılara imza atmı�tır. Bu 

ba�arının nedenleri arasında okulda uygulanan askeri disiplini gösterebiliriz. Askeri  

                                                 
288 Özalp, a.g.e., s. 48. 
289 Ergin, a.g.e., s. 953. 
290 Koçer, a.g.e., s. 138. 
291 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 953. 
292 Yıldız , a.g.e., C. 12, ss. 484–485. 
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disiplinle i�leyen okulda ö�renci ve ö�retmen ili�kisi ise sıkı bir samimiyetle 

örülmü�tür293. 

Hendese-i Mülkiye Mektebi’nin ilk Türk Ö�retmenleri �unlardır: 

Riyaziyat: Aaram Margusyan Efendi, Erkan-ı Harp Ali Riza Bey, Erkan-ı 

Harp Etem Pa�a, Cemal Pa�a, Hamdi Pa�a, Mühendis Tayyar Bey, Mühendis 

Bahattin Bey, Mühendis Tahsin Bey. 

Tersimiye ve Tatbikatı: Tevfik Bey, Sırrı Pa�a Zade Yusuf Razi Bey. 

Taksim-i  Arazi: �evki Pa�a, Mühendis Tahsin Bey. 

Fizik: Salih Zeki Bey. 

Kimya: �hsan Bey, Mühendis Mahmut �ükrü Bey. 

Yol ve Demir: Bahattin Bey, Mühendis Mustafa Bey. 

Jeoloji: Müze Müdürü Halil Bey, Muavin Mühendis Mahmut �ükrü Bey294. 

�lk açıldı�ında Tophane Nezaretine ba�lı olan okul 1908 yılında Mühendis 

Mektebi adıyla Nafia Nezaretine ba�lanmı�tır. Bu yıldan sonra okul için yeniden bir 

program hazırlanmı�tır. Yenilenen program gere�i okulda verilen e�itimin Kasım 

ayında ba�lattırılmasına karar verilmi�tir. Okuldaki e�itimci sayısında yeniden 

düzenlemeye gidilmi� ve mevcut e�itimci sayısına eklemeler yapılmı�tır. Buna göre 

mektebe bir ders nazırı, yedi ö�retmen ve dört ö�renci bakıcısı alınmı�tır295. 

Okulun ba�lı bulundu�u bakanlı�ın de�i�mesi ile okul için yeniden bir 

bütçe hazırlanmı�tır. Yeni bütçede bazı ö�retmenlerin maa�ında artırma yapılmı�tır. 

Mektebe ait maa�lar için tophane bütçesinde ayrılmı� olan miktarın yıl sonuna kadar 

yetmeyece�ine karar verilerek 1325 e�itim yılı ba�langıcına kadar e�itimin bildirilen 

programın dı�ına çıkmaması için mektebe ayrılan bütçe aylık 20.500 kuru�tan dört ay 

için 82.000 kuru�un artırılması gere�i duyulmu�tur. Bu durumun Maliye ve Tophane 

Nezaretine bildirilmesine karar verildi ancak Mühendis Mektebinin Tophane 

Nezaretinden ayrılıp Nafia Nezaretine ba�lanmasından dolayı istenilen 82.000 

kuru�un Tophane Nezareti tarafından ödenmesi uygun görülmemi�tir296. 

                                                 
293 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 956. 
294 Aynı yer. 
295 Özalp, a.g.e., s. 62. 
296 Aynı yer. 
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1914 yılında çıkarılan bir kanunla Mühendis Mektebinden mezun olanların 

ne �ekilde istihdam edilecekleri belirlenmi�tir. Bu kanuna göre yedek sınıflar hariç 

e�itim süresi be� sene olan yatılı mühendis mektebinden mühendis diploması alarak 

mezun olanlar, her sınıftaki masraflarına kar�ılık iki�er yıldan on yıl süreyle Nafia 

Nezaretinin uygun gördü�ü yerlere tayin edilmi�tir. Bunlardan seçilerek veya 

dı�arıdan sınavla Avrupa’ya yollananlar da oradaki e�itim sürelerinin her yılı için 

iki�er yıldan on yıl, aynı bakanlı�ın hizmetine tayin olunmu�lardır. 

Mühendishaneden mezun olup ta devlet adına hizmet etmeyenler e�itim 

hizmetlerinden faydalanma kar�ılı�ı olarak devlete yıllık 4.000 Kuru� e�itim masrafı 

ödemekle yükümlü tutulmu�lardır. Ayrıca Mühendis Mektebi adına Avrupa da 

burslu olarak e�itim alan ö�renciler de mezuniyet sonrası, kendilerine yapılan 

masrafı devlete ödemekle yükümlü tutulmu�lardır297.  

Hükümet mühendis mektebinden veya hükümet tarafından Avrupa 

mekteplerinden mezun olanlar devlete mühendis yardımcısı olarak tayin edilmi�tir. 

Mühendis mektebinden mezun olup Avrupa’ya gönderilen ö�rencilere döndükleri 

zaman kanunen hak ettikleri görevleri verilmi�tir298. 

1922 yılında Gümü�suyu kı�lasında bir binaya ta�ınan mektep, 

Cumhuriyetin ilanından sonra da Yüksek Mühendis Mektebi adını almı�tır299. Bu 

okul �stanbul Teknik Üniversitesinin temelini te�kil etmi�tir300. 

Hendese-i Mülkiye sınıflarının ders programı da �öyledir: Akaid-i diniyye; 

mükemmel hesap; hesab-ı tafazulî(diferansiyel hesap); cebr-i adî, alâ ve logaritma; 

hendese-i musattaha e�kâli ve tatbikatı(geometrisi); hendese-i resmiye e�kâli ve 

tatbikatı(analitik geometri); topo�rafya ve ameliyâtı; mihanik-i adedî (sayısal 

mekanik); mihanik-i riyazî (makine matemati�i); müellesât-ı müsteviye 

(trigonometri); buhar makineleri ve lokomotfler; fenn-i mimarî ve usul-ü ke�f-i 

mebanî-i âliyye-i mevcûdenin resm-i musattah ve maktâ ve menâzırı (yüksek 

binaların ke�if ve resimlerinin çizimi); orman resimleri; harita tersîmi (çizimi); 

köprüler ve projeleri; malzeme-i in�aiyye ve in�aatın kavâid-i  umûmiyesi, 

muvazenet-i tersîmiyye ve e�kâli (grafik); in�aât-ı âliyye ve projeleri; turû-u âdiyye 

ve turûk ameliyyâtı (yol yapımı); mebhas-i miyah-ı zerıyye ve tevzîi miyah ve 
                                                 
297 Özalp, a.g.e., s. 107. 
298 Özalp, a.g.e., s. 107. 
299 Yıldız, a.g.e., C. 12, s. 484-485. 
300 Akyüz, a.g.e., s. 207. 
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projeleri (sulama projeleri); seyr-i sefâin-i dahilî (iç sularda gemilerin seyri) ve 

projeleri; limanlar ve projeleri; demiryollar ameliyâtı ve i�letilmesi; tüneller; tarih-i  

umûmî; co�rafyay-ı Osmânî; kozmo�rafya; hikmet-i tabiıyye (fizik); mukavemet-i 

ecsâm (cisimlerin mukavemeti); telgaf-ı elektirikî; kimya ve tatbikatı; foto�rafya ve 

ameliyâtı; ilm’ül-arz ve’l-maadin (jeoloji); muhtasar hayvanât ve nebeatât; kavâid-i 

kitâbet (yazı�ma kuralları); lisan-ı Fransevî (Fransızca); kara kalem ve sulu boya 

resim301. 

4.5. HAM�D�YE T�CARET MEKTEB� ÂL�S� -1883 

Devlet, yalnızca sivil ve askeri memuriyetlere ve din görevlili�ine yönelen 

Müslüman halkın bir kısmının ticarete yönelmesini gerekli görerek bu okulu 

açmı�tır. Bu okulun ilk müdürü Grati Efendidir302. 1880 tarihinde Said Pa�a’nın 

Sadrazamlı�ı zamanında varlıklı kimselerin verecekleri yardımla, Yeniköy’de büyük 

bir ticaret okulunun kurulması hususunda Padi�ahtan izin istenmi�tir. II. Abdülhamit 

müsaadeyi vermeden önce, okutulacak derslerin müfredatını ve disiplinin ne surette 

temin olunaca�ını ö�renmek istemi�tir. Nihayet okul 1889 tarihinde Ticaret 

Nezaretine ba�lı olmak üzere, Bab-ı Ali civarında açılmı�tır. Okulun açılı�ında bir 

amaç, esas olarak,”özel sektör’e müte�ebbis idareci ve uzman yeti�tirmektir”.Üç yıl 

bu adla e�itime devam eden okul sonraları, Hamidiye Ticaret Mektebi adını almı�tır. 

Bu suretle de Abdülhamit’in himayesi altına giren okul, daha geni� faaliyet 

gösterme�e ba�lamı�tır. Okulun ö�retim yılı, rü�tiye üzerine olmak üzere, dört yıldır. 

Programı Ecole de Hautes Etudes Commerciales’in dersleri olmak üzere 

hazırlanmı�tır303.Okulun yönetmeli�ine göre, te�kilatı idadi ve fenni adıyla iki kısma 

ayrılmı�tı. �dadi kısmında genel bilgiler, fenni kısmında da meslek dersleri ile 

yabancı dil ö�retiliyordu304.Okulda genel kültür dersleri de ö�retilmekteydi305. 

   115 gündüzlü ö�renci ile ö�retime devam eden Hamidiye Ticaret Mektebi, 

Hamidiye adını ta�ımasına ra�men,1888 de kapatılmı�tır. Kapanı� nedeni olarak, 

devam eden ö�rencilerin azlı�ı, ileride ıslah edildikten sonra daha verimli olarak 

açılabilmesini sa�lamak gayesiyledir306. 1887 yılında Maarif Nezaretine ba�lanmı� 

                                                 
301 Güran, a.g.e., C. 5, s. 96. 
302 Akyüz, a.g.e., s. 207. 
303 Koçer, a.g.e., s. 161. 
304 Turan, a.g.e., s. 37. 
305 Yıldız, a.g.e.,C. 12, s. 486. 
306  Koçer, a.g.e., s. 161. 
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olan okul307 1893 de bu defa 3 yıllık bir yüksek ö�retim kurumu olarak Beyazıt’ta 

tekrar ö�retime açıldı308.  

Türk tüccarlarına, yabancı tüccarlarla rekabet edebilmelerinde i�e yarayacak 

meslekî bilgiler kazandırmak amacıyla 1893 yılında Maarif Nezareti, yüksek okul 

seviyesinde bir ticaret okulu açmı�tır. Ancak, bu defa yarım gün ö�retim yapan 

okulun programına sadece meslekî dersler konulmu�tur. Bazı derslerin ö�retiminin 

de Fransızca ile yapılması yoluna gidilmi�tir. Ö�rencilerin Fransızca bilgilerini 

takviye etmek amacıyla bir de hazırlık sınıfı açılmı�tır.1902 yılında �dadilerin 

bünyesinde “Ticaret �ubeleri” açılmı�tır. Bunların dı�ında Selanik’te de özel olarak 

açılan bir “Ticaret Okulu” vardı. �kinci Me�rutiyet devrine kadar, ticaret ö�retimi 

yapan okullar bunlardan ibarettir309.              

Hamidiye Ticaret Mektebi Alisi, II. Me�rutiyet Döneminde “ Ticaret 

Mektebi Alisi ” olarak de�i�tirdi. Bu dönemde ö�retim programlarında da bir takım 

de�i�iklikler yapılarak �ngilizce ile Almanca dersleri mecburi dersler kategorisinde 

yer aldı. Daha sonra okulun te�kilatında, 3 yıllık orta dereceli kısmı ile 3 yıllık 

yüksek dereceli kısmı yer almak suretiyle de�i�iklik yapıldı. Okulun orta kısmında 

da teorik derler veriliyordu310. 

“Hamidiye” sıfatı kaldırıldıktan sonra Ticaret Mekteb-i Alisi adını alan okul 

da, 1910 ve 1919 yılında düzenlemeler yapılmı�tır.1914’te de Ameli Ticaret �nas 

(Pratik Kız Ticaret) Mektebi açılarak ticaret ö�retimi kızlara da verilmek istenmi�tir. 

Bu Ticaret Mektebi Cumhuriyet devrindeki �ktisadi ve Ticari �limler 

Akademileri’nin esasını te�kil etmi�tir311.  

Ticaret-i Hamidî Mektebi ders programı a�a�ıdaki gibidir: 

Fransızca in�a ve kitabet (kompozisyon); co�rafyay-ı sınaî ve ticarî; esab-ı 

ticarî; usul-ü defterî (muhasebe); Türkçe muhaberât-ı ticariye (ticari yazı�ma);tarih-i 

ticaret; ilm-i maadin ve tabakat’ül-arz (jeoloji); hikmet (fizik); kimya; kavanin-i 

saltanat-ı seniyyenin ticaretle tealluk eden kısımları; ticareti beriyye (kara ticareti) 

kanunu senedât ve mukavalât-ı müteferria; ticaret-i bahriyye (deniz ticareti) kanunu 

                                                 
307  Yıldız, a.g.e., C. 12, s. 486. 
308  Turan, a.g.e., s. 37. 
309 Topdemir, a.g.e., s. 205. 
310  Turan, a.g.e., s. 37-38. 
311  Yıldız, a.g.e., C. 12, s. 486. 
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senedât ve mukavalât-ı müteferria; borsa; sigorta kumpanyaları; techizât-ı bahrıyye 

(deniz araçları), sanayi ve �imendifer; emtia-i ticariye ithalât ve ihracât; ilm-i server 

(iktisat); ticaretgah idaresi ameliyâtı (i� idaresi); usul-ü muhasebe ve tetkikat-ı 

hesabiyye-i ticariyye; hüs-ü hatt-ı Türkî ve Fransevî (Türkçe ve Fransızca güzel 

yazı)312.   

4.6. KIZ SANAY� MEKTEB� -1885 

1869 tarihli Maarif-i Ummiye Nizamnamesinde, Bakanlı�ın görevleri içine 

sadece devletin meslekî ve teknik okulların yüksek kısmı dahil edilmi�ti. Orta 

dereceli meslek ve sanat okullarına hiç yer verilmemi�ti. Gerçi çe�itli teknik i�ler 

yapan bir takım okullar, Nizamnamenin yayınlanmasından sonra da açılmı�tı313. 

