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TÜRK EĞĠTĠM TARĠHĠNĠN AMACI: 

En eski tarihlerden günümüze kadar türk milletinin ürettiği benimsediği geliĢtirdiği eğitim ve 

öğretimle ilgili düĢüncelerini kurumları uygulamaları ortaya koymak, insan yetiĢitirme düzenini ve 

nasıl bir insan tipi yetiĢtirilmeye çalıĢtığını araĢtırmak. 

TÜRKLERĠN MÜSLÜMAN OLMADAN ÖNCEKĠ DÖNEMLERDE EĞĠTĠMĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

1: Türk toplumların eğitim anlayıĢ ve uygulamaları, yaĢama biçimlerinin etkisiyle ĢekillenmiĢtir. 

2: çocukların ve gençlerin toplumsallaĢtırılıp eğitilmesinde toplumun töresi . 

3:  Alp insan tipine önem verilmekte. Oğuz kağan destanında oğuz kağan kendisine tüm dünya 

haklarının itaat etmesini ister  ve kendisini dünyanın hükümdarı, yöneticisi olarak görür.  Cesurdur. 

4: bilge bir kiĢidir alp insan kiĢi. 

  

HUNLAR: 

Büyük hun devleti Orta Asya da Altay dağlarının arasında kurulmuĢtur. 

En ünlü iki  hükümdarı Teoman ve Metedir. 

Avrupa hun devlet, = Atilla 

Hunlarda eğitim: 

 SavaĢ eğitimi 

 Bağımsız yaĢama azmi 

 Mesleki eğitim 

 Dini inanıĢlar 

 Çocuk sevgisi( iyi oğlan ataç-iyi kız anaç) 

  

Göktürkler: Ġlk kez Türk adını bu devlet taĢımız ve tarihi bilinen en eski Türkçe yazılı belgeleri 

bırakmıĢlardır. 

Eğitim töre kanalıyla veriliyordu. Göktürklerin 38 harfli geliĢmiĢ bir alfabe ile iĢlenmiĢ bir dile sahip 

olmaları, yazılı eserler bırakmıĢlardır. 



Orhun Anıtları ilk kez 1893 de Thomsen tarafından okunmuĢtur. On iki hayvanlı türk takvimine göre 

tarihlenmiĢtir. 

Uygurlar: 745 de Göktürkler yıkılınca hakiimiyeti ele geçirdiler. Eğitimde ise, kentlerde yerleĢik hayat 

önem kazanmıĢtır.  Diğer kültürlere geniĢ ölçüde açılmıĢlar ve eski inanıĢlarını bırakıp maniheizm 

dinini benimsemiĢler 

TÜRKLERĠN MÜSLÜMAN Olmalarından sonra  EĞĠTĠMĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

1. Türk toplumlarında ilk kez medrese denen planlı düzenli güçlü bir örgün eğitim öğretim kurumu 

olan okul ortaya çıkmıĢ. Medreseler kısa sürede yayılmıĢtır. 

2. Ġslam dünyasında arap, Ġranlı vb düĢünür ve eğitimciler de eğitim öğretim konularında eserler 

yazmıĢlardır. 

3. Türk toplumlarında ahlak anlayıĢı dünyaya bakıĢı insan tipi islamiyetin etkisi ile yeni Ģekiller 

almaya baĢlamıĢ. 

4. Türkler islamiyette bilimin yüce tutulduğunu görmüĢler. 

  

KARAHANLILARDA EĞĠTĠMĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

1. Devlet adamları eğitim öğretime ve bilimin geliĢmesine önem vermiĢler. 

2. Medreseler kurulup geniĢlemiĢ. 

3. Bilim adamları yetiĢmiĢ 

  

FARABĠ 

Aristo dan sonra MUALLĠM SANĠ ( ikinci öğretmen ) denmiĢ. 

GÖRÜġLERĠ: 

1. Eğitimin amacı, mutluluğu bulmak ve bireyi topluma yararlı hale getirmek. 

2. Öğretimde yöntem konusunda kolaydan zora gidilmesini istemiĢ, öğretimde önce aritmetik 

sonra geometri sonrada çeĢitli konular iĢlenmelidir. 

3. Öğretmen, öğrencilerle sokrat gibi tartıĢmayo bilmelidir. 

4. Disiplin ne sert ne yumuĢak olmalı ılımlı bir yol izlenmelidir. Çocuk ikna edilmezse zora 

baĢvurulabir. 

  

FARABĠ’YE GÖRE HÜKÜMDARIN DOĞUġTAN VE SONRADAN SAHĠP OLMASI GEREKEN 

ÖZELLĠKLER VARDIR 

DOĞUġTAN: Vücudunun tam, organlarının sağlam olması zeki uyanık ve hafızasının güçlü olması 

doğru sözlü adil ılımlı olması gerekir. 



