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ÖN SÖZ

Terbiye-i Avam (Halk Eğitimi), ülkenin yoğun bir uluslaşma sürecine girdiği 
dönemde kaleme alındı. Bugün itibariyle ilk basımının üzerinden 106 yıl geçmiş. 

Saltanata bağlı, biraz okuma yazma, biraz da hesap bilen bireyler yetiştirme-
yi amaç edinen dönemin eğitim anlayışına karşı ilk başkaldırı Baltacıoğlu’ndan 
gelmiştir. Tekdüze bir eğitim sistemi arayışına karşı Baltacıoğlu, Terbiye-i Avam 
adlı yapıtında geleneksel eğitimi tarihe gömüyor; yeni eğitim sistemini, yeni insanı 
yaratacak süreç olarak tanımlıyordu. 

Terbiye-i Avam, toplumbilimin ülkemizde “içtimaiyat” veya “ilm-i içtima” 
diye anıldığı yıllarda yazıldı. Eser içerik ve nitelik itibariyle eğitimbilime sosyolo-
jik açıdan bakan ilk örneklerden biridir. Yapıt uluslaşma dönemini irdeleyen ve 
yeni yurttaş tipinin oluşturulmasına yönelik ilkeleri öneren bir yayın olarak öne 
çıkmaktadır. 

Baltacıoğlu’nun Terbiye-i Avam (1914), Din ve Hayat (1918), Ahlaksızlık 
(1918) adlı eserleri, bizde 1940’lı yıllarda başlayan sosyolojik monografi çalışma-
larının öncülü sayılabilir. 

İzleyen yıllarda Baltacıoğlu, adam yetiştirme pedagojisi, sosyolojisi ve felsefe-
si üzerinde durdu. Bunun üzerine de kişilik pedagojisini yapılandırdı. Bütünsel 
gerçeklik sürecini kamuoyuna sundu. Meşrutiyetin ilk yıllarından itibaren dağı-
nık bir biçimde Baltacıoğlu tarafından ortaya konan bu görüşler, 1932’de yayın-
lanan İçtimai Mektep adlı yapıtında sistemleştirilerek bir pedagoji kuramı olarak 
ortaya kondu. 

Pedagoji tarihimizin özgün denemelerinden biri olan Terbiye-i Avam’ı eski 
yazıdan yeni harflere uyarlayarak daha geniş bir okuyucu kitlesine kavuşmasını 
sağlayan akademisyenler Doç. Dr. Zafer Tangülü ve Dr. Sabri Becerikli’ye teşekkür 
ederim. Bu bağlamda aramızdan ayrılışının 42. yılında Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu 
(1887-1978)’nu da rahmetle anıyorum. 

Ali Y. BALTACIOĞLU

Ankara, Eylül 2020





ESERİ HAZIRLAYANLARIN ÖN SÖZÜNDEN

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Türk eğitim tarihi açısından önemli bir kişiliktir. 
Onu öğretmen, eğitim bilimci ve eğitim felsefecisi olarak tanımlamak mümkün-
dür. Çok yönlü bir insan olan Baltacıoğlu hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dö-
nemini görmüş, yaşadığı dönemlerdeki eğitim sorunları üzerinde düşünmüş, iki 
dönemde de yazdığı eserleri ile ifade ettiği görüşleri sadece kendi dönemine katkı 
sağlamamış, günümüzde de geçerliğini koruyan fikirler ortaya koymuştur. Bal-
tacıoğlu’nun Türk eğitim tarihindeki yerinin kıymetini bilen birçok araştırmacı 
onun hakkında çalışmalar yapmış, eserleri içerisinden Osmanlı Türkçesi olanlar 
günümüz Türkçesi’ne aktarılmıştır. Mevcut çalışma da ise Baltacıoğlu’nun eğitim 
tarihimiz açısından değerini bir kez daha ortaya koymak ve araştırmacıların kul-
lanımına sunmak üzere günümüz Türkçesine aktarılmayan eserlerinden Terbiye-i 
Avam’ının transkripsiyonu yapılmıştır. Çalışmanın asıl hedefi Baltacıoğlu’nun 
halk eğitimi ile ilgili görüşlerinin Terbiye-i Avam adlı eseri bağlamında ortaya 
koymaktır. Bu çalışma ortaya koyulurken, Baltacıoğlu’nun hayatı ve eğitim gö-
rüşleri, onun hakkındaki çalışmalar derlenerek ele alınmış, Terbiye-i Avam ese-
ri Baltacıoğlu’nun halk eğitimi görüşleri açısından değerlendirilmiş ve günümüz 
Türkçesine aktarılmıştır. Dolayısıyla mevcut çalışma, hayatı, eserleri, eğitim gö-
rüşleri, halk eğitimi ile ilgili görüşleri, Terbiye-i Avam eserinin transkripsiyonu 
şeklinde başlıklara ayrılmıştır. Bu eseri hazırlamamızda yönlendirmeleri ve geri 
dönütleriyle her türlü desteğini gördüğümüz Ali BALTACIOĞLU’na minnettarız. 
Bununla beraber bu çalışma fikrini sunduğumuzda bizi yüreklendirip destekleyen 
Prof. Dr. Çağatay ÖZDEMİR’e ve Prof. Dr. Bahri ATA’ya çok teşekkür ediyoruz.