Devrin sözü geçen devlet adamlarından Mithat Pa�a, sanat okulları için, Islah-ı 

Sanayi Komisyonuna bir Nizamname hazırlatmı�tır. Bu Nizamnameye göre sanat 

okulları çalı�malarına devam etmekte ve 1882 yılına kadar yeni kurumlar açmaktadır 

ki, bunlar Üsküdar, Aksaray, Ca�alo�lu’nda olmak üzere Kız Sanayi Okullarıdır314. 

Ö�retim süreleri 5 yıl olarak kurulan bu kız sanat okullarının yönetimi için 1884 

yılında 23 maddelik bir yönetmelik düzenlendi. Bu yönetmeli�e göre, genel bilgiler 

(Tarih, Co�rafya, Kur’an, Matematik vb.) yanında atölyelerde biçki-diki�, el örgüsü, 

nakı�, resim, çiçek vb. uygulamalı bilgiler veriliyordu315. 

Üsküdar Kız Mektebi,1885 yılında Kız Sanayi Mektebi haline getirildi ve o 

zamanki 6 yıllık kız rü�tiyelerinin programları uygulandı. Ö�renciler, ö�leden 

önceleri atölyelerde uygulamalı dersler görüyorlardı. Ca�alo�lu yatılı Kız Sanayi 

Mektebi, 1909 da yatılı Kız Sanayi Mektebi Darülmuallimat adı ile Çapa’da 

ö�retime ba�ladı316.  

   Leyli ve Nehari Kız Sanayi Mektebinin, yatılı kısmına Madmazel Kalves, 

gündüzlü kısmına Madmazel Henli 1891 yılında idareci olarak atanmı�lardır317. 

Ayrıca Leyli Kız Sanayi Okuluna 1904 yılında yayınlanan irade ile zengin 

çocuklarının da alınmasına karar verilmi�tir. O dönemde zengin olan çocuklar için 

yatılı mektep bulunmamaktaydı. Bu nedenden ötürü zengin çocuklarının Leyli Kız 

                                                 
312 Güran, a.g.e.,C. 5, s. 97.  
313 Turan, a.g.e., s. 37. 
314 Koçer, a.g.e., s. 159. 
315 Turan, a.g.e., s. 36-37. 
316 Turan, a.g.e., s. 37. 
317 1308 Tarihli Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, Matbaa-i Amire, 46. Sene, Dersaadet 1308.  
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Sanayi Mektebine mektebin geni�li�ine göre kabul edilmesi istenmektedir. Zengin 

çocukların bu okulda teknik e�itim görmeleri için mektep kanununda de�i�ikli�e 

gidilmi�tir. Bu de�i�ikli�e göre mektebe kayıt olacak zengin ö�renciler yatılı ve 

gündüzlü olarak kabul edilebilecektir. Gündüzlü e�itim gören ö�rencilerde 

mektepten yemek yiyebilecektir. Yatılı e�itim görecek ö�rencilerden aldıkları e�itim 

kar�ılı�ı iki taksitle yılda 15 Lira alınacaktır. Gündüzlü ö�rencilerden ise okulda 

e�itim görme ve yemek yeme kar�ılı�ında önce iki taksitle senede 8 Lira alınmasına 

karar verilmi�tir. Daha sonra ise bu miktar yatılı ö�rencilerden alınan ücretin yarısına 

yani 7,5 Liraya indirilmi�tir. Böylece e�itim ve yemek ücretlerinin mümkün mertebe 

dü�ürülmesi, bu mektepten faydalanmanın azami ölçüde artırılması 

dü�ünülmü�tür318. 

Kız Sanayi Mektebinde ö�renim gören ö�renciler için dı�arıdan el i�leri 

sipari�leri de kabul ediliyordu. Bu sipari�lerden elde edilen paralarla ö�rencilere 

yevmiyede verilmekteydi. 1894 yılı ba�larında ö�rencilerin sipari� üzerine ürettikleri 

el i�lerinden 40.000 Kuru� kâr elde edilmi�ti.  Ancak bir süre sonra sipari�lerin 

durmasından dolayı ö�rencilerin yevmiyesinin verilmesi sorun olmu�tur. Bu sorunun 

giderilmesi için elde edilen 40.000 Kuru� Osmanlı Bankasına ve Emniyet Sandı�ına 

faizli olarak yatırılmı�tır. Buradan elde edilen kazancın yetersiz oldu�u görülmü� 

eldeki paranın memurlara ve Nezaret kâtiplerine borç vermek için 40.000 Kuru�’un 

elde edilen faizi ile beraber bir sandık olu�turulmasına karar verilmi�tir. Bu karar 

1390 yılının A�ustos ayı sonlarından itibaren uygulamaya konulmu�tur. Buna göre 

Rüsümat-vergi- Emaneti kantarcı, kayıkçı odaları ve emekli olanlar bu sandıktan 

faydalanacaklardır. Bu sandıktan faydalanacaklar �uan aldıkları maa�ın miktarını, 

alacakları borç tutarını, kefilleri ve neden borca ihtiyacı olduklarını ba� memurlara 

ve bakanlı�a onaylatacaklardır. Kız Sanayi Mektebinden e�itimini tamamlayıp 

diploma alan kimsesiz, yetim ve muhtaç olanlarına da bu sandıktan i�lerini 

kurabilmeleri için borç para verilebilecekti. Nezaret Memurları ve mezun 

ö�rencilerden borç kar�ılı�ı faiz oranın % 9’u geçmemesi kararla�tırılmı�tır. Bu 

sandı�ın adı ise borç verme sandı�ı olmu�tur319. 

                                                 
318 Özalp, a.g.e., s. 62. 
319 Özalp, a.g.e., s. 56-58. 
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4.7. NÜMÜNE BA�I VE A�I AMEL�YAT MEKTEB� -1887 

XIX. yüzyılın son çeyre�inde Avrupa ba�larında ortaya çıkan filoksera 

hastalı�ı hızla yayılmaktaydı. Bu hastalı�ın Osmanlı topraklarını da sarmaya 

ba�laması üzerine, hastalı�ın önlenmesi için tedbirler alınmaya ba�lanmı�tır320. Bu 

amaçla alınan ilk tedbir ülkede ba�cılı�ı yeniden kalkındırmak amacıyla 1887 yılında 

açılan Nümüne Ba�ı ve A�ı Ameliyatı Mektebi’dir321.  

Osmanlı Devletinde bu okul açılmadan önce Filoksera hastalı�ıyla ilgili bir 

nizamname yayınlanmı�tı. Yayınlanan bu nizamnamede Üzüm ba�larında görülen 

filoksera hastalı�ının önlenmesi amaçlanmaktaydı. Nizamnamede ele alınan 

önlemler �u �ekilde izah edilebilir: Asma ve asma ürünlerinin her çe�idine kar�ı 

ithalat yasa�ı getirilmi�tir. Ayrıca ülke içinde Filoksera hastalı�ı görülen yerlerden 

elde edilen ürünler iç piyasaya da sürülmesi yasaklanmı�tır. Filoksera hastalı�ı 

�üphesi olan yerlerde ise bu durum idari amirlere bildirilmektedir322. 

Bu okulun açılmasında, �ngilizlerin do�rudan ve dolaylı etkisinin oldu�u 

söylenebilir. �öyle ki; Filoksera hastalı�ının Osmanlı Devlet’i sınırlarında görülmeye 

ba�laması üzerine �ngilizlerin bir heyet olu�turarak hastalı�ın etkili oldu�u bölgeleri 

gezmek istemesi Padi�ah II. Abdülhamid’i ku�kulandırmı�tır. �ngilizlerin sömürgeci 

zihniyetinden endi�e duyan padi�ah bu teklifi kabul etmemi�tir. �ngilizlerin bu 

müdahalesi kar�ısında hastalı�ın önlenmesi ve ba�cılı�ın geli�tirilmesi için mektebin 

açılması zaruri bir duruma gelmi�tir. Bu geli�me de�erlendirildi�inde mektebin 

açılmasına �ngilizler dolaylı etki etmi�tir diyebiliriz323. Hükümet, �ngilizlerin 

yukarıdaki amaç için özellikle Anadolu ve Suriye’yi gezmek istemesi üzerine, 

a�a�ıdaki durum de�erlendirmesini yapmı�tır324:  

“ Filoksera hastalı�ı hakkında tahkikat icra eylemek üzere Konya’ya bir 

hey’et fenniye gönderildi�i mervi olmasından bu rivayet’in sihhat ve esbap ve 

keyfiyetinin tahkik ve arzı hakkında tebli� olunan emir ve iradei seniyyei mülûkan e 

üzerine Kıbrıs Cezinesine civar bulunan ve cazire ile münasebeti ticariyesi olan 

vilayatı �ahane de filoksera illeti olup olmadı�ının tahkikile illeti mezburenin 

cezireye men’i sirayeti esbabının istihsali zımmında orada te�ekkül etmi� olan 

                                                 
320 Koçer, a.g.e., s. 161. 
321 Topdemir, a.g.e., s. 207. 
322 Düstur, Zeyl( 1), s. 74–75. 
323 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 958. 
324 Ergin, a.g.e., C.  3, s. 958-959. 
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komisyon âzasından dört zatın berayı tahkika  Suriye Vilâyetile Anadolu’nun bazı 

mahallerinde ke�tü güzar edeceklerinden açık tavsicname itası �ngiltere sefaretinden 

iltimas olunmasına mebni bunların esnayı ke�tü güzarlarında calibi nazarı dikkat hal 

ve hareketleri görülür ise buraya malûmat verilmesinin tavsiyesile beraber olbabda 

hariciye nezareti celilesinden  Suriye, Adana, Halep, Aydın ve Konya vilâyetlerine 

tahrirat tastir kılınmı� oldu�una dair cevaben hame pirayı tevkir olan 16.S.1305 

(1888) tarihli tezkerei hususiyei sadaretpenahileri Ladelarz manzuru dekayik mevfurı 

hazreti padi�ahi oldu: 

Dahili memalik mahrusai �ahane de icrayı tahkikat hususu hükûmeti 

seniyeye aid bir hak ve vazife olmasile ve çünkü �ngilizlerin ticaret bahanesile  

Hindistanı ne yolda zabtettikleri malûm olup Anadolu taraflarında böyle bir illet 

olmadı�ı derkâr iken bunların bu bahane ile oralara girmesi bir fesadı niyete müstenit 

olmak mülâhazadan gayrı baid bulunmasile bu suret asla caiz ve münasib 

görülemedi�inden oralarda filoksera illeti olub olmadı�ının tahkiki zımmında tarafi 

devleti aliyeden münasip memurlar tayin ve izam kılınmak üzere �ngiliz 

memurlarının geri aldırılması �eref müteallik buyurulan  iradei seniyei cenabı cihan 

bani iktizayi âlisinden bulunmu� olma�la:”  

                                              Süreyya 17.S.1305  22.Te�rinievvel. 1203   

�ngilizlerin mektebin açılmasına do�rudan etkisi ise Duyun-i Umumiye 

�daresi vasıtasıyla olmu�tur. Duyun-i Umumiye �daresi’nin kurulmasında etkin rol 

oynayan �ngiltere, müskirat ve �arap vergisinin toplanmasını bu idarenin üzerine 

almı�tı. Müskirat ve �arap vergisini artırmak isteyen Duyun-i Umumiye �daresi, ülke 

genelinde hızla yayılan filoksera hastalı�ını önlemek amacıyla Nümüne Ba�ı ve A�ı 

Ameliyat Mektebini açmı�tır. Böylece �ngiltere bu idarenin bir üyesi olarak okulun 

açılmasına do�rudan etki etmi� oluyordu325. 

Ülke çapında önemli miktarda üzüm yeti�tiricili�i yapılan ba�kent �stanbul, 

filoksera hastalı�ından en çok etkilenen �ehir olmu�tu. Hastalık ilk önce Moda’da 

Lorando Ba�ında daha sonra ise Fener Yolunda Gazi Ahmet Muhtar Pa�a ba�larında 

görülmü�tür326. Halkı ve hükümeti oldukça endi�elendiren bu geli�me kar�ısında, 

Duyun-u Umumiye �daresi Göztepe’den 40 dönümlük bir arsa alarak mektep 

                                                 
325 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 958. 
326 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 959. 
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in�asına ba�ladı. Avrupa’dan getirilen uzman Ekerlen tarafından in�a edilen okul 

1887 yılında Nümüne Ba�ı ve A�ı Ameliyatı Mektebi adıyla açılmı�tır. Okul 

binasının yakınında kiralan 11 dönümlük arsaya aynı yıl içerisinde Amerikan Asma 

Fidanlı�ı da kurulmu�tur327.  Okulun açılmasına müteakip Fransa’dan getirilen çe�itli 

asma fidanları okul bahçesinde üretilmeye ba�landı328. Yeni açılan okula halkın 

ilgisinin yo�un olması a�ılanmı� fidan sıkıntısını da beraberinde getirmi�tir. Bu 

sıkıntının giderilmesi için Erenköy’de 26 dönümlük bir arazi üzerinde bir fidanlık 

kurulmu�tur329. 

Okulda verilen e�itim genel olarak konferanslar �eklindeydi. Ba�larını 

hastalıklardan korumak isteyen vatanda�lara ba�cılık hakkında bilgi verilmekteydi. 

Ba�larda yapılacak a�ı, a�ı bakımı, ilaçlama ve hastalıklardan korunma mevsimsel 

olarak anlatılırdı. E�itim teorik ve pratik olarak iki a�amada yapılmaktaydı. �stanbul 

dı�ından gelen ba� i�çileri ve çiftçi gençler de bu okulda e�itim almaktaydı. Okul da 

e�itim alan ö�renciler pratik ba�cı ve fidan ustası olmaktaydı330. 

Okulda e�itim ve ö�retim ba�cılık alimleri tarafından verilirdi. Bu okulda 

görevlendirilen alimler, hem hastalı�ın önlenmesi hem de yeni çe�itler üzerinde 

ara�tırmalar yapmı�lardır.  Çalı�malar neticesinde yerli asma türlerine yakın ürünler 

elde edilmi�tir. Yeni elde edilen asma türlerine, yerli asmalar a�ılanarak geleneksel 

üzümler elde edilmeye çalı�ılmı�tır331.    