SONRADAN: Bilge olması, önceki kanun ve kuralları bilmesi, gerektiğinde aklını ülke çıkarlarına 

uygun yen hükümdar getirebilmesi savaĢ sanatını bilmesi gerekir. 

  

  

ĠBNĠ SĠNA 

Aristo ve Farabi den sonra muallim-i salis  yani üçüncü öğretmen denmiĢ. 

GÖRÜġLERĠ: 

1. Kanun ve ġifa eserleriyle tıp bilimi o dönemde için doruk noktasına çıkarmıĢ. 

2. Tıp biliminin konularını ve öğretim programlarını yazmıĢ. Psikanalist metodun temelini atmıĢ. 

  

Zihni öğretim: Öğretmen genel bir konuyu nedenleriyle örnekler vererek açık bir Ģeklde anlatır. 

Sınai öğretim: Öğretmen araç-gereç kullanımını öğretir.. 

Telkini öğretim: Öğretmen tekrar ettirerek Ģiirler ve otların vs adını söylertir. 

Tedibi öğretim: Öğretmen öğüt ve nasihat yoluyla gerçekleĢtirdiği öğretim 

Taklidi öğretim: öğretmenin söylediklerinin aynen ve hemen benimsenmesidir. 

BALASAGUNLU YUSUF=> KUTADGU BĠLĠG  

KAġGARLI MAHMUT=> DĠVANI LÜGATĠTĠ TÜRK, DĠVAN  

AHMET YESEVĠ=>DĠVANI HĠKMET, yesevilik BektaĢilik, naksibendicilik tarikatlarının 

esaslarının doğumlarına sebep olmuĢ. 

EDĠP AHMET YÜKNEKĠ=> ATABETÜL HAKAYIK  

  

SELÇUKLULARDA EĞĠTĠMĠN ÖZELLĠKLERĠ: 

1. Eğitime ve bilimin geliĢmesine önem vermiĢler. 

2. Medreseler geliĢmiĢ. 

3. Ahilik gibi yaygın eğitim kurumu atabeglik gibi Ģehzadelerin yetiĢmesi için bir uygulama ortaya 

çıkmıĢtır. 

  

MEDRESELER: 



Ġlk Selçuklu medreseleri  1040 NiĢaburda Tuğrul bey tarafından kurulmuĢ. 

MEDRESELERĠN ÖNEM KAZANMASI VE YAYILMASI: 

Din adamı yetiĢtirme ihtiyacı 

Memur yetiĢtirme ihtiyacı 

ġii ve Fatımilerin aĢırı mezhep propagandalarına karĢı koyma ihtiyacı. 

Yoksul veya yetenekli öğrencileri okutup topluma kazandırma düĢüncesi. 

Bağdat Nizamiye medreseleri yüksek öğretim kurumlarıdır. 

ÖĞRETĠM DĠLĠ VE YÖNTEMĠ: 

Öğretim bilim ve kitap yazım dili Arapça. 

Medreselerin öğretim yöntemi ezbere dayalı. 

Belli bir öğreti süresi yok 

Fakat yüksek öğretim medreselerinin en az  yıl sürdüğü tahmin ediliyordu. 

MÜDERRĠSLER: 

Medreselerin hocasına müderris denir. 

Hükümdar veya vezir tarafından atanırlar. 

Her medresede esas olarak  müderris vardı. 

ORTADAN KALKIġLARI 

Büyük Selçuklu devletinin zayıflayıp  parçalanması  1258 de Moğolların Bağdat’ı iĢgal ve tahrip 

etmeleri nedeniyle Nizamiye Medreselerinin eski önemi kayboldu. Bazı kötü niyetli yöneticiler de 

siyasi kargaĢadan yararlanıp gelirlerine el koydu. 

  

  

MEKTEPLER: 

Ġlköğretim düzeyinde bu kurumlara küttap denir. 

Bunlar okuma yazma öğretirler. Kur an, din ve aritmetik eğitimi veririlerdi. 

Yaygın eğitim kurumları  



Cami ve mescitler, bilginlerin evleri, ilim ve edep toplantıları, saraylar, kitapçı dükkanları, 

kütüphaneler. 

Atabeglik kurumu: 

Türklerde Ģehzadelere siyaset ve savaĢ iĢlerini öğretmek, onlara danıĢmanlık, rehberlik yapmak için 

bazı tecrübeli kiĢilerin çok eskiden beri görevlendirildiği biliniyor. 

Osmanlı Devletinde “lala” unvanı altında bazı devlet adamları da aynı rehberlik görevini sürdürmüĢler. 

AHĠLĠK: 

Küçük esnaf, usta, kalfa, çırakları içine alan, onların dayanıĢmaları kadar mesleklerini dürüstlük ve 

özenle yapmalarını  eğitilmelerini sağlayan  bir lonca teĢkilatıdır. 