Zafer TANGÜLÜ ve Sabri BECERİKLİ

Nisan, 2021
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Baltacıoğlu’nun hayat serüvenini tam olarak kavrayabilmek için Osmanlı ve 
Cumhuriyet döneminde görev yaptığı ya da öğrenim gördüğü okullar hakkın-
da bilgi sahibi olmak gerekmektedir. O, Osmanlı okullarında yetişmiş, Osmanlı 
ve Cumhuriyet okullarına hizmet etmiştir. Bu bağlamda hem Osmanlı hem de 
Cumhuriyet dönemindeki eğitim kurumları hakkında kısa bilgiler verilmesi uy-
gun düşmektedir. Aşağıda sadece Baltacıoğlu’nun Osmanlı’da okuduğu veya gö-
rev yaptığı eğitim kurumlarına değinilmemiştir. Onun okuduğu erkek okullarının 
kızlar içinde açılanlarına da konunun bütünlüğü ve daha iyi anlaşılması açısından 
değinilmiştir. Ayrıca çalışmanın bütünlüğü bakımından Baltacıoğlu’nun Osmanlı 
döneminde bizzat bulunduğu kurumların görev yapmamış veya okumamış olsa 
bile Cumhuriyet dönemindeki uzantılarından da bahsedilmiştir. 

Osmanlı klasik döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri, saraydaki devşirme 
sistemine göre kurgulanan öğretimi ayrı tutacak olursak, medreselerde ve sıbyan 
mekteplerinde sürdürülmüştür. Osmanlı Devleti eğitim yapısını modernleştirme 
yolunu tercih ettiğinde, medreselere dokunulmayıp eğitim sistemi içerisine yeni 
okullar dahil edilmeye başlanmıştır. Osmanlı eğitim modernleşmesi ilk olarak as-
keri okullar olan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ve Berr-i Hümayun ile başla-
mıştır. Sivil modern okulların açılması ise II. Mahmut döneminde gerçekleştiril-
miştir. II. Mahmut her alanda kalkıştığı modernleşme hareketinde eğitime de yer 
ayırmış ve ilk sivil okullar olan rüştiyeleri açmıştır. Rüştiyeler bugünkü ortaokul 
seviyesindeki kurumlardır demek yanlış olmayacaktır. II. Mahmut’un eğitim re-
formları halefleri tarafından da sürdürülmüş ve ilköğretim, ortaöğretim, yükse-
köğretim kademelerinde modern kurumlar açılmaya başlanmış, eğitim ile ilgili 
kanunlar çıkarılmıştır. Osmanlı klasik döneminde medreseler ve medreselere 
bağlı sıbyan mektepleri1 vakıflar aracılığıyla organize edilirken modern okullar 
devlete bağlı olarak teşkilatlandırılmıştır. 1857’de kurulan Maarif-i Umumiye Ne-
zareti okulların bir kısmının merkezden idare edilmesi için önemlidir. 1869’daki 
Maarif-i Umumine Nizamnamesi de eğitimin modernleşmesi ve devletleşmesi 
adına atılan önemli bir başka adımdır. 1869 Nizamnamesi Osmanlı eğitim siste-
mini modern normlara göre teşkilatlandırmış, ilköğretim, ortaöğretim ve yükse-
köğretim şeklinde eğitim hiyerarşisini belirlemiştir (Akyüz, 2011).