Ba�cılı�ın ve a�ı tekni�inin tekrar geli�tirilmesi amacıyla yapılan çalı�malar 

daha sonraki yıllarda devam etmi�tir. 1895 yılında Avrupa’dan a�ılı asma fidanları 

getirtilmi�tir. 1900 yılında ise yo�un olarak üzüm yeti�tiricili�i yapılan Gebze’de 14 

dönüm üzerine nümune ba�ı kurulmu�tur332.  Yine 1900 yılı içerisinde �zmir’de 

Ba�cılık ve A�ı Ameliyatı adıyla yeni bir okul kurulmu�tur. �zmir ilimize ba�lı Seydi 

Köyünde kurulan bu okulda e�itim süresi üç yıl olarak belirlenmi�tir. Bu okuldan 

mezun olan ö�rencilerle bölgede uzman ba�cı sıkıntısının giderilmesine 

çalı�ılmı�tır333. 1908 yılına gelindi�inde eskisinden daha iyi ürünler elde edilen 

                                                 
327 Aynı yer. 
328 Koçer, a.g.e., s. 161. 
329 Ergin, a.g.e.,  s. 959-960. 
330 Koçer, a.g.e., s. 161. 
331 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 959. 
332 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 960. 
333 Kodaman, a.g.e., s. 488. 



 90 

cinsler elde edilmeye ba�lanmı�tır. Yeni elde edilen cinslerin eskisiyle de�i�tirilmesi 

yoluna gidilmi�tir334.   

4.8. AMEL� Z�RAAT MEKTEB� -1887 

Önce Selanik’te, sonra ba�ka illerde açılan, Rü�tiyelerden ö�renci alan 

okullardır. Ö�renim süresi üç yıldı. Sedes adında bir çiftlikte uygulamaya dönük bir 

e�itim ve ö�retim yaptırılıyordu. Bu mektep II. Me�rutiyet döneminde (1910) 

Halkalı Ziraat Mektebi derecesine getirilmi�tir335. Bursa’da, böyle bir Ziraat 

Mektebine ba�lı �pekböcekçili�i Mektebi de açılmı�tır336. 

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda, Avrupalı �irketlerin etkisiyle tarımsal 

alanda teknik aletlerle tanı�mı�tır. Bu durum tarımda makinele�meye olumlu yönde 

etki etmi�tir. Amerika’daki iç sava� yüzünden pamuk sıkıntısı çeken �ngiliz 

fabrikatörleri, Türkiye’den pamuk getirtilmesini dü�ünmü�lerdir. Türkiye’de pamuk 

yeti�tirmek ve pamuk cinsini ıslah etmek yolunda Osmanlı Devlet’ini tedbirler 

almaya zorlamı�lardır. Kendileri de Türk gazetelerinde yayınlar yaptırmı�lar, 

�stanbul’a gelen bir �ngiliz temsilcisi, çiftçiye parasız tohum vererek, ucuz araç ve 

gereç sa�layarak, ekim usullerini ö�reterek, pamuk tarımını geli�tirmeye çalı�mı�tır. 

Almanlar pamuk tarımıyla daha çok ilgilenmi�lerdir. Deutsche Bank, ba�ka bir 

Alman bankasıyla birlikte “Alman �ark Pamukçuluk �irketi”ni kurmu�tur. �irket, 

pamuk ekicilerine kredi vermekte, Amerikan tohumlu�u ve makine sa�lamakta, 

yeti�tirilen pamu�u pe�in parayla satın almaktadır. Dr. Jaeck’in yazdı�ına göre, 

Alman �ark Kumpanyası, Adana ovasında “pamuk ziraatini tesis etmi� ve istihdam 

etti�i Ermeni rençberlerle, az bir müddet zarfında bu ziraate büyük bir ehemmiyet ve 

vüs’at vermeye muvaffak olmu�tur”. Bununla birlikte, bu tarım sınırlıdır, bataklıklar, 

ta�kınlar ve sıtma yüzünden ovanın pek az bir kısmında tarım yapılabilmektedir. 

Tarım metodları ilkeldir. Çifte kazanlar (buharlı nadas makineleri) 1881 yılında ilk 

kez Adana’ya gelmi�tir. Harman makinesinin (batöz) geli�i 1890’dır. Dört ve altı 

öküzle çekilen nadas pullukları ile “Bergüzar” adı verilen (Mc Cormick) hafif olarak 

makinesinin getirili�i daha geç tarihlere rastlamaktadır. Fakat ihracata yönelmi� 

pamuk üretimiyle Adana’da i�çi ihtiyacı ortaya çıkmı�, civar illerden i�çi akını 

ba�lamı�tır. Böylece �imdiye kadar orakçılıkla i�letilen çiftliklerde, kapitalizm 

                                                 
334 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 960. 
335 Kodaman, a.g.e., s. 488. 
336 Akyüz, a.g.e., s. 207. 
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yolunda ilk adımlar atılmı�tır. Almanlar, bundan ba�ka Eski�ehir, Adapazarı gibi 

demiryoluna yakın bölgede arpa ve patates tarımını geli�tirmeye çalı�mı�lardır. 

Karadeniz’de fındık ticaretinde de iki yabancı firma egemen olmu�tur337.  

1325 yılında Halkalı, Selanik ve Bursa Ziraat Okullarından alınan ücretler 

ve sarfiyatının dâhili müvazene edilmesine dair kanun çıkarılmı�tır. Çıkarılan bu 

kanuna göre adı geçen mekteplerde devamlı ücretli ö�rencilerden alınacak 41.041 

Kuru� 1325 gelir bütçesinin sekizinci kısmının on birinci bölümüne dördüncü madde 

olarak eklenmi�tir. Ayrıca aynı okullarda ücretli ö�rencilerin yiyecek ve giyecek 

bedelinden 27.241 Kuru�un bilinen müvazenenin dördüncü bölümünün ikinci 

maddesine ve 7.388 Kuru�un dahi onuncu bölümünün ikinci maddesine ilaveten 

sarfına izin verilmi�tir338. 

Türkiye’de açılmı� ve açılacak Mıntıka Ziraat Mektepleri’nin idaresi, 1922 

yılında yayınlanan bir kanunla Ziraat Bankasına devredilmi�tir. Bu kanunla Ziraat 

Bankasının Ziraat Mektepleri için yapması gereken görevler belirlenmi�tir. Ziraat 

Bankası, mekteplerin sermayesini,  ziraat için lazım olan alet ve edevatı, çe�itli 

hayvanları sa�lar. Her mektebin toplam geliri, genel i�letme masrafı ile bankanın 

ortaya koydu�u sermayenin ve arazi bedelinin % 8 faizi ve nakit sermaye ile makine 

ve hayvanların % 30 itfa bedeli ve hesap i�lerini döndüren memurun maa� ve masrafı 

indirildikten sonra kalacak net gelirin % 35’i mektebin geni�letilmesi ve 

olgunla�tırılmasına ve 15’i yedek sermayesine,  % 35’i mektepten çıkacak talebenin 

�ahsi ziraat te�ebbüssünü kolayla�tırmak için ihtiyacı olan sermayeyi özel �artlara ve 

haifife ile tedarik edebilecekleri bir Tevaün Yardımla�ma Sandı�ı sermayesinin 

olu�turulmasına ayırma ve % 15’i mektep muallimlerine ikramiye olarak da�ıtılır339. 

4.9. MÜLK�YE BAYTAR MEKTEB� -1889  

Osmanlı Devleti’nde baytarlık dersleri, ilk olarak 1839 yılında Harbiye 

Mektebinde verilmeye ba�lanmı�tır. Bu okulda, orduda mevcut bulunan binek ve yük 

hayvanlarının tedavisini yaptırmak için baytarlar yeti�tirilmekteydi. Daha sonra ise 

Askeri Baytar Mektebi’nin açılması gerekli görülmü�tür340. Ancak bu geli�meler 

sırasında halkın büyük ço�unlu�unda bulunan çe�itli amaçlar için kullanılan 

                                                 
337 Avcıo�lu, a.g.e., s. 170-171. 
338 Özalp, a.g.e., s. 69. 
339 Özalp, a.g.e., s. 69. 
340 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 967.  
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hayvanların, bakımı ve ıslahı için veteriner yeti�tirilmesine önem verilmedi�i 

görülmektedir341. 

Halkın elinde bulunan hayvanlardan büyük gelirlerin sa�lanmakta oldu�u 

bilinci II. Abdülhamit döneminde ortaya çıkmı�tır. Bu bilinç içerisinde sivil alanda 

veteriner hekim ihtiyacı giderilmeye çalı�ılmı�tır342. Bu amaçla 1873 yılında 

Tıbbiyede, asker ve mülkiye veteriner sınıfları açılmı�tır. Aynı yıl, 72 ö�rencinin 

askerî sınıflara, 128 ö�rencinin mülkiye sınıflarına kayıt edilmesine karar 

verilmi�tir343. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde 1888 yılı ba�larında sadece sekiz 

sivil veteriner hekim bulunmaktaydı. Hekim sayısının bu kadar az olması, ülke 

içerisinde milyonlarca hayvanın, bakımsız olması manasına gelmekteydi. Dolayısıyla 

birçok hayvan hastalı�ı ortaya çıkmı�, ülke en büyük servetini kaybetme tehlikesiyle 

kar�ıla�mı�tır. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin topraklarının be�te biri 

büyüklü�ünde olan Fransa’da dört bin mülkiye baytarı bulunmaktaydı. Bu 

kar�ıla�tırma devletin sivil baytarlara olan ihtiyacını ortaya çıkarması bakımından 

önem arz etmektedir344.  

Mülkiye Baytar Mektebi’nin açılmasına yukarıdaki sebep dı�ında Avrupa 

devletlerinin tutumu da etkili olmu�tur. Avrupa devletleri, ülkelerinde yeti�tirdikleri 

hayvanları hastalıklardan korumak maksadıyla Osmanlı Devleti’nin hayvan ve 

hayvan ürünleri ihracatını engellemek istemi�lerdir. Bu nedenle Türkiye’den gelen 

yün ve deri gibi hayvansal ürünleri satın almama konusunda birle�mi�lerdir. Ancak, 

bir süre sonra Avrupa ülkelerine satılacak hayvansal ürünlerin gümrüklerde muayene 

edilmesi ko�ulu ile Türk mallarını satın alabileceklerinin belirtmi�lerdir345. Hükümet 

bu geli�me kar�ısında bazı sivil ö�rencileri askeri Baytar Mektebine kayıt ettirmi�tir. 

Buradan yeti�enler ise gümrük merkezlerinde hayvan muayenesi yapmak üzere 

görevlendirilmi�tir346.  

Askeri Baytar Mektebinde yeti�en sivil baytarların sayısının yetersiz olması 

devleti ba�ka çözüm yolları aramaya sevk etmi�tir. Bu amaçla 1888 yılında idadi 

seviyesinde dört yıl e�itim veren Mülkiye Baytar Mektebi kurulmu�tur. Mektep için 

                                                 
341 Kodoman, a.g.e., s. 482. 
342 Aynı yer. 
343 Düstur, Cild-i Salis, s. 533. 
344 Ergin, a.g.e., s. 967-968. 
345 Koçer, a.g.e., s. 139. 
346 Ergin, a.g.e. C. 3, s. 968. 



 93 

müstakil bir bina bulunamadı�ı için, e�itime Mülkiye Tıbbiyesinde ba�lanmı�tır.  

Tıbbiyede de yeterli dersli�in olamaması üzerine ancak okulun ilk iki sınıf ö�rencisi 

buraya yerle�tirilmi�tir. Son iki sınıf ö�rencileri ise Halkalı’da Ziraat Mektebinde 

okuyacaklardı347.  

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyede, Mülkiye Baytar Mektebi için açılmasına 

karar verilen sınıflar için irade 1889 da yayınlanmı�tır. Bu iradede açılacak sınıflarda 

ünlü Fransız doktoru Mösyö Pastör’ün bula�ıcı hayvan hastalıklarını önlemek için 

geli�tirdi�i a�ı tekni�inin okutulmasına karar verildi348. 

Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyede açılacak olan sınıfın iki senelik masrafı 

maarif bütçesinden ve Halkalı çiftli�inde bulunan Ziraat Mektebinde yatılı olarak 

kalacakların di�er iki sene içinde maa� ve masraflarının Ticaret ve Nafia bütçesinden 

ödenmesi kararla�tırılmı�tır. Yeni açılacak sınıf için, birinci yıl kırk, ikinci seneden 

itibaren ise yirmi be�er ö�renci alınmasına karar verilmi�tir. Mekteb-i Tıbbiye-i 

Mülkiyedeki e�itim için bir defaya mahsus olmak üzere birinci ve ikinci seneler için 

toplam 17.500 ve birinci senenin sürekli masrafı için 46.000 ve ondan sonra sürecek 

e�itim için, ikinci senesi için ilk sene masrafı da içinde oldu�u halde 92.000 Kuru�un 

Maarif bütçesinden ödenmesinin lüzumuna dikkat çekilmi�tir. �ki sene sonra Halkalı 

Ziraat Mektebinde e�itim için ayrılması gereken bütçenin miktarının tespiti daha 

sonraya bırakılmı�tır.  Baytar sınıfı bu �ekilde e�itime ba�layacak duruma gelmi�tir. 

Baytar sınıfında Tıbbiyenin nizamnamesi geçerli olacaktı. Bu usulün Avrupa’da da 

denenmi� oldu�u bilinmektedir349. 

Mülkiye Baytar Mektebi’nde Hikmet, Kimya, Nebatat, ve Hayvanat gibi 

dersler Tıbbiye ö�rencileri ile görülmekteydi. Te�rih ve Fizyoloji gibi fen dersleri ise 

müstakil �ekilde i�lenmekteydi. Ö�renciler için bina sıkıntısı, birçok sorunu da 

beraberinde getirmekteydi. 