AHĠNĠN 3 ġEYĠ AÇIK 3 ġEYĠ KAPALI OLMALIDIR 

ELĠ AÇIK OLMALI 

KAPISI AÇIK OLMALI 

SOFRASI AÇIK OLMALI 

GÖZÜ KAPALI OLMLAI 

DĠLĠ BAĞLI OLMALI 

BELĠ BAĞLI OLMALI 

  

  

MEVLANA CELALEDDĠN RUMĠ 

 MESNEVĠ 

 DĠVAN-I KEBĠR 

 FĠHĠ MAFĠH  

Mevlana sevgi kardeĢlik hoĢgörü insan olma konularını iĢlemiĢ bunları tüm insanlara öğretmeyi 

amaçlamıĢtır. 

YUNUS EMRE 

 RĠSALETÜN NÜSHĠYYE  

 DĠVAN  



Ona göre insan her yerde aynı değerde yüce bir yaratıktır. Ġnsanı bu gözle göremeyen tanrıya da 

karĢıdır. 

HACI BEKTAġĠ VELĠ 

 MAKALAT  

HoĢgörü ve insan sevgisini yaymaya çalıĢan bir halk eğitimcisidir. 

BektaĢilik tarikatını kurmuĢtur. 

AġIK PAġA  

 GARĠPNAME 

NASREDDĠN HOCA 

Güldürü yoluyla eğitim yapar.  Onun fıkraları zamanındaki toplumun dayanma gücünü arttırmıĢ, 

evrensel yönleri ile verdiği ahlak ve davranıĢ bilgisi ile her zaman kitlelere yararlı olmuĢtur. Verdiği 

dersler: 

 Ġyimser olma 

 Sağduyulu ile düĢünme 

 EleĢtirerek içini boĢaltma 

OSMANLILARDA EĞĠTĠMĠN ÖZELLĠKLERĠ: 

Medreseler çok yaygın ve güçlü bir örgün eğitim kurumları haline gelmiĢ. 

Azınlık, çocuklarının üst düzeyde yönetici yetiĢtirdikleri Enderun kurumu ortaya çıkmıĢ. 

  

Ġlköğretim,19. Yy sonuna kadar çok basit bir düzeyde kalmıĢ 

Eğitim-öğretimin temel amacı dinidir ve alim denilince esas olarak din bilgini anlaĢılmakta. 

Eğitim-öğretim yöntemi aktarmacı ve ezbercidir. 

  

  

KLASĠK OSMANLI MEDRESELERĠ 

Medreselerin kesin süreleri yoktu. Amaç belli kitapları okumak. 

Ders anlatma, tartıĢma yöntemleri de uygulanmakla beraber öğretim yöntemi esas  olarak ezberciliğe 

dayanıyordu. 



Sahn ve Darülhadisler  en üst düzey medreseler sayılıyor buralarda ileri düzeyde bir eğitim 

yapılıyordu. 

Öğrenciler: 

Selçuklular medrese öğrencilerine fakih, mülazım derlerdi. Osmanlılar ise talebe, tüllab, daniĢmend 

derlerdi. 

Medreselere sıbyan mektebini bitirenler  yada en az o kadar özel bir öğrenim gören erkek öğrenciler 

girmekteydi. 

Bir medresede öğrenci sayısı 20-30 u geçmezdi. 

MEDRESELERĠN BOZULMA NEDENLERĠ: 

1. Siyasetin bilim anlayıĢını baskı altında ve dar kalıplar altında tutması. 

2. Her Ģeyin ve bilimin temelinde “iman esaslarının” aranması ve “bilimin imanın temeli” 

olduğunun kabul edilmemesi. 

3. Devletin çeĢitli kurumlarının da bozulmaya baĢlaması 

4. RüĢvet, hatır gönül, adam kayırma aldırıĢ etmemek. 

  

OSMANLILARDA ĠLKÖĞRETĠM 

Osmanlılar, Selçuklularda küttap denen ilköğretim düzeyindeki okulları aldılar. Vakfiyelerde bunların 

adı darüttalim, mektep, mektephane Ģeklinde geçer. Halk ise bunlara mahalle mektebi veya Sıbyan 

mektebi derdi. 

Bu okulları devlet adamları veya varlıklı kiĢiler vakıf yoluyla kurarlar ve giderleri vakıf gelirleriyle 

karĢılanırdı. 

Tüm Müslüman toplumlarda, sıbyan mekteplerinde genellikle tek temek ders vardı. Kur’an’ın anlamı 

açıklanmadan yalnızca okunuĢunun öğretilmesi.  Sıbyan mekteplerinde çocuklara ayrıca temel dini 

bilgiler ve uygulamalar  öğretilirdi. 

AMĠN ALAYI : Hocanın, mektep ve mahalle çocuklarının katıldığı, ilahili yürüyüĢlü tören. 