Cumhuriyet döneminden bahsedilecek olursa Cumhuriyet’in eğitim yapısını 
Osmanlı’nın bir uzantısı olarak değerlendirmek mümkün olduğu gibi yeni bir an-
1 Vakıflara bağlı olmayan mahallelilerin ya da köylülerin kendilerinin idaresini ve mali yü-

künü üstlendiği sıbyan mektepleri de vardır.
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layışında ortaya çıktığı dönem olarak da ifade etmek mümkün olabilir. Okulların, 
binaların, müfredatların Cumhuriyet’in ilk yıllarına miras kaldığı fakat bu mirasın 
geliştirilmek ve değiştirilmek istendiği söylenebilir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’nin eğitim sistemine, Mustafa Kemal’in 
görüşlerini temel alan bir çerçeve yön vermiştir (Öztürk, 2005). O, 1921 Tem-
muz’unda toplanan Maarif Kongresinde, Konya, Kütahya ve Bursa seyahatlerinde 
ziyaret ettiği okullarda Osmanlı eğitim sistemini geriliğin nedeni olarak eleştire-
rek (Palazoğlu, 1999)  ileride yapılacakların mesajını vermiştir.

1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in ardından rejimin kurucuları tarafından 
yeni bir kimlik kazanıldığı iddia edilen (Ahmad, 2015) Türkiye’de, bu yeni kim-
liğe göre bireyler yetiştirilmek istenmiştir. Dönemin idarecilerinin söylemlerinde 
eğitim sisteminde yapılmak istenen köklü değişimlerin ipuçları yer almıştır (Be-
cerikli ve Yıldırım, 2020). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında idarecilerin söylemlerinde Türk eğitiminin 
Cumhuriyet ruhuna göre geliştirileceği, gençlerin iyi yetiştirilmek istendiği, müf-
redatların yeni esaslara göre düzenleneceği, hür bireyler yetiştirileceği yer almıştır 
(Ergün, 1997; Hâkimiyet-i Milliye, 1924, 9 Mart). Bu konuda Mustafa Kemal’in 
eleştirilerinde eğitim yöntemlerinin uygun olmadığı ve ezbere dayalı bir siste-
min olduğu, programların sık sık değiştiği ve birbiri ile uyumsuz olduğu vurgu-
su dikkat çekmektedir (Akyüz, 2011). Bu bağlamda Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Osmanlı’dan devralınan okulların yapısal değişimi gerçekleştirilerek sayıları ar-
tırılmıştır. Karma eğitime geçilmesi, Osmanlı’daki bölgelere göre farklılık göste-
ren müfredatların birleştirilmesi, Tevhid-i Tedrisat kanununun çıkarılması, Latin 
harflerinin kabulü, yeni bir vatandaşlık anlayışının benimsenerek ona göre birey-
lerin yetiştirilmek istenmesi dönemin önemli yanlarıdır. Özellikle Tevhid-i Tedri-
sat Kanunu Cumhuriyet dönemi eğitim sistemi için önem arz etmektedir. 3 Mart 
1924’te çıkarılan kanun gereği, öğretim yapısı birleştirilmeye çalışılmış, medrese-
ler kapatılmıştır. Ülkedeki öğretim kurumları Milli Eğitime bağlanmış, eğitimin 
tek elden yürütülmesinin yolu açılmıştır. Medreseler yukarıda bahsi geçtiği gibi 
Osmanlı klasik dönem eğitim kurumlarından olup, modern okulların açılmaya 
başlanması ile birlikte kapatılmamıştır. Fakat Osmanlı’da modern okullara yapı-
lan yatırımlar, onların kamuoyunda itibarının yükseltilmeye çalışılması çabaları, 
bu okulların tercih edilmesi yönünde katkı vermiştir. Hatta ilk açılan sivil okul 
rüştiyede öğrenciler devlet erkânı huzurunda sınava alınmıştır. Ayrıca öğrencilere 
ödüller de verilmiştir (Akyüz, 2011; Demirel, 2002; 2013). Bunlar modern okul-
ları medreselere karşı parlatmak için yapılmış hamlelerdir şeklinde yorumlanabi-
lir. Şüphesiz eğitim dinamik bir süreçtir ve gelişerek ilerler. Yukarıda bahsi geçen 
Mustafa Kemal’in eleştirdiği noktaları Osmanlı idarecileri de görerek sorunları 
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gidermek istemiştir. Fakat bu dinamik süreçte çözüme kavuşturulamayan birçok 
sorun olmuştur. Yurtdışına öğrenci gönderilmesi, eğitimcilerin yurt dışındaki 
modelleri incelemeleri için oradaki okullara gönderilmeleri ki buna Baltacıoğlu’da 
dahil, modern okulların açılması bu yöndeki çabalar olarak okunabilir (Akyüz, 
2011; Baltacıoğlu, 1998). 

