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abstract
Some Considerations on the Protecting the Orphans during the Ottoman Period.
This paper mainly aims the Protecting institutions of the orphans during the Ottoman Period. At
the same time, in the introduction, we widely discussed the teachings of Islam on the family,
especially the children. In this context we touched the place of orphans in the Pre-Ottomans
Turkish-Muslim societies. During the Ottoman period, the state and society made great efforts to
protect the orphans for bringing up them as good personalities in the daily life. In this paper, as far
as the research environment gives opportunity, the theory and practices of the Ottomans for
protecting the orphans was given by using sources; and some times made some critics.
key words
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Giriþ
Bilindiði gibi insan yaratýlýþý itibarýyla medenî bir varlýktýr ve bu nedenle
toplum içerisinde yaþamasý esastýr. Toplumun çekirdeði ise ailedir ve aile
de, hem Ýslâm öncesi, hem de Ýslâm sonrasý Türk toplumunda çok önemli
bir yere sahiptir.1 Eski Türklerde ve özellikle Göktürklerde “Oguþ” þeklinde
* Bu metin ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý (Ýstanbul 10 Haziran 2006)’nca düzenlenen Milletlerarasý
Yetim Sempozyumu’na teblið olarak sunulmuþ, hiçbir yerde yayýnlanmamýþtýr.
1 Geniþ bilgi için bkz. Ýbrahim Kafesoðlu, Türk Millî Kültürü, Ankara: Türk Kültürünü Araþtýrma
Enstitüsü, 1977, s. 200-202; Abdülkadir Donuk, “Çeþitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile”,
ÝÜEF Tarih Dergisi, S. 33 (Ýstanbul Mart 1982), s. 158-168; Mehmet Eröz, Türk Ailesi, Ýstanbul:
Milli Eðitim Basýmevi, 1977; Orhan Türkdoðan, “Türk Ailesinin Genel Yapýsý”, Sosyo-Kültürel
Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi I, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, s. 29-48;
Ülker Akkutay, “Ýslâmiyetten Önce Türk Ailesi”, Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara: Baþbakanlýk
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isimlendirilen aile, cemiyeti oluþturan ilk sosyal birlik olarak bütün içtimaî
bünyenin çekirdeði durumundadýr. Bazý iddialarýn aksine Türk ailesi, sultaya dayanan pederþahî deðil, velâyet esasýnda, baba hukukunun hâkim olduðu pederî aile sistemine sahipti. Yine Türk ailesini, Geniþ aile þeklinde
niteleyenler varsa da, genelde ana-baba ve evlenmemiþ çocuklardan oluþan Küçük/Çekirdek aile olduðu tarzýndaki görüþler daha fazla taraftar bulmuþ durumundadýr.2 Kadýnlarýn toplumdaki yeri çok önemlidir. Esas olan,
tek eþle ve dýþardan evlenmedir. Bununla birlikte ailede babanýn özel bir
aðýrlýðýnýn bulunduðu muhakkaktýr.