  

  

ENDERUN MEKTEBĠ 

Esas olarak Hristiyan tebaadan alınan yetenekli çocukları iyi ve güvenilir devlet adamı ve asker yapma 

amacını güdüyordu. Üstün zeka ve niteliklere sahip çocukları alıp yetiĢtirdiği için Enderun özel eğitim 

kurumu da sayılabilir. 



Osmanlı devlet yöntemi bir yandan medrese çıkıĢlı ulemaya, diğer yandan Enderun Mektebi’nin kul 

sistemine dayanıyordu. 

Enderun mektebine öğrenci sağlanması: 

 PENÇĠK OĞLANLARI 

SavaĢlarda esir alınan Hristiyan gençlerinin beĢte biri, Ģeriata göre PadiĢaha aitti. Ġlk kez 1. Murat 

pençik oğlanı denen bu esir gençlerin Anadolu da Türk çiftçi ailelerinin yanına gönderilmesi, orada 

Türk-Ġslam geleneklerini hayatını ve dilini öğrendikten sonra onlardan askerlik ve devlet iĢlerinde 

yararlanması konusunda hükümler koymuĢtu. 

 DEVġĠRME OĞLANLARI 

Zamanla fetihlerin geniĢlemesi ve askere olan ihtiyacın artması daha sonraları da duraklama ve 

yenilgiler nedeniyle baĢka ve sağlam bir kaynağın bulunması gerekli oldu. 1. Mehmet ve 2. Murat 

dönemlerinde devĢirme usulü bulundu. 

8-20 yaĢ arasındaki Hristiyan çocuklardan sağlıklı, güçlü eli yüzü düzgün, boyu posu uygun ve 

yakıĢıklı olanları alırlardı. 

Evli gençler, Türkçe bilenler, Ġstanbul’a gitmiĢ ve gözü açılmıĢ olanlar, bir evin tek çocuğu olanlar 

alınmazdı. 

  

  

Sancağa çıkma : 

ġehzadele sünnet olduktan sonra 10-15 yaĢlarında sancağa çıkarırlardı. Bu bir lala refakatinde bir 

sancak veya vilayete yönetici olarak gönderilmek demekti. 

  

Kafeste yetiĢtirilme: 

1595 te tahta geçen 3. Mehmet döneminde Ģehzadelerin sancağa çıkarılma uygulamasına son 

verilmiĢ.  Topkapı sarayının Kafes veya ġimĢirlik denen dairesinde tutulmuĢlardır. Bu bina yüksek 

duvarlar ve ĢimĢir ağaçları ile çevriliydi. ġehzadeler burada hapis hayatı yaĢarlardı. 

  

  

OSMANLILARDA ASKERĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KURUMLARI: 

ACEMĠOĞLANLAR MEKTEBĠ: 



Pençik, devĢirme usulleri ile sağlanan oğlanların özellikle askeri ve bedeni bakımdan eğitildikleri, 

daha çok kıĢla görünümündeki kurumlardır. Bunların en yetenekli  öğrencileri Enderun Mektebine 

alınır geri kalanları da yeni çeri ocağına gönderilirlerdi. 

MEHTERHANE: Askeri mızıka mektebidir. 

CAMBAZHANE: saray cambaz ve hokkabazlarını yetiĢtiriyordu. Orduda bir cambaz sınıfı vardı. 

  

TOPHANE: Top döküm ve yapımı ilgili askeri sanat mektebi. 

HUMBARAHANE: havan topu denen topların dökümü ve yapımı ilgili askeri sanat mektebi. 

TÜFEKHANE: tüfek yapımı ile ilgili askeri sanat mektebi. 

KILIÇHANE: kılıç ve kesici silah yapımı ile ilgili askeri sanat mektebi. 

  

  

OSMANLILARDA AZINLIK VE YABANCI OKULLAR  

RUM OKULLARI: 

Rumların fetihten önce ve sonra bazı sıbyan mektepleri vardı. Kiliselere bitiĢik olan bu kurumlarda 

papazlar temelde dini bir eğitim öğretim yaparlar.  Ġstanbul da fetihten önce kurulmuĢ bulunan Fener 

Rum Mektebi  yüksek düzeyde bir okuldur. Ayrıca  KuruçeĢme Rum üniversitesi adında bir kurum 

daha bulunmakta. 

ERMENĠ OKULLAR 

Ermeniler özellikle 18. Yy da okullar açmaya baĢlamıĢtır. 1745 ve 1828 de Ġstanbul da kız mektepleri 

açmıĢtır.  KuruluĢu eski  Bitlis teki bir okula 1710 dan itibaren geliĢip çeĢitli bilimleri okutulmaya 

baĢlandığından  darülfünun denmiĢtir. 