Osmanlı Devletinin son yılları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarını 

bütün yo�unlu�u ile ya�ayan Dr. Rıza Nur, Tıbbiye ö�rencisidir. Rıza Nur’un bu 

okulda okudu�u yıllarda, Baytar Mektebi ö�rencileri ilk iki yılı Tıbbiyede 

okumaktadırlar. Aynı binada e�itim gören Tıbbiye ile Baytar Mektebi ö�rencileri 

arasındaki problemleri Dr. Rıza Nur �u �ekilde ifade etmektedir; 

                                                 
347 Kodoman, a.g.e., s. 482. 
348 Özalp, a.g.e., s. 43. 
349 Özalp, a.g.e., s. 44-45. 
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“ Bu mektepte bir tıp, bir de baytar talebesi vardı. Bunlar adeta iki dü�man 

ordu gibi idiler. �ki tarafın kabadayıları, ele ba�ıları vardı. Bunlar birbirleriyle 

yumruk yumru�a, usturpa, parma�a geçirilen ve mu�ta denilen demir, adi demir 

parçası ve emsali ile dö�ü�ür, birbirlerinin kafalarını yararlardı. Usturpayı deriden 

yaparak bir ucuna kur�un di�er kısmına bükülmü� biz korduk. Otuz santimetre kadar 

bir de�nek gibi idi. Bazen iki taraf otuz, kırk ki�i kadar olup saf halinde muharebe 

ederdik. Ben epeyce insan dö�düm, beni de epeyce dö�düler. Bir defasında bir 

yumrukla burun kemi�imi kırıp a�zımdan burnumdan kan bo�andırdılar. Böyle iki 

ki�i dö�ü�ürken di�erleri müdahale etmez sade seyrederlerdi. Ta biri yıkılıncaya 

kadar. Adet böyle idi. Ben tıp talebesinin kumandanlarındandım. Sert, dik ve 

inatçıydım. Dö�üldü�üm halde de yine biraz sonra kavgaya çıkardım, onları sevk ve 

idare ederdim. O vakit henüz on yedi ya�larındaydım. Fakat baytarlarda birkaç ki�i 

vardı ki, yirmi be� ya�larından fazla ve vücutça da iri idiler. Bunların sayesinde 

ekseriya bize galebe ederlerdi.”350 

Nitekim sorunların çözümü amacıyla, 1889 yılında Mülkiye Tıbbiyesi 

binasındaki Baytar Mektebine giren yirmi be� ö�rencinin 19’u, 1891 yılında in�aatı 

yeni bitmi� olan Halkalı Ziraat Mektebine yatılı olarak alındılar. Ziraat e�itimi 

vermek amacıyla açılan Halkalı Ziraat Mektebi bir süre sonra isim de�i�tirerek 

Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi olmu�tur. Bu okuldan birincisi 1893, ikincisi 1894 

yıllarında iki baytar sınıfı mezun olmu�tur. Bu geli�me üzerine Tıbbiyede yatısız 

okuyan Baytar Mektebi ö�rencilerinin, yatılı okumalarını sa�lamak için Halkalıya 

getirilmesi dü�ünülmü�tür. Ancak binanın yetersiz kalaca�ı dü�üncesi hükümeti yeni 

arayı�lara yöneltmi�tir. Nitekim Baytar Mektebi ö�rencileri, Kadırgada Cinci 

Meydanında kiralanan bir binaya yerle�tirilmi�lerdir351. Böylece Mülkiye Baytar 

Mektebi yatılı ve dört yıllık ayrı bir okul hüviyetine kazandı. Ö�rencilerin di�er 

meslek okullarından ayrı binada olması birçok sorunu da ortadan kaldırmı� oldu352. 

 

 

                                                 
350  Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, Rıza Nur Kendini Anlatıyor,(Yayına Hazırlayan: Abdurrahman 
Dilipak), ��aret Yayınları, �stanbul 1992, s. 97-98. 
351 Ergin, a.g.e.,  C. 3, s. 968-969.  
352 Kodoman, a.g.e., s. 482. 
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Tablo 14: Mülkiye Baytar Mekteb-i Alîsi’nde 1313/1897 senesinde mevcut 

talebenin milleti ve miktarı353 

Sınûf Yekun �slam Rum  Ermeni Yahudi 

Birinci 
Sınıf 

12 11 - - 1 

�kinci 
Sınıf 

16 15 - - 1 

Üçüncü 
Sınıf 

21 19 2 - - 

Dördüncü 
Sınıf 

11 6 3 2 - 

YEKUN 60 51 5 2 2 

 

1897 yılında Mülkiye Baytar Mektebi’nin ders programı: Kitabet-i 

Osmaniyye (Osmanlıca yazı�ma); ilm-i te�rih-i hayvanat-ı ehliye (hayvan anatomisi); 

ilm’ül-arz ve’l-maadin (jeoloji); hikmet-i tabiiyye (fizik); kimyay-ı uzvi ve gayri-

uzvi (organik ve inorganik kimya); ilm-i nebatat (botanik); ilm-i hayvanat (zooloji); 

ilm-i ensac (doku bilimi); fizyoloji; Faransevi (Fransızca); ameliyyat-ı cerrahyye; 

emraz-ı (hastalıklar) dahiliyye ; hariciyye, umumiyye; fenn-i meva�i (besicilik); 

hıfsıssıha; fenn-i e�kal (�ekiller); müfradat-ı tıp; ilm-i servet (iktisat) ve ziraat-ı 

umumiyye; te�rih-i mikrobi (mikrobiyoloji); fenn-i vilade (do�um); zabıta-i sıhhiye; 

muayene-i lohum (et); emraz-ı sariyye (bula�ıcı hastalıklar)354. 

Mülkiye Baytar Mektebi bir süre sonra Sultanahmet civarında satın alınan, 

kendi binasına geçmi�tir. II. Me�rutiyetten sonra, teknolojik laboratuarlar kurularak 

okul geli�tirilmi� ve e�itim güçlendirilmi�tir. Avrupa teknolojisini yerinde tanımak 

amacıyla birçok ö�renci Avrupa’ya gönderilmi�tir355. Okul 1910 yılında, “Ahaz-ı 

Asker Kanunu”nun 79. maddesi ile “yüksekokul” unvan’ını almı�tır. Dolayısıyla 

okulda e�itimin aksamaması için, okul ö�rencileri askerlikten muaf tutulmu�tur. 

Yatılı e�itime devam edilen okula 16–20 ya�larında idadi, sultani, Darü��afaka ve 

özel okulların ba�arılı ö�rencileri alınmaya ba�lanmı�tır. Okuldan 1910 yılında 12, 

1912 yılında ise 24 ö�renci mezun olmu�tur. Balkan Sava�ı sırasında e�itime ara 

                                                 
353 Güran, a.g.e., C. 5, s. 102. 
354 Güran, a.g.e., C. 5, s. 97. 
355 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 969. 
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veren okul, Birinci Dünya Sava�ı sırasında kapatılmı�tır356. Milli Hükümet 

döneminde askeri ve mülki baytar mektepleri birle�tirilerek aynı çatı altında e�itim 

verilmeye ba�lanmı�tır. Bu birle�me sonucunda okulun adı 1921 yılında Baytar 

Mekteb-i Alisi olarak de�i�tirilmi�tir357.  

4.10. A�I MEMURLARI MEKTEB� -1892 

Bu okul, çiçek a�ısı yapabilen, sa�lık memurları yeti�tirmek için 

açılmı�tır358. Çiçek a�ısı önceleri hayvanlar için kullanılmaktaydı. A�ının halka da 

uygulanması dü�ünüldü�ünde, insanlara a�ı yapabilecek sa�lık memurlarının yetersiz 

oldu�u ortaya çıkmı�tır359. Oysa, Osmanlı Devletinde Telkihhane denilen yerlerde 

çiçek a�ısı imalatı yapılabilmekteydi. Bu a�ıyı uygulayabilen memurların yetersiz 

olması, Telkihhane binası içerisinde a�ı uygulama derslerinin verilmesini zorunlu 

hale getirmi�tir360. 

Burada verilen e�itimin süresi bir yıl olarak belirlenmi�tir. Derslere devam 

edenler daha çok vilayet ve belediye doktorlarının yanında a�ı memuru olarak 

çalı�maktaydılar. II. Me�rutiyet’ten sonra özellikle 1910 yılında köylerde e�itim ve 

ö�retim i�iyle u�ra�an muallimler ile ebeler Telkihhane binasında a�ı uygulama 

derslerine katılmı�lardır. Burada e�itim alanlara a�ı uygulanmasının dı�ında 

hastalıklarla ilgili nazari derslerde verilmekteydi361. 

A�ı Memurları Mektebi’nin kurumsal olarak açılma te�ebbüsü 1912 yılında 

olmu�tur. Meclis-i Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumi tarafından 

Telkihhane binası içerisinde Sıhhiye Çavu�u Mektebi açılmı�tır. Okul bu isimle bir 

yıl e�itim vermi�tir. Okulun ismi daha sonra, Küçük Sıhhiye Memurları Mektebi’ne 

çevrilmi�tir. Mekteb’in e�itim süresi iki yıl olarak belirlenmi�tir. Bu okulda yatısız 

e�itim verilmekteydi. Okulda öncelikle nazari derslere a�ırlık verilmi�tir. Mektebe 

kayıt yaptırmak isteyen ö�renciler, Türkçe okuma-yazma, Kesriadi, a�ariye kadar 

matematikten ve muhtasar tarih ve co�rafyadan sınava girerdi. Bu sınavda ba�arılı 

olanlar mektebe kayıt yaptırabiliyordu. Bu �artlarda sınava giren 50 ö�renci okula 

kayıt yaptırmı�tır. Okuldan mezun olanlar Küçük Sıhhiye memuru olarak �stanbul ve 

                                                 
356 Ergün, a.g.e., s. 292. 
357 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 969. 
358 Akyüz, a.g.e., s. 208. 
359 Koçer, a.g.e., s. 162. 
360 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 985. 
361 Aynı yer. 
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di�er illerde doktorlar’ın yanında görevlendirilirdi. Okulda e�itim ve ö�retim 

faaliyeti 1920 yılına kadar devam etmi�, aynı yıl okul kapatılmı�tır362. 

4.11. ��MEND�FERC�L�K MEKTEB� - 1914  

�imendifer Fransızca bir kelime olup demiryolu katarı, tren, tren yolu olarak 

tanımlanmaktadır. Osmanlı Devleti �imendifer teknolojisini, 1856 yılından itibaren 

kullanmaya ba�lamı�tır. Ancak �imendifer teknolojisiyle tanı�ma, birçok teknolojik 

geli�mede oldu�u gibi gayr-i müslimler vasıtasıyla olmu�tur. �ngiltere Osmanlı 

topraklarında �imendifercilik i�ine ba�layan ilk devlet olarak dikkati çekmektedir363. 

Daha sonra, Fransız ve Alman �irketlerinin çalı�maları bu teknolojinin Osmanlı 

topraklarında yaygınla�masını sa�lamı�tır364. 

�ngilizlerin �imendifercilik konusunda ilk te�ebbüsü 1856 yılında olmu�tur. 

Bu te�ebbüs sonucunda �zmir ile Aydın arasında demiryolu yapılmı�tır. Daha sonraki 

yıllarda Anadolu ve Ba�dat hattını Almanlar, �zmir- Kasaba- Temdidi hattını 

Fransızlar yapıp i�letmeye ba�lamı�lardır. �stanbul ile Edirne arasındaki �imendifer 

hattı ise hükümete ait olmakla beraber i�letme hakkı Avusturya asıllı bir �irketin 

elindeydi365.  

�imendifercili�in Avrupa devletleri eliyle ba�laması ve geli�mesi birçok 

sorunu da beraberinde getirmi�tir. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde ne �imendifer 

yapabilecek mühendis nede �imendiferi i�letebilecek memur bulunmaktaydı. Bu 

durum sonucunda �imendifer teknolojisi, Avrupalı �irketlerin ve Osmanlı tebaası 

olan gayr-i müslimlerin tekelinde kalmı�tır. �imendifercili�in gayr-i müslimlerin 

tekelinde bulunması iki sebebe dayandırılmaktadır: Birinci sebep, Osmanlı Devleti 

toprakları üzerinde kurulan, birçok yabancı �irketlerde oldu�u gibi, �imendifercilik 

�irketlerinde de yabancı dil olarak Fransızcanın kullanılmasıdır. Bu durum Fransızca 

bilmeyen Türklerin, �imendifercilik �irketlerinde çalı�masına olanak vermemi�tir. 

�kinci sebep ise �imendifercilik mesle�i ile ilgilenenlerin ba�larına �apka 

giymelerinin zorunlu olmasıdır. Bu dönemde, Osmanlı Devleti’nde ba�a �apka 

giyilmesinin Türklükten ve Müslümanlıktan çıkma olarak algılanması, Türklerin 

                                                 
362 Ergin, a.g.e., C. 3, s. 985. 
363 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1300. 
364 Koçer, a.g.e., s. 68. 
365 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1304. 
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�imendifercilik mesle�ine olan ilgisini yok etmi�tir366. Böylece �imendifercilikle 

ilgili mühendislikler, memurluklar, istasyon �eflikleri, ambarcılık, kalifiye i�çilikler 

gayr-i müslimlerin elinde kalmı�tır367. Osmanlı tebaası olan Ermeniler, Rumlar ve 

Yahudiler, Türklerin meydana getirdi�i bu bo�lu�u doldurmu�lardır368. Bütün bu 

olumsuz geli�melere ra�men Türkler �imendifercilik i�inde kendilerine yer 

bulabilmi�lerdir. Bu i�ler ise ate�çilik, biletçilik, makasçılık369, bekçilik ve hamallık 

gibi a�ır i�lerdir. Türklerin yabancı dil bilmemeleri en zor i�lerde çalı�tırılmalarına 

sebep olmu�tur. Ayrıca bu dönemde Türklerin �imendifercilik i�ini 

beceremeyecekleri dü�üncesi çok yaygın bir hal almı�tı370.  

Osmanlı Devleti’nde �imendifercilik teknolojisinin millile�tirilmesi II. 

Abdülhamit Dönemine rastlamaktadır. II. Abdülhamit, halifeli�in birle�tirici rolünü 

Arap topraklarında uygulamak ve �amlı �zzet Hülü Pa�a’nın Suriye’yi kalkındırmak 

maksadı ile Hicaz Demiryolları Projesini faaliyete sokmu�tur. Bu proje 

do�rultusunda Hayfa’dan Medine’ye kadar demiryolu yapılmasına ba�lanmı�tır. 

Hicaz demiryolu yapımına, Alman asıllı Mayster isimli mühendis ba�kanlık etmi�tir. 

Mayster ile birlikte çalı�anlar ise tamamen Türk mühendislerden olu�maktaydı. 

Projenin bitmesiyle bu i�letmede Türk-�slam memurlar çalı�maya ba�lamı�tır. Ayrıca 

bu çalı�ma sonucunda birçok �imendifer mühendisi, uzmanı ve müteahhit 

yeti�mi�tir371.  

�kinci Me�rutiyet Dönemine gelindi�inde Osmanlı �imendifercili�i istenilen 

düzeyde de�ildi. Osmanlı toprakları üzerinde Hicaz Demiryolları hariç di�er bütün 

demiryolları i�letmecili�i yabancıların elindeydi. 1914 yılına gelindi�inde 

demiryolları konusunda uzmanlar yeti�tirmek amacıyla bir okul açılması gündeme 

gelmi�tir. Dönemin Evkaf Nazırı Hayri Bey, kendi bakanlı�ına devredilmi� olan 

Hicaz Demiryolları i�letmecili�ini daha iyi duruma getirmek maksadıyla “ 

�imendifercilik Mektebi”ni açmaya karar vermi�tir. Bundan sonraki çalı�malar 

sonucunda okulun U�ak’ta açılmasına karar verilmi�tir. Dört yıllık e�itim verecek 

okula her yıl elli ö�rencinin alınmasına karar verilmi�tir. Okulda verilen e�itim ise 

                                                 
366 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1301. 
367 Sadiye Tutsak, �zmir’de E�itim ve E�itimciler (1850-1950), Kültür Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 
2002, s. 201. 
368 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1302. 
369 Ergin, a.g.e., C. 4, s.1301. 
370 Tutsak, a.g.e., s. 202. 
371 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1303. 
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daha çok uygulamaya yönelik olacaktı. Okula kayıt yaptıracak ö�renciler 

demiryolları üzerinde seyahat ederek �imendifercilik e�itimi alacaklardı. Ancak 

Birinci Dünya Sava�ı’nın patlak vermesi üzerine okulla ilgili yapılan çalı�malar 

durmu�tur. Dolayısıyla okulun açılıp açılmadı�ı konusu belirsiz bir duruma 

dönü�mü�tür372. 