Osmanlı döneminde eğitim modernleşmesi adına yapılan çalışmalar yukarı-
da bahsi geçen eleştirilerden de anlaşılacağı üzere, Cumhuriyet Dönemine güllük 
gülistanlık bir yapı bırakmamıştı. Cumhuriyet Türkiye’si eğitimsel problemlerin 
yanında fiziki imkânları düşük olan okulları devralmıştır. Savaşlarda kaybedilen 
öğretmenler, okul binalarının yetersizliği, ders araç-gereçlerinin eksikliği (Demir-
taş, 2008) yeni devletin eğitimle ilgili çözmesi gereken ciddi sorunlar olarak orta-
da durmuştur.

1. İlköğretim

Klasik dönemin ilkokul düzeyi diye ifade edilebilecek olan kurumlar sıbyan 
mektepleridir. Aslında sıbyan mektepleri din eğitimi veren Kur’an kurslarından 
öte kurumlar değildi. Öğretmenleri ise imamlardı. Günümüze yakın anlamıyla bir 
ilkokul öğrenimi diye adlandırabileceğimiz okullar, XIX. yüzyılda açılmaya başla-
nan iptidai mektepleridir. Modern ilkokullar açılmaya başlanınca iki kavram orta-
ya çıkmıştır. Bunlardan biri sıbyan mektepleri, diğeri iptidai mekteplerdir (Akyüz, 
2011, Alp, 2016; Batır, 2014). Zaman içerisinde, özellikle II. Abdülhamit dönemin-
de ilkokullar için sadece iptidai denilmeye başlanmış, sıbyan mektebi ifadesi tercih 
edilmemiştir. Bu durumda da Usul-i Atika üzere ve Usul-i Cedide üzere iptidai 
mektepleri diye bir kavram ağırlıklı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Vurgun ve 
Engin, 2019).

Usul-i Cedid, XIX. yüzyılda eğitim alanında yaşanan büyük değişimlerle or-
taya çıkan ve ilk defa ilkokullar için kullanılan bir kavramdır. Usul-i Cedid, kulla-
nılan ders araç ve gereçlerin değiştirilmesi, daha kolay öğrenmeyi gerçekleştirebi-
lecek yeni öğretim yöntemlerinin ortaya konmasıdır (Akyüz, 2011). 