YAHUDĠ OKULLARI 

1492 de Ġspanyadan kovulan Yahudilere Osmanlı devleti  kucak açmıĢtır. Ġstanbul da açtıkları 

okullarda birçok bilim okutmuĢlar ancak 17. Yüz yılın ikinci yarısında din tartıĢmaları nedeniyle 

eğitimlerinde gerileme olmuĢtur. 

YABANCI OKULLAR: 

Osmanlılarda azınlık okullarının açılıp geliĢmesi ilk kez  Fatih’in azınlıklara tanıdığı imtiyazlardan ve 

kiliselerin faaliyetlerinden ayrı düĢünülemezse yabancı okulların açılması konusu da 

kapitülasyonlardan ve misyonerlik faaliyetlerinden ayrı düĢünülenemez. 



  

  

GÜLĠSTAN VE BOSTAN 

Ġran edebiyatının önemli eserlerindendir. 

Yazarı SADĠ dir. 

Terbiyevi, ahlaki kitaplardır. 

Gülistan ve Bostan 1928e kadar okullarımızda Farsça dersleri okuma kitabı olarak okutulmuĢtu 

AMASYALI HÜSEYĠ OĞLU ALĠ (ALAETTĠN ÇELEBĠ) 

TARĠKUL EDEB : Bir ahlak davranıĢ ve terbiye kitabıdır. 

HACI BAYRAM VELĠ: 

Medrese öğrenimi görmüĢ. Müderrislik yapmıĢ fakat tasavvufta karar kılmıĢtır. Ak ġemsettin’in 

hocasıdır. 

KINALIZADE ALĠ 

Süleymaniye medresesinde müderrislik, kahire, bursa, Ġstanbul kadılıkları yapmıĢtır. 

Ahlak-ı Alai eseri giriĢten sonra 3 kitaptan oluĢur 

1.kitap ahlak imi 

2.kitap aile ahlakı 

3.kitabı devlet ahlakı konularını ele almmıĢtır. 

KATĠP ÇELEBĠ 

KEġFÜZ ZÜNUN 

CĠHANNÜMA 

MĠZANÜL HAKK 

Müsbet bilimler hakkında eserler vermesi ve batı bilimini övmesi, medreselerin bozulmasını dile 

getirmesi, her türlü bağnazlığı eleĢtirmesi gibi nedenlerle T E Tarihinde önemli bir yer alır. 

NAĠMA: 

Vakanüvislik yapmıĢtır. ( resmi tarih yazıcılığı) 



Osmanlı tarihini yazmıĢtır. 

  

NABĠ 

Divan edebiyatının didaktik Ģiir türünün önemli temsilcilerinden. 

HAYRĠYYE: oğluna öğüt vermek için yazdığı manzum eser. 

OSMANLILARDA MATBAA: 

1727 de Avrupa’dan alınmıĢtır. 

Osmanlıların Matbaa hakkında bilgi ve tutumları 

1. Osmanlı ulemasının ve genel olarak zihinlerin henüz, Hristiyan Avrupa’nın bu tekniği 

benimseyecek düzeyde olmayıĢı ve bu sanki dine aykırı ve günah gibi düĢünülmesi 

2. Matbaanın Ġstanbul da geçimlerini kitap çoğaltıp ve yazı yazmakla sağlayan çok sayıda hattatın 

ekmeklerinden olmamaları için alınmaması. 

3. Ülkede yaygın bir eğitim ve kültür ortamı oluĢmadığı ve okumayı sevmediğimiz için matbaaya 

ihtiyaç duyulmaması. 

4. Elle yazılan kitapların daha güvenilir sayılması 

5. Azınlıklardan bir Ģeyi örnek almanın Osmanlı gururuna yedirilememesi. 

ĠBRAHĠM MÜTEFERRĠKA 

Matbaayı Müslüman Osmanlılara getiren macar asıllı Ġbrahim Müteferrikadır. 

Risale-i Ġslamiye baĢlıklı islamiyeti savunan bir kitap yazdı. 

Türk eğitim tarihi açısından matbaa 

Osmanlı Devletinde Türk-Müslüman unsuru, Avrupa icadından yaklaĢık 300 yıl sonra almıĢtır. 

Osm. Dev. Müslüman olmayan azınlıklar Türklerden çok daha önce matbaayı alarak  din sözlük ve dil 

gibi kitapları basıp çoğaltmıĢlardır. Özellikle bu  alanda kitaplarını çoğalttıkları , okullarında 

okuttukları için azınlıkların benliklerini korumalarında Osmanlıların hoĢgörünün yanında matbaanın 

etkisi olmuĢtur. 

Matbaa, eğitim ve öğretimi, bilgi ve haber iletiĢimini çok kolaylaĢtırmıĢtır. 