Birinci Dünya Sava�ının ortaya çıkması Türk �imendifercili�i için bir 

dönüm noktası olmu�tur. Osmanlı Devleti, �ngiltere ve Fransa kar�ısında sava�a 

girince bu iki devletin i�letti�i demiryollarına el koymu�tur. Bu sırada yukarıda da 

bahsetti�imiz gibi Osmanlı demiryolları, �ngiltere, Fransa ve Almanların elinde 

bulunuyordu. �ngiliz �irketleri, �zmir- Aydın hattını, Fransız �irketleri �zmir- Kasaba 

hattını, Alman �irketleri ise Anadolu- Ba�dat hattını kendi hesaplarına 

i�letmekteydiler. Hicaz Demiryolları i�letmecili�inin tamamı ile �stanbul- Edirne 

hattı Osmanlı Devletinin denetimi altındaydı. Ancak �stanbul- Edirne hattı’nın 

i�letme hakkı Avusturyalı bir �irkete devredilmi�ti. Böylece Osmanlı Devleti sava� 

durumunda bulundukları Fransa ve �ngiltere �irketlerinin i�letti�i demiryollarına el 

koyarak �imendifer i�letmecili�inde ülke genelinde tek söz sahibi olmu� oluyordu373.  

Osmanlı Devleti’nin çok geni� sahaya yayılan demiryollarını i�letmek için yeterli 

teknik kadroya sahip olmayı�ı, hükümeti teknik kadro temini konusunda çalı�malar 

yapmaya zorlamı�tır. Bu nedenle �imendifercilik Mektebi açma giri�imi ba�lamı�tır. 

�imendifer uzmanları yeti�tirme konusunda ilk hareket, �ttihat ve Terakki �zmir 

Mesul Katibi Mahmut Celaleddin (Bayar)’den gelmi�tir. Mahmut Celaleddin Bey’in 

fikirlerini, �imendifer Bölük Kumandanı �skender Efendi ve Cevherizade Hamdi 

Bey desteklemi�tir. Nihayet 28 Haziran 1915 tarihinde Basmane’de Çayırlı Bahçe’de 

bulunan Amerikan Mektebi binasında, �imendifercilik Mektebi açılmı�tır. Okulun 

açılması a�amasında �zmirli i�adamlarının yardımları da talep edilmi�tir. Okula resmi 

bir kimlik verilmemesine ra�men, kurucu müdür olarak �skender Bey atandı. Daha 

sonra Mahmut Celalettin Bey, �skender Bey’i �stanbul’da Harbiye Nazırı Enver Bey’ 

e gönderdi. Harbiye Nazırı ile yapılan görü�meler neticesinde okulun ihtiyacı için 

10.000 Lira para alındı�ı gibi, okula resmiyet verilmesi de sa�lanmı�tır. �zmir 

                                                 
372 Ergün, a.g.e., s. 254. 
373 Koçer, a.g.e., s. 216. 



 100 

�imendifer Mektebi daha sonraki yıllarda Milli Müdafaa Cemiyeti ve Evkaf �daresi 

tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmi�tir374.  

�zmir de açılan �imendifer Mektebine Evkaf Nezareti’nin maddi destek 

vermesi, ülke gelece�i için stratejik öneme sahip olan bu okulu bir nevi vakıf 

müessesi durumuna sokmu�tur. �zmir �imendifer Mektebi idari olarak askeri 

demiryollar ve limanlar kurumuna ba�lı olarak açılmı�tır. Okulda verilen e�itim dört 

devreye ayrılmı�tır. Mektebin ilk iki devresi bir kurs niteli�inde olup kısa sürede 

sona ermi�tir. Bu iki devrede ilgili �ahıslara ve bir kısım memurlara kurslar 

verilmi�tir. Üçüncü devrede ise e�itim faaliyeti daha sistemli bir �ekilde 

uygulanmı�tır. Üçüncü devrede e�itim görmek isteyenler için bir imtihan 

düzenlenmi�tir. Bu imtihana halkın ilgisi oldukça fazla olmu� ve açılan imtihana 

1000 kadar ö�renci girmi�tir. �mtihan sonucunda ise 100 ö�renci �imendifercilik 

e�itimi almaya hak kazanmı�tır375.  

Osmanlı Devleti’nde �imendifercilik okulu açma giri�imini �zmir’den sonra 

�stanbul da görmekteyiz. �stanbul da ki bu okul Ye�ilköy’de Cemal Pa�a Kö�künde 

açılmı�tır. Ancak okul kısa bir süre sonra kapatılmı�, �zmir de ki mektebe a�ırlık 

verilmi�tir376.  

�zmir �imendifer Mektebi’nin daha sa�lam temeller üzerine oturtulması 

amacıyla okuldan mezun olan ö�rencilere be� yıl askerlik muafiyeti getirilmi�tir. Bu 

geli�me okula olan ilgiyi artırmı�tır377. Askerlik muafiyetinden Demiryolları 

Mektebinde ders veren hocalarda yararlandırılmı�tır378. Nitekim askerli�in tecili ile 

ilgili kanun, 22 Mart 1917 yılında yayınlanarak yürürlü�e girmi�tir. Bu kanunun 

maddelerini �öyle sıralayabiliriz:   

-Demiryolları Mekteplerinden mezun olan ö�renciler, mezun oldukları 

tarihten itibaren Demiryolları idarelerinde 5 yıl çalı�mak zorundadır. 

-Demiryolları Mekteplerinde ö�retmenlik yapan ö�retmenler, ö�retmenlik 

yaptıkları 5 yıl içinde askerlik hizmetleri ertelenir. 

                                                 
374 Tutsak, a.g.e., s. 202. 
375 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1306. 
376 Koçer, a.g.e., s. 216-217. 
377 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1306. 
378 Özalp, a.g.e., s. 114. 
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-Bu mekteplerden mezun olanlar Demiryolları idaresindeki bo� olan yerlere 

tercihli olarak kabul edilir379. 

-Sakatlık ve hastalık dı�ında e�itimlerini tamamlamadan okuldan ayrılanlar 

askerli�e sevk edilirler. 

-Hizmetlerini 5 yıl yapmak istemeyenler ve hizmetlerini tam yerine 

getirmeyenler, hizmetlerini yerine getirmek üzere askerli�e sevk edilirler. 

-Yedek fertler de ertelenen askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere 

askerli�e sevk edilirler. 

-Bunların hepsinden e�itim masrafları geri alınır380.    

Okul’dan 15 Haziran 1917 tarihinde mezun olanlar derecelerine göre 

demiryolları i�letmelerinde görevlendirilmi�lerdir. Buna göre; Okulu birinci derecede 

bitirenler Anadolu-Ba�dat hattına, ikinci derecede bitirenler �zmir-Aydın hattına, 

üçüncü derecede bitirenler Hicaz hattına stajyer olarak gönderilmi�lerdir. Ancak 

Anadolu- Ba�dat hattında görevlendirilenler bir süre sonra Kafkasya’ya 

gönderilmi�tir. Burada görevlendirilenler, Mondros Ate�kes Antla�masına kadar 

buradaki görevlerini yapmı�lardır. Osmanlı Devleti’nin sava�tan ma�lup olarak 

ayrılması üzerine Kafkasya dı�ındaki hatlarda çalı�an bütün Türk memurlar 

i�lerinden çıkarılmı�lardır. Bunların yerine Ermeni, Rum ve Yahudi memurlar 

görevlendirilmi�tir381.  

4.12. ÇIRAKLIK MEKTEB� -1894 

1894 yılında vilayetlere gönderilen bir talimatname gere�i bu okulların 

açılmasına karar verilmi�tir. Talimatnamenin birinci maddesinde Çıraklık 

Mekteplerinin açılı� sebebi belirtilmektedir. Bu maddeye göre okul, ticarethanelerde 

ve sanayi atölyelerinde çırak olarak çalı�anlar’ın382 e�itim faaliyetlerinden mahrum 

kalmamaları için açılmı�tır383. 

                                                 
379 Özalp. a.g.e., s. 114. 
380 Özalp,  a..g.e., s. 114. 
381 Koçer, a.g.e., s. 216-217. 
382 Tutsak, a.g.e., s. 203.  
383 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1280. 
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�stanbul Vilayeti Genel Meclisinin 1914 yılı bütçe görü�melerinde aldı�ı bir 

karar, Çıraklık Mekteplerinin niçin açılması gerekti�iyle ilgili daha ayrıntılı bilgi 

edinmemizi sa�lamaktadır384: 

“ Çırak Mekteplerinden maksat erbabı sanat ve ticaret nezdinde hayatını 

kazanma�a mecbur olan ve henüz tahsil sinninde bulunan çocukların nimeti 

maariften mahrum kalmamaları için merkezi ticaret ve sanayi olan mahallâta civar 

yerlerde iptidaî tahsili temin eden giceye mahsus bir nevi mektepler olup bunlardan 

Avrupa da vaktiyle pek çok istifade edildi�i görülmü�tür. Bizde de tatbik edilirse 

esnaf yanında ve ticarethanelerde çalı�an gençlerin istifadeleri temin edilmi� 

bulunaca�ından bu nevi mekteplerden �imdilik biri Üsküdar’da di�er ikisi de 

�stanbul’da olmak üzere üç mektep açılması temin edilmi� ve bunun için 1330 (1914) 

senesi bütçesine beher mektep için �ehri üç bin kuru� vazedilmi�tir. 

Çırak Mektepleri Kadrosu:  

Kuru� 

800 Muallimi Evvel 

600 Muallimi Sani 

600 Muallimi Salis 

500 Muid 

250 Hademe 

150 Hademe 

3000 Yekûn 

1894 yılında vilayetlere gönderilen Çıraklık Mektepleri ile ilgili 

talimatname ve 1914 yılı �stanbul Vilayeti Genel Meclisinin Çıraklık Mektepleri ile 

ilgili aldı�ı karar de�erlendirildi�inde, mekteplerin açılı� gayesinin aynı oldu�u 

görülmektedir. Bu bilgiler do�rultusunda ta�rada açılan Çıraklık Mektepleri, �stanbul 

da açılan Çıraklık Mekteplerinden yirmi yıl önceye dayanmaktadır. 

1914 yılında �stanbul da açılması öngörülen Çıraklık Mekteplerinin ne 

�ekilde faaliyete ba�ladıklarıyla ilgili bilgilere ula�ılamamı�tır385. Ancak ta�rada 

açılan Çırak Mektepleri’nin kurulu�u ve i�leyi�i ile ilgili bilgiler mevcuttur. 1894 yılı 

Çırak Mektepleri talimatnamesi gere�i �zmir ve çevresinde birçok Çırak Okulu 

açılmı�tır. Bu okulların açıldı�ı yerleri �u �ekilde sıralamak mümkündür: “ Aydın 

                                                 
384 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1280. 
385 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1280. 
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vilayetinde Menemen, Ku�adası, Bayındır, Ödemi�, Kula, Ala�ehir, Kadıköy, 

Denizli, Kasaba, Salihli, Akhisar, Keçeciler’de birer, Manisa’da iki�er Çırak Mektebi 

açılmı�tır386.”  

Çırak Mekteplerinde verilen e�itim iptidai (ilkokul) seviyesindedir. Bu 

mekteplerde e�itim gece verilmektedir387. Çırak Mektepleri muavin-i evvel ve bir 

muavin tarafından idare edilmektedir. Bu okullara ilkokul ça�ındaki çıraklarla 

beraber kalfa ve ustalarda gelebilmektedir. Üç sınıftan te�ekkül eden Çırak 

Mekteplerinde e�itim, ameli ve nazari dersler olarak iki kısma ayrılmaktadır388.  

Tablo 15: Çırak Mektebinde verilen nazari derslerin programı389 

Birinci Sınıf �kinci Sınıf Üçüncü Sınıf 

Elifba-yı Osmanî Kur’an-ı Kerim Kur’an-ı Kerim 

Ecza-yı �erife �lm-i Hal �lm-i Hal 

Hesap Hatt Muhtasar Tarihi Osmanî 

Tecvid �mla Hatt-ı �mla 

 Hesap Kesr-i �n�a 

  Muhtasar Co�rafya 

�zmir’in tanınmı� ö�retmenlerinden olan Tilkizade Ahmet Said Efendi, 15 

Nisan 1901 tarihinde Keçeciler semtinde bir Çırak Mektebi açmı�tır. Mektep açıldı�ı 

ay, 7 ö�renci ile derslere ba�lamı�tır. Ancak aynı yılın Mayıs ayında ö�renci sayısı 

70’e çıkmı�tır. Okula olan ilginin kısa sürede artması üzerine, Namazgah 

Mektebi’nin müdürlü�ünü vekaleten yapan Hafız �erif ile Ö�retmen Okulundan yeni 

mezun olan Aydınlı Hafız Ahmet okul’un ö�retim kadrosuna seyyar olarak dâhil 

edilmi�tir390.   

Kaptan Ali Pa�a Medresesi müderrisi Tilkizade Ahmet Said Efendi’nin 

açmı� oldu�u Çırak Mektebi üç sınıftan meydana gelmekteydi. Mektebe daha çok 

okulun açıldı�ı semt olan Keçeciler’de bulunan çırak, kalfa ve ustalar kayıt 

yaptırmı�tır. Önceleri gündüzlü e�itim veren okul 1903 yılında gece e�itim vermeye 

ba�lamı�tır. Mektep açıldı�ı dönemde paralı olarak e�itim vermekteydi. 1910 yılında 

ise ö�rencilerden ücret talep edilmemeye ba�lanmı�tır.  Özellikleri itibarı ile özel 

                                                 
386 Tutsak, a.g.e., s. 203. 
387 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1280. 
388 Koçer, a.g.e., s. 217. 
389 Tutsak, a.g.e., s. 203. 
390 Aynı yer.. 