Osmanlı sivil eğitiminin modernleşmesi yukarıda da bahsi geçtiği gibi II. 
Mahmut ile başlamış, bu dönemde eski kurumlardan farklı bir anlayışta yeni tarz 
eğitim kurumları açılmış, eğitimin yenileştirilmesi ile ilgili kanunlar çıkarılmıştır 
(Akyüz, 2011). Osmanlı’da ilk açılan sivil modern mektepler rüştiyeler olmakla 
birlikte ilk açılan rüştiye Mektep-i Maarif-i Adlîdir (1839) (Akyüz, 2011; Demirel, 
2002). Rüştiyelerin açılması eğitim modernleşmesinde orta kademeden başlan-
dığını göstermiştir. Modern ilkokulların açılması daha sonraki tarihlerde gerçek-
leşmiştir. Osmanlı eğitim hiyerarşisini düzenleyen 1869 Maarif-i Umumiye Ni-

Giriş 3



zamnamesi Osmanlı eğitimini üç kademeye ayırmış, sıbyan ve rüştiye mektepleri 
birinci kademe (ilköğretim) içerisine dahil edilmiştir. Kanun gereği klasik anla-
yıştaki sıbyan mekteplerine dokunulmazken tarih, coğrafya derslerinin verileceği, 
çocukların daha kolay okumasını sağlayacak yöntemlerin uygulanacağı Maarif 
Nezaretine bağlı sıbyan mektepleri açılması kararı alınmıştır (Düstur, 1289). Bu 
okullara, nizamnamede ismen geçmese de eski usullerde öğretim yapan sıbyan 
mekteplerinden farklı olarak iptidai, usul-i cedid mektepleri denilemeye başlan-
mıştır (Akyüz, 2011). Böylece rüştiyeden önceki ilk kademe olan sıbyan mekteple-
rinin modernleştirilmesi için alternatif bir yol oluşturulmuştur (Nurdoğan, 2016).

Yeni usullerde eğitim yapan ilk iptidai okul, 1872’de İstanbul’da açılmıştır. 
Hatta eski usulde öğretim yapan bazı sıbyan mektepleri de iptidailere dönüştü-
rülmeye başlanmıştır. Fakat iptidai mekteplerinin İstanbul ve Anadolu’da yaygın-
laştırılması çok hızlı gerçekleşmemiştir. Özellikle Osmanlının savaş durumunda 
olması bu gelişimi engellemiştir (Nurdoğan, 2016). 

İptidai mekteplerde karma öğretim yapılmış (Akyüz, 2011), rüştiyelerde ise 
kız ve erkek rüştiyeleri diye bir ayrım yapılmıştır. Nitekim kızlar için ilk açılan rüş-
tiye 1858 tarihinde Sultanahmet civarında bulunan Cevri Kalfa Mektebi içerisinde 
İnas Rüşdiyesidir (Demirel, 2002).

Erkek rüştiyelerinde “tarih, hüsn-i hatt, resim, hıfzıssıhha, Kur’an-ı Kerîm, 
Türkçe, ahlak, Arapça, Farsça, Fransızca, hesap, hendese, coğrafya” gibi dersler 
okutulmuştur. Kız rüştiyelerinde de benzer dersler okutmanın yanında erkek rüş-
tiyelerinden farklı olarak “idare-i beytiye (ev ekonomisi), el hünerleri” gibi dersler 
okutulmuştur (Ünal, 2015).

Osmanlılar döneminde sağlanması için çaba gösterilen ilköğretimin2 zorun-
luluğu, 1924 anayasasında tekrar edilmiştir (Akyüz, 2011). 1926 tarihli Maarif 
Teşkilatına Dair Kanunda ilköğretim, şehir-kasaba gündüz, yatılı ve köy gündüz 
ve yatılı ilk mektepleri olarak planlanmıştır. Okulların gelirleri özel idarelere bağ-
lanmıştır (Akyüz, 2011; Cicioğlu, 1985). İlköğretimin amaçları; “çocukların mil-
li hayata layıkıyla intibak etmeleri, terbiyede Türklük ve Türk vatanı esas mihveri 
teşkil etmelidir” diye belirlenmiştir. Haftanın ilk günü sabah, son günü öğleden 
sonra olmak üzere bayrak törenleri yapılması, 1933 yılında Reşit Galip tarafından 
Andımızın yazılması (Akyüz, 2011) bu anlayışın ürünü olarak değerlendirilebilir.