Türk ailesiyle ilgili bilgi kaynaklarýndan biri olarak mitolojiye baktýðýmýzda, burada “Aile Ocaðý” sözüyle karþýlaþýrýz ki bununla kastedilen, ailenin sýcaklýðýdýr. Çünkü ocak ve ocakta yanan ateþ, ailenin sembolüydü,
ayrýca da ateþ eski Türler arasýnda kutsal sayýlýrdý. Tanrý tarafýndan insanlara armaðan edilmiþ olan ateþ; su, hava ve toprakla birlikte kâinatýn dört aslî
unsurunu oluþtururdu. “Odsuz ev kutsuz ev” þeklindeki atasözü de kaynaðýný bu telâkkîden almýþtý. Türk mitolojisine göre ailenin kutsiyeti ve saðlam
ahlâkî temellere dayanmasý Tanrý’nýn emriydi. Eski Türklerde çocuk ve özellikle erkek çocuk sahibi olmak da önemliydi. Nitekim Oðuz Kaðan Destaný’nda Oðuz Kaðan’ýn iki evlilik yaptýðý ve her evliliðinden üçer erkek evlât
sahibi olduðu anlatýlmaktaydý. Çeþitli Türk boylarýna ait destanlarda da
aile kurumu ve bunun neticesinde evlât edinme üzerinde mutlaka durulduðu görülmektedir.3
Din deðiþtirmenin cemiyet hayatýnýn her yönünde büyük deðiþikliklere
neden olacaðý izahtan varestedir. Türklerin Ýslâm’ý kabulü de baþlý baþýna
önemlidir ve hayatlarýnýn her cephesini kapsayan pek büyük geliþmelere
sebep olmuþtur.4 Nitekim günümüzde Türk Tarihi’ni Ýslâm öncesi ve sonrasý
Aile Araþtýrma Kurumu, 1991, c. I, s. 55-58; Mahmut Tezcan, “Ýslâm Öncesi ve Sonrasý Eski
Türk Ailesinin Sosyo-Kültürel Nitelikleri”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Âile Semineri, Ýstanbul: Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araþtýrma Merkezi, 2000, s. 1-11; Nuray
Eremrem, “Eski Türklerde Aile”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve Âile Semineri, s. 21-32; M. Þakir
Ülkütaþýr, “Âile (Türklerde Âile)”, Ýslâm-Türk Ansiklopedisi, Ýstanbul: Asari Ýlmiye Kütüphanesi
Neþriyatý, 1940, c. I, s. 186-187.
2 Aile tipleriyle ilgili olarak bkz. Birsen Gökçe, “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir Ýnceleme”, Aile
Yazýlarý I, Derl. Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiðdem, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu
Baþkanlýðý, 1991, s. 205-223; Aygen Erdentuð, “Çeþitli Ýnsan Topluluklarýnda Aile Tipleri”, Aile
Yazýlarý I s. 321-357.
3 Bilge Seyidoðlu, “Türk Mitolojisi ve Efsanelerinde Aile”, Sosyo-Kültürel Deðiþim Sürecinde Türk
Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu Baþkanlýðý, 1992, c. II, s. 571-575.
4 Türklerin Ýslâmiyet’i kabulü meselesini olabildiðince geniþliðine deðerlendirmeyi hedeflediðimiz bir çalýþmayý sürdürmekteyiz. Bu konuyu özlü biçimde öðrenebilmek ve bibliyografik
künyeler için þimdilik bkz. Nesimi Yazýcý, Ýlk Türk-Ýslâm Devletleri Tarihi, Ankara: Türkiye
Diyanet Vakfý Yayýnlarý, 2005, s. 29-74.

Osmanlýlarda Yetimlerin Korunmasý Üzerine Bir Deðerlendirme

3

olarak ikiye ayýrarak deðerlendirmek genel bir kural halini almýþ bulunmaktadýr. Bununla birlikte her toplumun yeni dinini, biraz da geçmiþinden getirdikleriyle birlikte yaþadýðý gerçeði vardýr. Bu açýdan Türkler de Ýslâmiyet’i
kabul ettiklerinde, geçmiþlerini ve uzun yüzyýllarda oluþturduklarý kültürel
birikimlerini, bir fýrça darbesiyle silmiþ deðillerdir. Burada sözünü ettiðimiz
aile hayatýnda da Ýslâm’ýn kurallarýyla birlikte, eski Türk töresi ve gelenekleri
belirli oranda karýþýp kaynaþmýþ, sonuçta bazý defalar diðer Müslüman milletlerin aile hayatlarýndan kýsmen farklýlýklar gösterebilen Türk-Ýslâm ailesi
ortaya çýkmýþtýr.5 Þimdi biz, Ýslâm’ýn aile ve çocuklarla ilgili buyruklarýna bir
göz attýktan sonra, esas hedefimiz olan çocuklar ve özellikle de yetim çocuklar konusunu dikkatlerimizden uzaklaþtýrmadan, Müslüman Türk aile yapýsýyla ilgili en önemli birkaç hususa özlü biçimde bakabiliriz.