 104 

olarak açılan okul’un ders programı üç sınıf üzerinden belirlenmi�tir. Bu programda 

her sınıfta verilen dersler �öyledir: Birinci Sınıfta; Elifba-yı Osmanî, Ecza-yı �erife, 

Takrir-i Huruf ve Cemel, Hesab-ı Zihni, Tadad ve Terkim. �kinci Sınıfta; Kur’a-ı 

Kerim, Tecvid, �lm-i Hal, Kıraat, Türkiye, Hesaptan �mal-i Erbaa. Üçüncü Sınıfta; 

Tatbikat Tecvid-i Kur’an-ı Kerim, Akaid-i Diniye, �mla, Hesaptan Kesri Adi ve ��arı, 

Hüsn-i Hatt-ı Türkî, Tarih-i �slam, Co�rafya-yı Umumî391. 

Ta�radaki Çırak Mektepleri faaliyetlerini yukarıdaki �ekilde sürdürürken, 

�stanbul da açılan Çırak Mektepleri tanıtımsızlıktan yakınmaktaydı. Bu yakınma, Atî 

Gazetesi’nin 25 Kanunisani 1334 (1918) tarihli sayısında yayınlanmı�tır. Atî 

Gazetesinde yayınlanan yazıda okulun geçmi� yılları ile 1918 yılındaki hali 

de�erlendirilmektedir. 1914 yılında �stanbul da, üç yerde açılan okul’un sayısı, 1918 

yılında sekize çıkmı�tır. Birinci Dünya Sava�ı’nın meydana getirdi�i olumsuz 

�artlara ra�men Çırak Okulları e�itim ve ö�retim faaliyetine devam etmi�tir. Sava� 

yıllarında, gençlerin birço�unun cepheye gitmi� olmasına ra�men, okulda ki ö�renci 

sayısı be� yüz’e yakla�mı�tır392.   

�stanbul’daki Çırak Mekteplerinden elde edilen tecrübeye ra�men, okulların 

yeniden yapılandırılması gündeme gelmi�tir. Yapılan çalı�malar neticesinde okulun 

te�kilat yapısı, tesisi, sınıfları ve ders programı yenilenmi�tir. Neticede �stanbul’daki 

Çırak Mektepleri, ta�radakilere benzer �ekilde üç sınıfa ayrılmı�tır. Bu sınıflar, kendi 

aralarında Ticaret, Sanat ve Meslek alarak adlandırılmı�tır. Böylece Çırak 

Mekteplerinde bran�la�maya gidildi�i görülmektedir393. Okuldaki her sınıfın e�itim 

süresi dokuz ay olarak belirlenmi�tir. Bu süre zarfında verilen e�itim iki a�ama 

gerçekle�tirilmektedir;  Amelî e�itim ikinci a�amada ise nazarî e�itim. Ameli e�itim 

yapılacak sınıf için, çevre �artları, ö�rencilerin ilgi ve maharetleri gözetilmektedir. 

Ö�renciler bu a�amada marangoz, demirci, nakka� vd. atölyelerinde pratik yapma 

�ansını yakalamı�lardır. E�itim’in ikinci a�aması olan nazari e�itim de ise, 

ö�rencinin ustala�mak istedi�i meslekle ilgili önemli bilgiler verilmekteydi. Bu 

kısımda verilen e�itimde, yüksek nazari bilgiler ö�retmek amacı güdülmemi�tir394.    

                                                 
391 Tutsak, a.g.e., s. 203-204. 
392 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1280-1281. 
393 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1281. 
394 Ayn yer. 
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Osmanlı Devleti’ne sanat ve ticaret elemanı yeti�tirme konusunda faydası 

olan, Çırak Mektepleri Birinci Dünya Sava�ı sonrasında bütçe yetersizli�inden dolayı 

kapatılmı�tır395. 

�stanbul Vilayeti Genel Meclisinin kararıyla biri Üsküdar’da ikisi de 

�stanbul’da olmak üzere 1330 (1914) yılında açılmı�tır. Amacı sanayi ve ticaret 

sektöründe hayatını kazanma�a mecbur olan ve henüz ö�renim ça�ında bulunan 

çocukların e�itimden yoksun kalmamalarıdır. Çıraklık Mektepleri, esas itibariyle 3 

�ubeye ayrılmı�tır. Bu üç �ubenin ö�retim süresi birer yıl, yani dokuzar aydır. Her 

�ubede ö�retim ameli ve nazari olmak üzere iki kısımdır. Ameli kısım, okulun 

bulundu�u çevreye ve ö�rencinin özel kabiliyet ve arzusuna göre de�i�ecektir. 

Do�ramacılık, marangozluk, nakka�lık, demircilik gibi dersler çevre �artlarına göre 

belirlenmektedir. Nazari kısmına gelince burada gaye yüksek ilmi nazariyelere 

giri�ilmemek �artıyla ö�renciye uzman olaca�ı sanat hakkında ilmi gerekli genel 

kurallar ö�retmektir. Bu okul da harp sonunda ödeneksizlikten dolayı kapanmak 

zorunda kalmı�tır396.      

4.13. KONDÜKTÖR MEKTEB� -1911  

Okul 1874 yılında Darülfünun-ı Sultani bünyesinde e�itim hayatına 

ba�lamı� 1881 yılında kapatılmı�tır. Bu alanda �iddetle duyulan ihtiyaç üzerine 1911 

yılında Nafia Nezaretine ba�lı olmak üzere yeni bir Kondüktör Mektebi açılmı�tır397. 

22 A�ustos 1911 de ö�retime ba�layan okulun amacı mühendishanelere teknik 

eleman yeti�tirmekti398.  Kondüktör Mektebinin kurucu müdürü, aynı zamanda hesap 

ve cebir ö�retmeni Hazım Bey’dir. Okulun ö�retmen kadrosu bakanlı�ın fen 

memurları tarafından olu�turulmu�tur399. 

1911 yılı sonlarında okulda ö�renim gören ö�rencilerin askerli�inin tecil 

edilmesini sa�lamak amacıyla okula �üray-ı Devlet’çe “yüksekokul” ünvanı 

verilmi�tir. Okula yedi yıllık idadi ve o seviyede okul çıkı�lılar alınmaktaydı. Okulun 

ö�renim süresi iki yıldı ve okulda gündüz e�itim veriliyordu.   Bu okulun kurulu�u 

                                                 
395 Koçer, a.g.e., s. 217. 
396 Aynı yer. 
397 Topdemir, a.g.e., s. 203. 
398 Koçer, a.g.e., s. 214 
399 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1259. 
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sırasında “ Ameleba�ı yeti�tiriliyor” diye okulun açılmasına kar�ı çıkanlar olmu�tu. 

Ancak okulun kurulu�u için ödenek sa�lanmı� ve okul açılmı�tır400.  

Okula en az be� senelik idadi mezunları alınırdı. 1329 (1913) de okulun 

bulundu�u bina, hastane haline çevrildi�inden okul Sultanahmet’te �ran Hastanesi 

olan binaya nakledildi. Birinci Cihan Sava�ı patlak verince, okul bu binadan 

Çemberlita�’ta Karababa Soka�ında ah�ap bir kona�a ta�ındı. Oradan da Donanma 

Cemiyeti’nin da�ılması üzerine Divanyolundaki Donanma Cemiyeti binasına 

nakledildi. Mütareke içinde bu binada �tilaf Devletleri askeri bir kulüp açma�a karar 

verdiklerinden, bu sefer okul Kadırgadaki Di�çi Mektebi binasına ta�ındı. Fakat bu 

bina yetersiz oldu�undan e�yasının ve ders araçlarının bir kısmı Kadırga Meydanında 

açıkta kalmı� bir kısmı da Nafia Nezareti binasına ta�ınarak, nezaretin iki odasında 

ö�retime devam edilmi�tir401. 

   Kondüktör Mektebi, Paris’te “Ecole de Conducteur” ismiyle faaliyette 

bulunan kurumun ders programını biraz de�i�tirerek uygulamaktaydı. Okulun ders 

programı a�a�ıdaki �ekildeydi402.  

   �n�aat-ı Miyahiye, Usul-ü Umumi-i �n�aat, Turuk-u Adiye ve 

Demiryolları, Topo�rafya, Hendese-i  Tersimiye, Malzeme-i �n�aiye, Mimari ve 

Resim, Resm-i Hatti, Usul-u Masaha, Kitabet, Köprücülük, Mihanik, Hesap, Cebir, 

Müsellesat. 

4.14. KADASTRO MEMURLARI MEKTEB�- 1911 

Osmanlı Devletinde 1911 yılında ülke sınırları içerisindeki ta�ınmaz 

malların tespit edilmesi, tespit edilen malların fen kurallarına göre haritalarının 

çizilmesi ve bu malların hukuki olarak sahiplerinin bulunması gündeme geldi�inde, 

bu i�leri yapabilecek yeti�mi� memur sıkıntısının oldu�u ortaya çıkmı�tır. Aynı yıl 

içerisinde bu i�leri yapabilecek kadastro memurlarının yeti�tirilmesi amacıyla, 

Kadastro Memurları Mektebi açılmı�tır403.   

Defter-i Hakanî Nezaretine ba�lı olarak açılan Kadastro Memurları 

Mektebinde tahsil süresi iki yıl olarak belirlenmi�tir. Okula kayıt yaptırmak 

                                                 
400 Ergün, a.g.e., s. 296. 
401 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1259. 
402 Ergün, a.g.e., s. 296. 
403 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1261. 
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isteyenlerden lise mezunu olma �artı aranmı�tır. Okulda iki �ubede meslekî e�itim 

verilmekteydi: Riyaziye ve Hukuk404. 

Okulun Riyaziye �ubesinde ö�retim süresi bir yıl olarak belirlenmi�tir. Bu 

�ubede �u dersler okutulmaktaydı: Mükemmel Co�rafyayı Osmani, Hesab-ı Tefazulî 

ve Tamamî, Malumat-ı Hendesesiye ve Usul-ü Masaha-i Arazi ve Topo�rafya, 

Mükemmel Usul-ü Defteri, Fenn-i Mimari, Fenn-i Tersimat-ı Riyaziye, Kitabet-i 

Resmiye ve Hususiye405. 

Okulun Hukuk �ubesinde ö�retim süresi iki yıl olarak belirlenmi�tir. Bu 

�ubede �u dersler okutulmaktaydı: Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Usul-ü Muhakeme, 

�cra Kânûnu, Emval-i Gayrimenkuleye müteallik bilcümle kavanin ve nizamat, �lm-i 

Feraiz, Ahkam-ı Evkâf, Kitabet-i Resmiye ve Hususiye, Mükemmel Co�rafya-ı 

Osmanî, Mükemmel Usul-ü Defteri, �lm-i �ktisat406. 

Okulun her �ubesine yılda 100 ö�renci kayıt yaptırabilmekteydi. Okula 

öncelikle Defter-i Hakanî Nezaretinde memur olarak çalı�anlar kayıt 

yaptırabilmekteydi. Bu memurlar dı�ında dı�arıdan kayıt yaptırmak isteyen ki�iler ise 

sınava tabi tutulurdu. Kadastro Memurları Mektebini bitiren ö�renciler mezun 

oldukları �ubelere göre devlet i�lerinde maa� kar�ılı�ı görevlendirilmekteydiler. Buna 

göre: Riyaziye �ubesinden mezun olan ö�renciler mezuniyet derecesine göre 800 

Kuru� maa� ile Defter-i Hakanî Nezareti müdürlüklerinde çalı�maya ba�larlardı. 

Hukuk �ubesinden mezun olan ö�renciler ise 800 ile 1200 Kuru� maa� ile tahriri 

umumi muharrir ve mühendisliklerinde çalı�maya ba�larlardı407. 

Kadastro Memurları Mektebi’nin açılmasından kısa bir süre sonra, okulda 

yapılan e�itim ve ö�retimin yetersizli�ini dü�ünen Meclis-i Mebusan Bütçe 

Encümeni, okulun kapatılmasını bakanlı�a önermi�tir. Bütçe Encümeni okulun 

kapatılması için �u gerekçeleri ileri sürmekteydi:  Bu okula be� veya yedi yıllık idadi 

mezunlarının yerine rü�tiye ve ibtidaiye mezunları alınmaktadır. �ki yıllık e�itim 

veren bu okuldan mezun olanlar mühendislik yeterlili�ine sahip olamamaktadırlar. 

Bütçe Encümeni, bu okulun ancak küçük memur yeti�tirebilecek kapasiteye sahip 

oldu�una inanmaktadır. Okulun kapatılması için yukarıdaki gerekçeleri sıralayan 

                                                 
404 Koçer, a.g.e., s. 215. 
405 Ergün, a.g.e., s. 293. 
406 Aynı yer. 
407 Ergin, a.g.e., C. 4, s. 1262. 
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Encümen’e göre bu okul kapatılmalıdır ve Riyaziye �ubesindeki ö�renciler 

Mühendis Mektebine, Hukuk �ubesindekiler ise Hukuk Mektebine 

yönlendirilmelidir408. 

Bakanlık bu önerileri kabul etmemi�, okulun e�itim ve ö�retime devam 

etmesini için çalı�malar yapmaya devam etmi�tir. Bakanlık 1911 A�ustosunda 

�urayı Devlet'e bir tasarı sunmu�tur. Bu tasarıya göre ta�rada görevli memurlar 

arasından ya�ları uygun 20 ki�i, her yıl �stanbul’da ki bu okula getirilmeli ve 350 

Kuru� maa�la e�itilmelidir409. �urayı Devlet’in 12 Ocak 1912 yılında aldı�ı bir karar 

bu okulun de�erini artırmı�tır. Bu karara göre okul yüksek okul kimli�ini kazanarak 

“Kadastro Mekteb-i Âlisi” adını almı�tır. Okulun, yüksek okul olarak e�itime devam 

etmesi üç gerekçeye dayandırılmı�tır.  Birinci gerekçe, bu yıllarda Âlî mektep 

ö�rencilerinin askerlik yapmaması, bu okula ilgiyi artıracaktır410.  �kinci gerekçe 

okulda verilen derslerin Dârülfünûn Hukuk ve Riyaziye �ubelerinde okutulan 

derslerle aynı olması okulun e�itim seviyesini yükseltmektedir. Son olarak, okula 

bundan sonra yedi yıllık idadi mezunlarının alınacak olması okulun yüksek okul 

olmasını gerektirmektedir411. 