  

  

EĞĠTĠMDE YENĠLEġME HAREKETLERĠ DÖNEMĠ EĞĠTĠM ÖZELLĠKLERĠ: 



1. Askeri okullar açılarak baĢlanmıĢtır. 

2. 1836 da yeniçeri ocağı kaldırılmıĢtır. (vak’-i hayriyye) 

3. Ġlköğretim zorunlu hale gelmiĢtir. 

4. Batı ile iliĢkiler artmıĢ ve ilk kez 1830 da Avrupa’ya öğrenci gönderilmiĢtir. 

5. Türkçe yayınlanan ilk gazete bu dönemde çıkmıĢtır. (takvim-i Vekayi) 

  

  

YenileĢme Döneminde Açılan Askeri Okullar 

MÜHENDĠSHANE-Ġ BAHRĠ-Ġ HÜMAYUN (1776) 

ilk askeri deniz okulu. Deniz okulunun ilk hocası Cezayirli Seyit Hasan. 

1.Abdülhamit döneminde açılmıĢ. 

Öğretim süresi 3 yıl. 

  

  

MÜHENDĠSHANEYĠ BERRĠ HÜMAYUN (1795= 

Askeri kara okulu. 

3.Selim tarafından açtırıldı. 

Öğretim süresi 4 yıl. 

  

  

TIPHANE-Ġ AMĠRE VE CERRAHHANE-Ġ MAMURE (1827) 

Tıp ve cerrahlık öğretimi yapan askeri okul. Öğretim Ġtalyanca yapılacak ve yavaĢ yavaĢ Fransızcaya 

geçilecektir. 

Öğretim süresi 4 yıl. 

3.Selim 

  

  



MIZIKA-I HÜMAYUN MEKTEBĠ (1834) 

1826 da yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla eski mehterhane de ortadan kalmıĢtı. Bu nedenle ordunun 

ihtiyacı olan yeni mızıka mektebi açıldı. 

  

YenileĢme Döneminde Açılan sivil Okullar 

RÜSDĠYE MEKTEPLERĠ(1839) (SIBYAN MEKTEBĠ ĠLE ASKERĠ OKUL ARASINDA YER ALAN KURUM) 

MEKTEB-Ġ MAARĠFĠ ADLĠYE ( SĠVĠL MEMUR YETĠġTĠRMEYĠ AMAÇLAYAN OKUL) 

MEKTEBĠ ULUMĠ EDEBĠYE (HALKA VEYA MEMUR OLACAKLARA DOĞRU YAZI YAZABĠLME ) 

  

  

  

ĠLKÖĞRETĠM ZORUNLULUĞU 

  

1824 de 2. Mahmut un yayınladığı bir fermanla zorunlu hale gelmiĢtir. 

  

  

TANZĠMAT DÖNEMĠ EĞĠTĠMĠ GENEL ÖZELLĠKLER 

  

Tanzimat döneminden baĢlıca 3 nedenle eğitim alanında yeniliklere gidilmiĢtir. 

Tarihi geliĢim süreci içinde ülkede yeniliklerin gerekli bir ihtiyaç olduğu ve halkın eğitilmesi devlet ve 

hükümetin önemli bir görevi görüldüğü için. 

Osmanlı yönetimine ve Türklere karĢı düĢmanca davranan Avrupa kamuoyu kazanmak umudu 

Avrupa devletlerinin baskıları sonucu 

Eğitim bir bilim olarak görülmeye ve eğitim bilimi kitapları yazılmaya baĢlandı 

Okul ve sınıf ortamının düzenlenmesine, yeni ders araç gereçlerinin kullanılmasına, genel ve özel yeni 

öğretim yöntemlerinin denenmesine gidilmiĢitir. 



Medrese dıĢındaki örgün eğitimde ilk, orta, yüksek Ģeklinde bir derecelemeye gidilmiĢ. 

  

Açılan yeni okulların programına hayata dönük dersler konulmuĢ. 

Eğitimde yenileĢmeler bir avuç yönetici aydın ve öğretmen tarafından baĢlatılmıĢtır. 

Azınlık ve yabancı okullar devlet için tehlikeli hale gelmiĢtir. 

Ġlk kez öğretmen yetiĢtiren meslek okulları açılmıĢ 

Ġlk kez kızlar için orta dereceleri okullar açılmıĢ. Ġlk kez kız öğretmen okulu açılıĢı da bu dönem 

içerisinde. 

Disiplin aracı olarak falaka yasal olarak kaldırılmıĢtır. 

  

  

TANZĠMAT DÖNEMĠ ĠLKÖĞRETĠM YENĠLĠKLER 

Ġlköğretim alanındaki ilk geliĢmelerden biri Nisan  1847 tarihli talimattır. 

Tanzimata kadar sıbyan mekteplerinde yazı öğretilmesi nadirdi. 1847 talimati ile birlikte okumanın 

yanında yazmanın da mekteplerin amaçları arasına girmiĢtir. 