Ýslâm aileyi; hem kiþinin huzur bulduðu bir ortam, hem neslin devamý
için bir vesile, hem de mü’mini günah saydýðý çeþitli kötülüklerden alýkoyan bir vasýta olarak deðerlendirmiþ ve büyük önem vermiþtir. Bu durumun göstergesi Kur’ân-ý Kerîm’de konuyla ilgili çok sayýda ayet-i kerîmenin
yer almýþ ve Hz. Peygamber’in Sünneti’nde de yeterli kural ve uygulama
örnekleri bulunmuþ olmasýdýr.6
Ýslâm’a göre evlenmenin gayelerinden biri, hattâ en önemlisi çocuk sahibi olup neslin devamýný saðlamaktýr. Furkân 74. ayette mü’minlerin; “Rabbimiz! Bize gözümüzü aydýnlatacak eþler ve zürriyetler baðýþla ve bizi takvâ
sahiplerine önder kýl” þeklinde dua ettikleri ifade edilmektedir. Yine Ýslâm’a
göre çocuk sahibi olmanýn sorumluluk gerektiren bir durum olduðu bilinmektedir. Çünkü çocuðun her bakýmdan iyi yetiþtirilmesi gerekmekte ve
bu görev ana-babalara, en çok da babalara düþmektedir. Nitekim Tahrim 6.
“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuðunuzu, yakýtý insanlar ve taþlar
olan Cehennem ateþinden koruyun” ayetini yorumlayan müfessirler, çocuklarýn ve diðer aile fertlerinin gözetim ve terbiyesinden öncelikle aile reisi olan
babanýn sorumlu olduðu konusunda ortak görüþ içerisindedirler. Hz. Peygamber’e ait; “Hepiniz çobansýnýz ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz”
hadisinde de babalarýn sorumluluðuna dikkat çekilmiþ bulunmaktadýr.7
5 Ýslâmî dönem Türk ailesi için bkz. Mahmut Tezcan, Ýslâm Öncesi ve Sonrasý Eski Türk Ailesinin
Sosyo-Kültürel Nitelikleri, s. 11-18; Orhan Türkdoðan, Türk Ailesinin Genel Yapýsý, s. 49-59.
6 “Ýçinizden kendileriyle huzura kavuþacaðýnýz eþler yaratýp aranýzda muhabbet ve rahmet var
etmesi O’nun varlýðýnýn belgelerindendir. Bunda düþünen insanlar için dersler vardýr”. Rûm, 21;
Ayr. bkz. Nahl 72; Nûr, 32. Bir hadis; “Nikâh benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi
uygulamazsa benden deðildir. Evleniniz, ben diðer ümmetlere karþý sizin çokluðunuzla iftihar
ederim… ”. Mehmet Akif Aydýn, “Aile”, Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi (DÝA.), c. II,
s. 199-200; Ayr. bkz. Ömer Rýza Doðrul, “Âile (Kur’an’a Göre Âile)”, Ýslâm-Türk Ansiklopedisi,
c. I, s. 182-185.
7 Hayati Hökelekli, “Çocuk”, DÝA., c. VIII, s. 355-358.
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Ýslâm’da çocuðun yetiþtirilmesinde ana-babaya çok önemli sorumluluklar yüklenmiþ olmasý yanýnda, babasýz ve annesiz kalan yetim ve öksüz8
çocuklarla ilgili olarak da bütün topluma görevler verilmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’deki on iki surede yirmi üç yerde tekil veya çoðul halde yetim kelimesinin geçmesi,9 Hz. Peygamber’e atfedilen çok sayýdaki hadis-i þerîfin1 0 bulunmasý, bu durumun açýk delilini oluþturur.