Okulun Riyaziye �ubesi’nin adı 1912 yılında “Fen �ubesi” olarak 

de�i�tirilmi�tir. Hukuk ve Fen �ubelerine her yıl 50 ö�renci alınmasına karar 

verilmi�tir. Okula 1913 ve 1914 yıllarında kayıt yaptırmak isteyen ö�rencilere, 

yüksek okul çıkı�lı olunması ve sınav �artı getirildi�i görülmektedir. Bu getirilen 

�artlar ile okuldaki e�itim kalitesinin yükseldi�i ve seçkin ö�rencilerin tercih edildi�i 

ortaya çıkmaktadır. Kadastro Mekteb-i Âlisinden 1912, 1913 ve 1914 yıllarından 

farklı sayıda ö�renci mezun olmu�tur. Buna göre Hukuk �ubesinden 1912’de 17, 

1913’te 25, 1914’te 38 olmak üzere toplam 80 ö�renci mezun olmu�tur. Riyaziye 

�ubesinden ise 1912’de 17, 1913’te 29, 1914’te 27 olmak üzere 73 ö�renci mezun 

olmu�tur. Her iki �ubeden bahsi geçen yıllarda toplam 153 ö�renci mezun olarak 

meslek hayatına atılmı�tır412. 

                                                 
408 Ergün, a.g.e., s. 293. 
409 Ergün, a.g.e., s. 293-294. 
410 Ergin, a.g.e., C 4, s. 1262. 
411 Ergün, a.g.e., s. 294. 
412 Aynı yer. 
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1914 yılında I. Dünya Sava�ı’nın çıkması üzerine bu okulun ö�rencileri 

askere alınmı�tır. Ayrıca lise mezunlarının �htiyat Zabit Mekteplerine alınması 

okulun kapatılmasını zorunlu kılmı�tır413. 

4.15. KADINLARIN TEKN�K E��T�MDE YER� 

    Özellikle Me�rutiyet Dönemi kadın faaliyetleri açısından oldukça renkli 

bir dönemdir. Bu faaliyetler, ba�ta �stanbul olmak üzere belli büyük 

merkezlerde toplansa da, kadın hareketlerinin yaygınla�ması bakımından 

önemlidir. Bu geli�melerde hiç �üphesiz Me�rutiyetin ilanı büyük rol 

oynamı�tır. Türk kadını bu dönemde hükümetinde deste�i ile “cemiyetçilik” 

faaliyetlerinde bulunma, basın ve ekonomi hayatına atılma gibi imkanlar ile 

çe�itli çalı�ma alanları bulmu�tur414. 

   Me�rutiyet döneminde hem yardım toplamak, hem de kadın haklarını 

savunmak, onların e�itimini sa�lamak amacı ile bazı cemiyetler 

kurulmu�tur415. Bu dönemde kurulan cemiyetler içerisinde teknik e�itim 

faaliyetlerinde bulunan cemiyetler ve faaliyetleri teknik e�itim açısından 

dikkat çekicidir: 

    Esirgeme Derne�i olarak 1909’da �stanbul da açılan kadın cemiyeti, 

�ttihat ve Terakki Kız Sanayi Mektebine para yardımında bulundukları gibi 

bu okulda çe�itli dersleri ücretsiz olarak vermi�lerdir. Ayrıca bir “Sanat 

Evi” açarak �ehit ve muhacir çocuklarının ihtiyacını gidermeye 

çalı�mı�lardır. 1909 yılında Osmanlı Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniye ismiyle 

açılan kadın derne�i diki� atölyesi, hastane, Ni�anta�ı’nda Milli �nas 

Mektebi ve çe�itli kurslar açmı�tır. Osmanlı hanımlarını yüceltmek 

amacıyla Selanik’te kurulan Teal-i Vatan-ı Osmani Hanımlar Cemiyeti’nin 

(1909),  faaliyetleri arasında kızlar için atölyeler açmakta vardı. Kurulu�u 

                                                 
413 Ergin, a.g.e., C 4, s. 1262. 
414   �efika Kurnaz, “Osmanlı Kadın Cemiyetleri(1908- 1918)”, Milli E�itim, MEB Yayınları, sayı: 
86, Haziran, Ankara 1989, s. 68.  
415 Kurnaz, a.g.m. s. 68. 



 110 

ile yerli malları sergisi ve bir terzihane açmı� olan Mamulat-ı Dahiliye 

Kadınlar Cenmiyet-i Hayriyesi (1910), Hereke Fabrikası’nda kadınların 

çalı�ması ve sanat ö�renmesi için faaliyette bulunmu�tur. Terzihanede 30–

40, Hereke Fabrikası’nda da 400 kadın çalı�maktaydı. Ayrıca Cemiyetin 

faaliyete geçirdi�i atölyeye ba�vuran tahsili az genç kızlar, kadın i�lerine 

ait bilgiler ö�renmekteydi.  1912’de Balkan Sava�ı sonrasında göç etmi� 

olan Balkan göçmenlerine yardım amacıyla ikinci defa aynı adla kurulan 

Esirgeme Derne�i, Balkan Sava�ının sonucunda dul ve yetim kalmı� 

bulunanlara eski Türk sanatlarını ve diki� ö�retmek, onlara hayatlarını 

kazanabilecek i� sa�lamak amacıyla bir okul açmı�tır. Bu okulda bulunan 

75 yetim kız ö�renci günlük ücret kar�ılı�ı çalı�makta sanat 

ö�renmektedirler. Bu ö�rencilere sadece sanat e�itimi de�il, ibtidai 

seviyesinde e�itim de sa�lanmaktadır. Bu kadın derne�i 1914 yılında Türk 

Oca�ında bir sergi açmı�, sergide bulunan e�yanın tamamı satılmı�tır. Bu 

satı� sonucunda dernek 1500 Lira kazanmı�tır416.  Biçki Yurdu adı ile 

açılmı� olan dernek, fakir Türk kızlarına biçki- diki� kursu vermekteydi. 

Yukarıda de�inilen dernekler her ne kadar uzun ömürlü olmamı�sa da Türk 

kadını’nın sosyalle�mesinde ve teknik e�itim alarak hayatını kazanmasına 

etki etmi�tir. Bu sayede kadınlar hem kendilerini hem de kadının 

sosyalle�mesi ve tek ba�ına hayatını kazanması konusunda endi�eleri olan 

çevreleri ikna etmi�tir417. 

   

   

                                                 
416 Kurnaz, a.g.m., s. 69. 
417 Kurnaz, a.g.m. , s. 72. 
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SONUÇ 

Osmanlı Devletinde asırlardır geleneksel olarak sürdürülen yaygın meslekî 

ve teknik e�itim, Avrupa tarzı meslekî-teknik e�itimin benimsenmesiyle, XIX. 

yüzyılda yerini örgün e�itim veren meslekî-teknik e�itim okullarına bıraktı�ı 

görülmektedir. Geleneksel olarak yaygın e�itim veren Ahi te�kilatlarında, meslekî-

teknik e�itimin usta-çırak ili�kisi içerisinde yapıldı�ı görülmü�tür. Çıraklar küçük 

ya�larda atölyelere gelerek çalı�maya ba�lamaktadırlar. Atölyelerde bulunan e�itici 

ustalar, çıraklara u�ra�ılan mesle�i en iyi �ekilde ö�retmeye çalı�maktadırlar. Ancak 

Osmanlı Devletinde, kurulu� döneminden itibaren faaliyet gösteren bu esnaf 

te�kilatında yapılan üretimin, hiçbir zaman ülkenin genel ihtiyaçlarını kar�ılamaya 

yönelik olmadı�ı anla�ılmaktadır. Ahi zümrelerinin üretimi sadece kasaba, �ehir, az 

da olsa bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik oldu�u dü�ünülmektedir. Bu 

te�kilatın, hızla geli�en ve de�i�en dünya �artlarında üretim yapamaması üzerine, 

XVIII. yüzyıldan sonra yerini Lonca Te�kilatlarına bıraktı�ı görülmektedir. XIX. 

yüzyıl boyunca Lonca Te�kilatlarında yapılan üretimin ülke ihtiyaçlarına cevap 

veremeyecek durumda olması te�kilata ve Osmanlı Devletine telafisi zor zararlar 

verdi�i anla�ılmaktadır. Neticede yetersiz iç üretimler sayesinde ihtiyaçlarını 

gideremeyen Osmanlı Devleti’nin dı� alım yapmaya ba�ladı�ı görülmektedir. XIX. 

yüzyıldan itibaren i�lenmi� Avrupa mallarının Osmanlı pazarını ele geçirmesi, 

kapitülasyonların getirdi�i a�ır yükler ve Lonca Te�kilatlarında ticaretin ahlaken 

çökmesi sonucu Osmanlı Devleti, her konuda Avrupa devletlerine ba�ımlı hale 

geldi�i anla�ılmı�tır. Osmanlı Devleti’nin, sanayide, endüstride, ticarette ve 

bunlardan daha önemli olan toplumunun e�itilerek kalkındırılmasında ça�ı 

yakalayamadı�ı görülmektedir. 

XIX. yüzyılda, Osmanlı Devletini içinde bulundu�u olumsuz �artlardan 

kurtarmak amacıyla yapılan çalı�malarda Batı medeniyetinin örnek alındı�ını 

görmekteyiz. Devrin uzak görü�lü, aydın devlet adamları Batı’nın üstünlü�ünün 

geçici oldu�unu sanmıyorlardı. Bu dü�üncelerin tam tersi olarak, Batının 

üstünlü�ünü sürekli yenilenen ve geli�en bir üstünlük olarak gördükleri 

anla�ılmaktadır. Osmanlı Hükümetleri bu öngörülerin etkisiyle, ilimde, fende ve 

teknolojide kalkınan Batı medeniyetini örnek olmaya ba�lamı�tır. Batı 

medeniyeti’nin en kısa yoldan ve kalıcı olarak yurda sokulması için ise Batı tarzı 

yaygın e�itim kurumlarının açılmaya ba�landı�ı görülmektedir. Böylece XIX. 
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yüzyılın ba�larından itibaren Batı tarzında e�itim veren e�itim kurumları açılmaya 

ba�landı�ı anla�ılmaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin Batı’yı örnek alarak açtı�ı yaygın e�itim kurumlarının 

ba�ında meslekî-teknik e�itim kurumlarını görmekteyiz. Yukarıda bahsedildi�i 

üzere, Batı teknik üstünlü�ü sayesinde ilerlemektedir. Dünya siyasetinde, 

ekonomisinde söz sahibi olabilmek için, teknik e�itimde gösterilen üstünlük sonucu 

elde edilen zenginli�in gerekti�i anla�ılmı�tır. Osmanlı Devleti’nin bu nedenler 

sonucu XIX. yüzyıldan itibaren Batı tarzında meslekî ve teknik e�itim veren okullar 

açmaya ba�ladı�ı görülmektedir. Özellikle Tanzimat’ın ilanından sonra açılmaya 

ba�lanan meslekî-teknik e�itim kurumları II. Abdülhamid’in tahta geçmesiyle çe�it 

ve sayı bazında arttı�ı görülmektedir. Bu tarz okulların açılması’nın Cumhuriyet’in 

ilanına kadar devam etti�i görülmü�tür. 

Tanzimat’ın ilanından I. Me�rutiyete, I. Me�rutiyet’ten Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilanına kadar geçen bu süreçte açılan meslekî-teknik okulları 

kısmen �u �ekilde sıralayabiliriz: Ziraat’ın teknik kısımlarından olan, zirai araç ve 

gereçlerin kullanılması ve üretilmesi, tarımda tekni�in kullanılması amacıyla 1847 

yılında Ameli Ziraat Okulu açılmı�tır. Telgraf hatlarının yapılması, onarılması, 

bakımı ve millile�tirilmesi için 1860 yılında Telgraf Mektebi açılmı�tır. Korunmaya 

muhtaç ve kimsesiz kız çocuklarının ıslahı amacıyla 1867 yılında Kız Islahhaneleri 

açılmı�tır. Islahhanelerde bulunan ö�renciler Osmanlı ordusunun her türlü kuma�, 

sargı bezi ve giysi ihtiyacını temin için terzi vb. meslekler ö�renmi�lerdir. Yine 

demircilik, dökmecilik, marangozluk gibi çok çe�itli meslekî-teknik e�itimin 

verildi�i Sanayi Mektepleri 1868 yılında açılmı�tır. Sanayi Mekteplerinin kadınlar 

�ubesi 1869 yılında Kız Sanayi Mektebi adı altında meslekî-teknik e�itime 

ba�lamı�tır. Kadınların e�itimi konusunda hassasiyet gösteren Maarif Nezareti kız 

çocuklarına hitaben, biçki, diki�, örgü, dokuma, a�çılık vb. e�itim veren Sanayi 

Nefise Mekteplerini 1882 yılında açmı�tır.  XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin iç ve 

dı� güvenli�inde, ula�ım ve haberle�mede stratejik öneme sahip olmasından dolayı 

ve demiryollarının millile�tirilmesi için, demiryollarına müslüman Türk teknik 

eleman yeti�tiren Kondüktör (1874) ve �imendifercilik Mektebi (1914) açılmı�tır. Bu 

okulların dı�ında ticarethanelerde ve sanayi atölyelerinde çırak olarak çalı�anların 

e�itim ve ö�retim faaliyetlerinden mahrum kalmaması için 1914 yılında Çıraklık 

Mektepleri açılmı�tır. 
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 Bu okulların açılması a�amasında çok çe�itli sıkıntıların çekildi�i 

görülmektedir. Bu dönemde yapılan sava�ların ba�arısızlıkla sonuçlanması Osmanlı 

Devleti’nin ekonomik dar bo�aza girmesine neden oldu�u bilinmektedir. Okulların 

açılması amacıyla gerekli para zor �artlar altında temin edildi�i görülmü�tür. 

Meslekî-teknik e�itim dersleri verebilecek ö�retmenlerin yetersiz olması devleti 

farklı alternatiflere yönlendirmektedir. Bu nedenle Batı’dan ücretli ö�retmenler 

getirildi�i görülmü�tür. Okullarda verilen meslekî ve teknik e�itim derslerinin daha 

çok Fransızca yazılmı� kitaplardan verilmesi yeni açılan okullarda yabancı dil sorunu 

çıkardı�ı anla�ılmı�tır. Bu okullara kayıt yaptıracak ö�rencilerin bu konuda çekimser 

olması okuldaki ö�renci sayısının azalmasına neden oldu�u görülmü�tür. Okul 

binalarının temini ise ba�lı ba�ına bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bina sorununu 

gidermekte çaresiz kalan devlet’in, okulları eski, yıkık, dökük üstelik kiralık binaları 

onararak açtı�ı anla�ılmı�tır. Bazı okul binalarında iki okulun ö�rencileri beraber 

okumak zorunda kalmaktadır. Bu durum okul disiplini açısından sorunlar 

çıkarmaktadır. Yüksek okul mahiyetinde açılan bu okullara ö�renci bulmak ise 

e�itim programlarının tutarsızlı�ı nedeniyle sorun olu�turmaktadır. �öyle ki: Okullar 

yeterli sayıda ö�renci bulmadan faaliyetlerine ba�lamaktadır. Oysa bu okullarda 

okuyabilecek ö�renciler medreselerden, rü�tiyelerden ve idadilerden yeterli sayıda 

mezun olmamaktadır. Bu okullara ö�renci bulmak amacıyla okuma yazma bilmeyen 

ö�renciler bile yatılı ve burslu olarak yeni açılan okullara kayıt edilmi�tir. 