2 Bu bölüm Baltacıoğlu’nun okuduğu ya da çalıştığı okullar temel alınarak yazılmıştır. Onun 
okuduğu ya da çalıştığı kurumlar ele alınırken özellikle Cumhuriyet dönemi için geçerli 
olmakla birlikte Osmanlı’da okuduğu ya da görev yaptığı okulların uzantılarına da Baltacı-
oğlu ile doğrudan ilgisi olmamasına rağmen konu bütünlüğü açısından değinilmiştir.
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Laikliğin topluma benimsetilmesi, kırsal kitlelerin davranışlarının değişti-
rilmesi açısından ilköğretimin üzerinde önemle durulmuştur. Lakin ilköğretimin 
kendi içerisinde belli başlı sorunlar vardı. Öğrencilerin maddi imkânsızlıkları ne-
deniyle okullarını bırakması, köy çocuklarının iş zamanlarında okulu bırakması, 
kız çocuklarının okutulmaması, okulların yaşamını devam ettirmek için gerekli 
maddi olanakların merkez bütçeden değil de gelirleri düşük olan il özel idareler-
den3 karşılanması bunlardan sayılabilir. Bütün sorunlara rağmen okuma yazma 
oranının yavaşta olsa giderek arttırıldığını söylemek mümkündür. 1927 yılında 
%11 olan okuma yazma oranı 1980’de %69’a çıkarılmıştır (Akyüz, 2011).

2. Ortaöğretim

1869 Nizamnamesine göre ortaöğretimi idadi ve sultaniler oluşturmuştur 
(Düstur, 1289). İdadiler rüştiyelerin bir üst seviyesi olarak Osmanlı eğitim teş-
kilatında yer almıştır. İlk sivil idadiler 1874’te İstanbul ve Yanya Vilayetine bağlı 
Yenişehir kazasında olmak üzere, birer tane açılabilmiştir (Demirel, 2010; 2012). 
Sultani seviyesinde ise 1868’de açılan Galatasaray’dan4 başka bir kurum uzun yıllar 
açılamamıştır. Şehir merkezlerinde açılması planlanan sultaniler adi ve âlî olmak 
üzere iki kademeye ayrılmıştı. Adi kademe idadilere denk gelmekle birlikte idadi-
ler ortaöğretimin ilk kademesini oluşturmuştur. Fakat şehir merkezinde açılacak 
olan ikinci kademeyi de kapsayan sultaniler açılamamıştır. Ortaöğretimin geliş-
mesi tam olarak II. Abdülhamit dönemine denk gelmektedir. İdadi sayıları Abdül-
hamit döneminde artırılmıştır (Demirel, 2012).

Kızlar için idadilerin açılması süreci erkek okullarına göre biraz daha geç ta-
rihli olmuştur. 1880’de İstanbul’da açılmış, ismen idadi olarak adlandırılmasa da 
eğitim olarak idadiyi andırdığı için bu şekilde tanımlanan bir okul vardı. Fakat iki 
yıl sonra kapatılmıştır. Ailelerin kızlarını okutmak istememesi, okutmak isteyen-
lerinde hemen mesleklerini ellerine almaları için Darülmuallimata göndermesi bu 
okulu öğrenci açısından zayıf bırakmıştır. Bir sonraki deneme 1911 yılına yapıl-
mıştır. Bu tarihte tekrardan inas idadisi açılmıştır (Erdem, 2013). 

İdadilerin ülke çapında yaygınlaştırılması ile birlikte, vilayet merkezlerindeki 
yedi yıllık ve genelde yatılı olanlar,  kaza merkezlerindeki beş yıllık gündüzlü olan-
lar diye farklı şekillerde idadiler açılmıştır. Bunlardan başka bünyesinde rüştiye 
sınıfları bulunmayan dört yıllık olup yedi senelik idadilerin 4, 5, 6 ve 7. sınıflarına 
denk gelen gündüzlü idadiler İstanbul’da açılmıştır (Demirel, 2010).

3 1948 itibariyle bütçeler merkeze bağlanmıştır (Akyüz, 2011). Böylece okulların maddi so-
runlarını daha kolay çözme yoluna gidilmiştir.

4 Beyrut’ta medrese-i sultani ismiyle bir sultani açılmıştır. Bu sultani daha sonra yatılı ida-
diye dönüştürülmüştür (Demirel, 2012).
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