7 yaĢına giren çocukların sıbyan mekteplerine devamı zorunludur. 4-5 yaĢlarındaki çocuklar ana 

babaları isterse okula kabul olunur. 

Okulların öğretim süresi 4 yıldır. 

Talimat 4 yıl olan sıbyan mekteplerinden sonra 2 yıl olan ve yeni yeni kurulan rüĢdiye mekteplerini 

zorunlu öğretimin kapsamına almıĢtır. 

8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması Türkiye de 1997-1998 öğretim yılında gerçekleĢebilmiĢtir. 

  

  

TANZĠMAT DÖNEMĠNDE ORTA ÖĞRETĠMDE YENĠLĠKLER 

  

RÜġDĠYELER 



Ġlk kuruldukları zaman, sıbyan mekteplerinden daha iyi öğretim veren üst sınıflar gibi düĢünülür. 

Tanzimat döneminde çok geçmeden genel orta öğretiminin en alt düzeyindeki okullar haline 

gelmiĢtir. 

  

Askeri olanların dıĢındakilere de Mülkiye RüĢdiyeleri denir. 

Kızlar için 1859 da Ġstanbul da Cevri Kalfa RüĢdiyesi açıldı. (Sultanahmet Kız RüĢdiyesi) 

  

  

ĠDADĠYELER 

Bu terim önceleri Harb Okulu ve Askeri Tıbbiye’ye girmek isteyen gençlerin eksik bilgilerini 

tamamlamak amacıyla açılan hazırlık sınıfları için kullanılmıĢve 1845 de bunlar ordu merkezleri ile 

Bosna da açılmıĢtır. 

Ġstanbul da açılan ilk idadi Mekteb-i Fünun-ı Ġdadiyedir. 1845. Bu okul 1872 de kuleli kıĢlasına 

taĢınınca Kuleli Askeri Ġdadisi olmuĢtur. 

  

  

Sultaniye 

Mekteb-i Sultani. 1868 fransızca öğretim dili. 

  

YÜKSEK ÖĞRETĠM 

Darülfünun 1863 de açılmıĢ. 1865 de 4000 kitap ile yanınca ortadan kalktı. 

1869 da darülfünun tekrar kurulmuĢtur. Darülfünun sınavla seçilen öğrencilerim çoğu talebe-i 

ulumdan olduğu için ve o sırada cerre gittikleri için derslerin baĢlaması ertelenmiĢ. 

1874 de Galatasaray Sultanisi içinde medrese çevrelerinden uzakta darülfünun 3 mektep halinde 

tekrar açılmıĢtır. 1. Hukuk mektebi 2. yollar ve köprüler mektebi 3. Edebiyat mektebi bu kurumda 

1881 de kapanmıĢtır. 

  

  



Mektebi Mülkiye : 

Ġlk sivil yükseköğretim kurumu olarak 1859 da kurulmuĢtur. Amacı kaymakamlık ve müdürlük gibi 

idari görevler yapacak memurlara kaynaklık etmekti. 

  

  

ÖĞRETMEN OKULLARI: 

Darülmuallimin 16 Mart 1848 de açıldı. Amacı, Öncelikle yeni yeni açılmakta olan RüĢdiyelere 

öğretmen yetiĢtirmekti. 

Darülmiallimin’e önce BaĢ Hoca unvanı ile Denizlili Yahya Efendi yönetici olarak atanmıĢtır. 

Daha sonra 1850 de Ahmet Cevdet PaĢa müdür oluyor. Ve bir nizamname yazarak uygulamaya 

koyuyor. 

 Nitelikli öğretmen yetiĢtirilebilmesi için okula az sayıda öğrenci alınması yoluna gidilmiĢ ve 

öğrenci sayısı 30 dan 20 ye indirilmiĢtir. Bunlara muvazzaf (asıl) öğrenciler denir. 

 Öğrenciler sınavla alınacak. Okula girebilmek için adayların Arapçayı anlayıp Türkçeye 

çevirebilecek bilgiye sahip olmalı. 

 Okulun süresi 3 yıl 

 Kendilerini sadece derslerine verebilmeleri için öğrencilere dolgun maaĢ ödenecektir. 

 Öğretim ve sınavlar ciddi yapılacak kimseye ayrıcalık yapılmayacaktır. 

 Cerre çıkmak yasak. 

  

  

DARÜLMÜALLĠMAT 

Kız ilkokulları ve kız RüĢdiyelerine kadın öğretmen yetiĢtirmek için 26 nisan 1870 tarihinde açılmıĢtır. 

  

  

TANZĠMAT DÖNEMĠNDE HALK EĞĠTĠMĠ ÇALIġMALARI 

Örgün eğitimin yayılması nedeniyle, okuma yazma bilenlerin sayısı artmıĢ iç ve dıĢ olaylara ilgisi 

çoğalmıĢtır. Bu basının geliĢmesine bir çok gazete dergi ve kitabın yayınlanmasına yol açmıĢtır. 