Dolayısıyla okullardan alınan verim dü�ük olmu�tur. Okulların açılmasından önce ve 

sonra birçok konuda nizamnameler, iradeler, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler bu 

okullarda meslekî-teknik e�itimin geli�mesi için sürekli yayınlanmı�tır. Ancak 

okulların büyük bir kısmının ya kısa sürede kapanmakta oldu�u veya çe�itli 

belirsizliklerle e�itim ö�retime devam etti�i görülmektedir. 

XIX. yüzyılda açılan meslekî-teknik e�itim kurumları zorunluluk gere�i ardı 

ardına faaliyetlerine ba�lamı�tır.  Dolayısıyla okullardan istenilen düzeyde verim 

alınmamı�tır. Oysa bu okulların açılması do�al bir süreç halinde gerçekle�seydi 

okullardan daha fazla verim alınabilirdi. Her �eye ra�men XIX. yüzyılda Osmanlı 

Devleti’nde açılan meslekî-teknik e�itim kurumları, Türk Milli E�itim tarihinde 

örgün meslekî-teknik e�itimin ba�latılması adına atılan önemli bir adım olarak kabul 

edilmelidir.  �stenilen ba�arı sa�lanamamı� olmasına ra�men bu okullar, Cumhuriyet 

Türkiyesinin ihtiyaç duydu�u yeti�mi� i� gücünün temellerini olu�turmu�tur.  
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Cumhuriyet Türkiyesinin, XIX. yüzyılda açılan meslekî-teknik e�itim kurumlarının 

birço�unun Cumhuriyet Türkiyesine devredilmi� olması, okulların kurulu� 

a�amasındaki ve i�leyi� tarzındaki problemleri geri plana itmektedir. Günümüzde 

faaliyette bulunan birçok meslekî ve teknik e�itim kurumu, XIX. yüzyılda Osmanlı 

Devleti’nce açılmı� meslekî ve teknik e�itim veren kurumların, Atatürk �lke ve 

�nkılâplarının gösterdi�i do�rultuda yapılandırılmı� halidir. Bu okullar XX. yüzyılda 

modern Türkiye’nin kurulmasında önemli rol oynamı�tır. 

 

 

 

 



 115 

B�BL�YOGRAFYA 

 

A- AR��V BELGELER� 

BOA, �D, NO. 40618. 

BOA, DH, 946/40. 

BOA, MKT-3, 946/40, 379/70 

BOA, �D, NO. 6-58, 139/15. 

BOA, �D, 1332, NO. 6-79, 139/15. 

BOA, �D, 82/II, 1330, B 17. 

 

B- SÜREL� YAYINLAR: 

Düstur, Cüz-i Sani, Matbaa-i Amire 1289; Düstur, Cild-i Salis; Düstur, 

Zeyl, (1).  

1316 ve 1321 Tarihli Maarif Salnameleri, Dersaadet. 

1308 Tarihli Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, 46. Sene, Matbaa-i 

Amire, Dersaadet 1308. 

1325 Tarihli Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, (Hazırlayan: Ahmet 

�hsan), 63. Sene, Dersaadet Matbaası, �stanbul 1325. 

Sicilli Kavanin (1856–1917), Cilt 11, (Hazırlayan: Karakoç Sarkis), 

Sühulet Matbaası, �stanbul 1935. 

1330 Senesi �stanbul Beldesi (�statistik �hsaiyat Mecmuası), Matbaa-i 

Arsak Garoyan, �stanbul 1331. 

 

C- YAZMALAR KRON�KLER VE GENEL MAH�YETTEK� 

ESERLER 

�EYH NAF�, Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Te�kilatı ve �craatı, 

Matbaa-i Amire, Dersaadet 1338. 



 116 

AKER, Elçin Z., Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayile�me Sorunları ve 

Kapitülasyonlar, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamı� 

Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1999. 

AK��N, Sina (Editör), Türkiye Tarihi 3 Cem Yayınları, �stanbul 1997. 

AKYÜZ, Yahya, Türk E�itim Tarihi(Ba�langıçtan 1993’e), Kültür Koleji 

Yayınları, �stanbul 1994. 

ALTUN, Ara, Dipnot ve Bibliyografya Esasları, �stanbul Ün. Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, �stanbul 1986. 

ANTEL, Sadrettin Celal, “Tanzimat Maarifi”, Tazimat 1, MEB Yayınları, 

�stanbul 1999. 

 AVCIO�LU, Do�an, Milli Kurtulu� Tarihi 1 - 1838’den 1995’e, Tekin 

Yayınevi, �stanbul 1979. 

BA�AR, Erdo�an, Milli E�itim Bakanlarının E�itim Faaliyetleri (1920–

1960), Milli E�itim Bakanlı�ı Yayınları, �stanbul 2004. 

BA�GÖZ, �lhan, Türkiye’nin E�itim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür 

Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 1995. 

BERKES, Niyazi, Türkiye’de Ça�da�la�ma, Yapı Kredi Yayınları, 

�stanbul 2005. 

BOZDA�, �smet, Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı, Bo�aziçi Yayınları, 

�stanbul 1990. 

ÇA�ATAY, Ne�et, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Selçuk Üniversitesi 

Yayınları, 2.Baskı, Konya 1981. 

ÇAKIR, Semra, Ahi Te�kilatının Osmanlı Devleti’nin Kurulu�undaki 

Rolü, (Yayınlanmamı� Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi E�itim Fakültesi Tarih 

E�itimi Bölümü). 

DO�AN, Hıfzı, Ülkemizde Endüstrile�me ve Teknik E�itim, Ankara 

Üniversitesi E�itim Fakültesi Yayınları 64, Ankara 1977. 

DO�AN, �smail, Bizde Kadın, MEB Yayınları, �stanbul 2003. 



 117 

DUMAN, Tayip, “Meslekî ve Teknik E�itimin Geli�imi”, Türkler, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002. 

EKEN, Veysi, Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahilik, Berikan Yayıncılık, 

Ankara 2002. 

EK�NC�, Necdet, Sanayile�me Ve Ulusla�ma Sürecinde Toprak 

Reformunda Köy Enstitülerine, Kültür Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 1997  

EK�NC�, Yusuf, Ahilik ve Meslek E�itimi, MEB Yayınları, �stanbul 1989. 

 ERG�N, Osman, Türkiye Maarif Tarihi, C.1-5, Osmanbey Matbaası, 

�stanbul 1939. 

 ERGÜN, Mustafa, II. Me�rutiyet Devrinde E�itim Hareketleri (1908- 

1914), Ocak Yayınları, Ankara 1996, s. 296. 

GÖKBERK, Macit, Teknik Üzerine Dü�ünceler, Antalya Üniversitesi 22- 

27 Kasım 1954’ten ayrı basım, �smail Akgün Matbaası, �stanbul 1957. 

GÜLLÜLÜ, Sabahattin, Sosyoloji Açısından Ahi Birlikleri, Ötüken 

Yayınevi, �stanbul 1977. 

GÜLVAHABO�LU, Adil, Sosyal Güvenlik Öncüsü Ahi Evran Veli ve 

Ahilik, Memleket Yayınları, Ankara 1991. 

GÜNDÜZ, �rfan, Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, Seha 

Ne�riyat, �stanbul 1989. 

GÜNDÜZ, �rfan, Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, Seha 

Ne�riyat, �stanbul 1989. 

GÜNGÖR, Nevin, Kültür-E�itim-Dil Üzerine Görü�leri ile Ziyaeddin 

Fahri Fındıko�lu, Kültür Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 1991. 

GÜRSEL, Musa, Okul Yönetimi, Çizgi Kitabevi, Konya 1997.  

HAFIZ HAKKI PA�A, Bozgun, Tercüman Yayınları (1001 Temel Eser 6).   

HAL�S, �sa, Tanzimat Dönemi E�itim Sistemi, Serhat Kitabevi, Konya 

2005. 

�HSANO�LU, Ekmelettin (Editör), Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Feza 

Gazetecilik Yay., Cilt 1, �stanbul 1999. 



 118 

KAZICI, Zeki-�EKER, Mehmet, �slam-Türk Medeniyeti Tarihi, Ça�rı 

Yayınları, �stanbul 1982. 

 KIVANÇ, Cemil, “Ö�retmenlik Mesle�i ve ö�retmen Yeti�tirme 

Politikası”, Milli E�itim, Sayı 72, Nisan-Mayıs-Haziran, Ankara 1987. 

KOÇER, Hasan Ali, Türkiye’de Modern E�itimin Do�u�u ve Geli�imi 

(1773–1923), MEB Yayınları, �stanbul 1991. 

 KÖSTÜKLÜ, Nuri, Kazım Karabekir Ve E�itim, Sava� ve Ermeni 

Terörünün Geride Bıraktı�ı Bir Dıramın Hikayesi, Çizgi Kitabevi Yayınları, 

Konya, Ocak 2004. 

KURNAZ, �efika, “Osmanlı Kadın Cemiyetleri(1908- 1918)”, Milli 

E�itim, MEB Yayınları, sayı: 86, Haziran, Ankara 1989.  

KURNAZ, �efika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839–1923), 

MEB Yayınları, �stanbul 1997. 

KÜTÜKO�LU, Mübahat S., Tarih Ara�tırmalarında Usûl, Kubbealtı 

Ne�riyat, �stanbul 2001. 

Mahmut Cevat �bnü’� �eyh Nafi (Hazırlayan: Taceddin Kayao�lu), Maarif-

i Umumiye Nezareti Tarihçe-i ve �craatı, XIX. Asır Osmanlı Maarif Tarihi, 

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2001. 

MEM��O�LU, Hüseyin, Geçmi�ten Günümüze Bulgaristan’da Türk 

E�itim Tarihi, Kültür Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 2002. 

MEM��O�LU, Hüseyin, Geçmi�ten Günümüze Bulgaristan’da Türk 

E�itim Tarihi, Kültür Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 2002.  

Milli E�itimle �lgili Mevzuat (1857–1923), (Derleyen: Re�at Özalp) Milli 

E�itim Bakanlı�ı Basımevi, �stanbul 1982. 

OKAN, Kenan, E�itim Teknolojisi (E�itim Araçlarından Faydalanma), 

Gül Yayınevi, Ankara 1979. 

OKAY, Orhan, Batı Medeniyeti Kar�ısında Ahmet Mithat Efendi, MEB 

Yayınları, �stanbul 1991. 

ORANSAY, Bekir Sıtkı, �limde, �deolojide ve Sosyal Dirimde Teknik ve 

Endüstri, Ayyıldız Yayınevi, Ankara 1965. 



 119 

ORTAYLI, �lber,  Son �mparatorluk Osmanlı, Tima� Yayınları, �stanbul 

2006.  

ORTAYLI, �lber, �mparatorlu�un En Uzun Yüzyılı, �leti�im Yayınları, 

�stanbul 2004. 

Osmanlı Devleti’nin �lk �statistik Yıllı�ı 1897, (Hazırlayan: Tevfik Güran) 

D�E Tarih �statistikleri Dizisi, Cilt 5, T.C. Ba�bakanlık Devlet �statistik Enstitüsü 

Matbaası, Ankara 1997. 

PETRESYAN, �. YE., XIX. Asır Osmanlı �mparatorlu�u’nda Reform 

Hareketi: Gelenekler ve Yenilikler, Türk Tarih Kurumu (ayrı basım), Ankara 1994, 

s.21,22. 

Rıza NUR, Hayat ve Hatıratım, Rıza Nur Kendini Anlatıyor,(Yayına 

Hazırlayan: Abdurrahman Dilipak), ��aret Yayınları, �stanbul 1992. 

SEY�DO�LU, Halil, Bilimsel Ara�tırma ve Yazma El Kitabı, Güzem 

Yayınları, �stanbul 2000. 

SOYKUT, Refik, Orta Yol Ahilik, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu E�itim Yayınları, Ankara 1971. 

��M�EK, Muhittin, Ahilik: TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması, Hayat 

Yayınları, �stanbul 2002. 

TABAKO�LU, Ahmet, Türk �ktisat Tarihi, Dergah Yayınları, �stanbul, 

Ekim 2003. 

TAN�LL�, Server, Nasıl Bir E�itim �stiyoruz?, Amaç Yayıncılık, 5. 

Basım, �stanbul 1989. 

Tanzimat 1, Komisyon, Milli E�itim Bakanlı�ı Yayınları, �stanbul 1999. 

TOPDEM�R, Hüseyin Gazi (Editör), Türk Dü�ünce Tarihi, Atatürk Kültür 

Merkezi Ba�kanlı�ı Yayınları, Ankara 2001.  

TOZLU, Necmettin, Ismayıl Hakkı Baltacıo�lu’nun E�itim Sistemi 

Üzerine Bir Ara�tırma, MEB. Yayınları, �stanbul 1989. 

TURAN, Kemal, Mesleki Teknik E�itimin Geli�mesi ve Mehmet Rü�tü 

Uzel, MEB Yayınları, �stanbul 1992. 



 120 

TURAN, �erafettin, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000. 

TURHAN, Mümtaz, Kültür De�i�meleri-Sosyal Psikoloji Bakımından 

Bir Tetkik, Çamlıca Yayınları, �stanbul Kasım 2002. 

TUTSAK, Sadiye, �zmir’de E�itim ve E�itimciler (1850-1950), Kültür 

Bakanlı�ı Yayınları, Ankara 2002. 

UBICINI, M.A., Türkiye 1850, Tanzimat, Ulema Basın, ( Çeviren: Cemal 

Karaa�açlı), Cilt.1- 2, Tercüman 1001 Eser Serisi 64.. 

YILDIZ, Hakkı Dursun, Do�u�tan Günümüze Büyük �slam Tarihi, Cilt 

12, Ça� Yayınları, �stanbul 1993. 



 121 

 

 



 122 

 

 



 123 

 

 



 124 

 

 



 125 

 

 



 126 

 

 

 



 127 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 128 

 

 



 129 

 

 



 130 

 

 



 131 

 