Müslüman Türkler, babadan oðula doðuþtan çok þeylerin geçtiðine inanýyorlardý. Nitekim “Ata oðlu ataç doðar” (Babanýn oðlu babasýna benzeyerek doðar) atasözü bu inanýþýn bir ifadesiydi. Oðlu yetiþtirmek babanýn,
kýzý yetiþtirmek ise annenin göreviydi. Anneye “ög” denirdi ki, günümüzde
kullanýlan “ögsüz” terimi de buradan gelmektedir. Divânu Lugati’t-Türk’te
babaya “beð”, anneye ise “ana” ve “apa” denmekteydi. Çocuklar babalarýna
“ata” derler, sevgi ifadesi olarak “babacýðým” anlamýnda “ataký”, ayný þekilde annelerine de “anaký” diye hitap ederlerdi.1 1 Babadan sonra aileyi anne
temsil ederdi. Bununla birlikte “ana-baba”, “karý-koca” sözcüklerinde, “Annenin öðüdünü al, babanýn da sözünü dinle” gibi atasözlerinde, anne öne
alýnmýþtý. Babaya çekmiþ oðlana “ataç” denildiði gibi, anneye benzeyen
soylu kýza da “anaç” denirdi. Türklerde üvey anneyle ilgili olumsuz nitelemeler de, çocuðun yetiþtirilmesinde öz annesinin öneminin kavranmýþ ol8 Babasý veya anne-babasýnýn her ikisi de ölmüþ ve henüz bulûð çaðýna gelmemiþ, bakýma
muhtaç çocuða yetim, yalnýz annesi ölmüþ çocuða ise öksüz denilir. Bununla birlikte Anadolu’da öksüz yerine de yetim denilmesi söz konusudur. Geniþ bilgi için bkz. Ýbrahim Kâfi Dönmez,
“Yetim”, ÝA., c. XIII, s. 401-403.
9 Yetîm; Enâm 152, Ýsrâ 34, Fecr 17, Duhâ 9, Mâûn 2, Yetîmen; Ýnsan 8, Beled 15, Duhâ 6,
Yetîmeyn; Kehf 82, Yetâmâ; Bakara 83, 177, 215, 220, Nisâ; 2, 3, 6, 8, 10, 36, 127 iki defa,
Enfâl 41, Haþr 7.
10 Bir örnek; Hz. Peygamber “Ben ve yetimin iþlerini deruhte eden kimse, Cennet’te böylece beraber
bulunacaðýz, buyurmuþlar ve þahadet parmaðýyla orta parmaðýný iþaret etmiþlerdir”. Zebîdî,
Sahih-i Buharî Muhtasarý Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Þerhi, Çeviren ve Þerheden: Kâmil Miras,
Ankara: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý, 1972, c. XI, s. 365-366; Muhyiddîn-i Nevevî,
Riyâzü’s-Sâlihîn, Çev. Hasan Hüsnü Erdem, Ankara: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý, 1972,
c. I, s. 308; Hasan Basri Çantay, Müslümanlýkta Himâye-i Etfâl, Ankara, 1922; Hasan Basri
Çantay, “Yetimler Hakkýnda”, Sebîlü’r-Reþâd, c. I, S. 13 (Ýstanbul Eylül 1948), s. 198-199; S. 14,
s. 212-213; S. 18 (Ýstanbul Ekim 1948), s. 248; Ýbrahim Sarýçam, “Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in
Sünnetinde Yetimin Hakký ve Himayesi”, Cumhuriyet Döneminde Yoksullukla Mücadele Yolunda
Yapýlan Çalýþmalar, Der. Ýbrahim Ateþ, Ankara: Yoksullara Yardým ve Eðitim Vakfý Kültür Yayýnlarý, 1999, s. 139-148; H. Ahmet Özdemir, “Hz. Peygamber Devrinde Yetim ve Kimsesiz Çocuklar
Meselesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi (30 Eylül-2 Ekim 2005)’ince düzenlenen Çocuk Sorunlarý ve Ýslâm Sempozyumu’na sunulan teblið, baskýda.
11 Divânu Lugati’t-Türk’te aile ile ilgili geniþ bilgi Reþat Genç (Kaþgarlý Mahmud’a Göre XI.
Yüzyýlda Türk Dünyasý, Ankara: Türk Kültürünü Araþtýrma Enstitüsü, 1997, s. 55-80) tarafýndan verilmiþ bulunmaktadýr; Ayr. bkz. Reþat Genç, “Evlilik Geleneðinin Divân-ý Lugati’t-Türk’te ve Manas Destaný’nda Yer Alan Ortak Unsurlarý”, Manas 1000 Biþkek Bildirileri, Ankara:
Atatürk Kültür Merkezi, 1997, s. 99-112.