1 kasım 1831 de Takvim-i vekayi çıkarılmaya baĢlanmıĢtır. 

1840 da Ceride-i Havadis 



1860 da ġinasi ve Agah Efendi Tercüman-ı Ahval adındaki gazeteler çıkarılmıĢ. 

Çocuklar için hazırlanmıĢ dergiler çıkarılmıĢ=> mümeyyiz 

  

  

ZĠYA PAġA 

Medrese eğitimine karĢı çıkmıĢ, eğitime yeni fikirler getirmeye çalıĢmıĢ bir Ģair ve devlet adamıdır. 

Defteri Amal eseri. 

  

  

NAMIK KEMAL  

Medrese zihniyetine karĢı çıkmıĢ, dönemin eğitim  sorunlarını tartıĢmıĢ halkın kültür düzeyini 

yükseltmeye çalıĢmıĢ ve Atatürk’ü siyasi ve vatanpervane görüĢüyle etkilemiĢ bir Ģair ve yazar. 

Eğitimden Osmanlılık ülküsünü benimsetmek gibi bir yarar da bekler.çeĢitli mezhep be ırklardan 

çocuklar aynı okullarda yetiĢtirilirse, zamanla ülkedeki hakların arzulan kaynaĢması meydana 

gelebilecektir. 

  

  

ALĠ SUAVĠ 

Medrese zihniyetine karĢı çıkması, dönemin eğitim sorunlarını tartıĢması, eğitimde ilginç giriĢimleri ve 

Galatasaray Lisesinin müdürlüğünü yapması gibi nedenlerle tarihimizde yer tutar. 

MeĢrutiyet yanlısı ve eğitimin toplumsal değiĢmedeki önemini kavramıĢ devrinden ileride bir aydındı. 

Medreseyi toplumun ileri gitmesine engellerden biri olarak görüyordu. 

  

  

SELĠM SABĠT EFENDĠ 

Önce medresede okumuĢ sonra darülmuallim rüĢdiyi ilk mezunları arasında bitirmiĢtir. 1855 de Paris 

de  matematik öğrenimi yapmıĢ. Galatasaray Sultanisi ikinci müdürlüğünü yapmıĢ. 

1. Ġlköğretimde öncü olarak giriĢtiği yenileĢtirme çabaları. 



2. Bu yenileĢtirme çabaları içinde ilkokul öğretmenleri için rehber bir pedagoji kitabı yazmıĢ olması 

3. Öğretmen adayı öğrencilerini medrese zihniyetinden kurtarmaya çalıĢması. 

Eseri: rehnüma-yı muallimin 

  

  

USUL-Ġ CEDĠD HAREKETĠ 

Ders araç ve gereçleri konusunda yenileĢme, özellikle öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini 

bırakıp yeni ve etkili öğretim yöntemi uygulaması demektir. 

RüĢtiyelerde; 

Öğretim yönteminin kolaylaĢtırılması yolu yani çocukların okullarda uzun süre beklemeden süratle 

ilim ve olgunluk kazanmaları için uygun bir yöntem. 

Sıbyan mekteplerinde: 

Okumada geleneksel ve uzun uzun heceleme yönteminin terkedilip, harflerin seslerine dayanan ve 

kelimeyi doğrudan okuma yönteminin benimsenmesidir. 

  

  

  

ÖĞRETĠM ARAÇ VE GEREÇLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 

  

OKUL BĠNALARI:  

MEDRESELER: Camilere bitiĢik yada yakın bir avluyu çevreleyen taĢ binalardan oluĢur. Pencereleri 

demir parmaklıdır. 

SIBYAN MEKTEPLERĠ: Ġstanbul ve büyük kentlerde vakıf yoluyla yapılanları genellikle taĢ binalardır. 

Vakıf yoluyla yapılmayanların genellikle camiye bitiĢik uygun olmayan bir oda yada ahır vs. den 

çevrilmiĢ bir yerdir. 

Sıra: ilk kez askeri okullarda kullanılmıĢ. 

Kara tahta: ilk kez askeri okullarda kullanılmıĢ. 1849lardan itibaren rüĢtiyelerde  1870 lerden itibaren 

de sıbyan mekteplerine girmiĢtir. 



Kalem: En uzun süre ( bin yıl) kamıĢ kalem kullanılmıĢtır. 

KamıĢ kalemler divit denen madeni  özel bir muhafaza içine konur. Divit belde kuĢak arasında 

taĢınırdı. Mürekkep lika denen bir ipek parçasına emdirilmiĢ halde hokkada bulunduğundan 

dökülmezdi. Tanzimattan sonra Avrupadan gelen ve frenz mürekkebi kullanılır. 

  

  

 