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duðunun göstergesidir. Þüphesiz Türk ailesinde erkek çocuklarýn farklý bir
yerleri bulunmakla birlikte, kýzlara da deðer verilmekteydi.1 2
Türklerin Ýslâm’ý kabulleri sonrasýnda ilk Türk-Ýslâm devletlerinden biri
olarak kurulan ve hakkýnda oldukça yeterli bilgimiz bulunan Karahanlýlar
(840-1212) döneminde, Yusuf Has Hâcib tarafýndan manzum olarak yazýlan ve 1070’te Kaþgâr hükümdarý Tavgaç Buðra Han’a sunulmuþ bulunan
Kutadgu Bilig’de aile ve çocuk terbiyesi üzerinde önemle durulmuþtur. Nitekim onda çocukla ilgili olarak verilen tavsiyeler arasýnda þunlarý hatýrlamamýz yerinde olacaktýr; “Senin ay gibi bir oðlun veya kýzýn doðarsa, onu
kendi evinde terbiye et, bu iþi baþka ellere býrakma. Süt ninesi olarak iyi ve
temiz bir kadýn tut; oðlun kýzýn temiz büyür ve uzun ömürlü olur.Oðul-kýza
bilgi ve edeb öðret; bu her iki dünyada onlar için faydalý olur, oðla bütün
faziletleri öðret; o bu faziletler ile ileride mal sahibi olur, oðlu baþýboþ býrakma; baþýboþ kalýrsa, her tarafa gider ve yazýk olur”.1 3 Yine Kutadgu Bilig’de
konumuzla ilgili þu deðerlendirme ve tavsiyeler de yer almýþtýr; “Oðul-kýz,
hakikatte gören gözün nurudur… Çocuklara fazilet ve bilgi öðretmeli ki, onlar iyi ve güzel yetiþsinler… Oðla bilgiyi henüz küçük iken öðret… Baba oðlunun yetiþmesi için emek sarf ederse, oðlu o terbiye altýnda iyi olarak yetiþebilir… Çocuklarýn tavrý, hareketi kötü ise, o kötülüðü baba yapmýþtýr; çocuðu
iyi olmaktan mahrum eden odur”.1 4
Türklerin manevî hayatlarý üzerinde uzun dönemlerde kalýcý etkiler býrakmýþ olan Ahmed Yesevî’nin Hikmetler’inde de ise yetim çocuk konusu
özellikle ve dikkat çekici bir biçimde yer almýþ bulunmaktadýr.1 5
Akýllý isen, gariplerin gönlünü avla;
Dünyaya tapan soysuzlardan yüz çevir;
Mustafa gibi ülkeyi gezip yetim ara;
Yüz çevirip, deniz olup taþtým iþte.
………
Garip, fakir, yetimleri kýl sen þamdan;
Yiyecek bulsan, canýn ile kýl sen ihsan;
12 Ali Güler, “Ýlk Yazýlý Türkçe Metinlerde Aile ve Unsurlarý”, Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde
Türk Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, c. I, s. 69-79.
13 Mehmet Kara, “Kutadgu Bilig’de Aile”, Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara: Baþbakanlýk Aile
Araþtýrma Kurumu Baþkanlýðý, 1991, c. I, s. 64-68; Ayr. bkz Naile Binark, “Kutadgu Bilig’de
Evlenme, Aile ve Çocuk Terbiyesi”, Türk Kültürü, Yýl IX, S. 98 (Ankara Aralýk 1970), s. 174-178.
14 Tuncer Gülensoy, “Kutadgu Bilig’den Hikmetler”, Türk Kültürü, Yýl IX, S. 98 (Ankara Aralýk
1970), s. 169-170.
15 Ahmed-i Yesevî, Dîvân-ý Hikmet Seçmeler, Haz. Kemal Eraslan, Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, 1993, s. 51/7, 53/14, 317/3, 7. Yetim konusu Dîvân-ý Hikmet’tin baþka yerlerinde de
iþlenmiþ olduðu gibi (s. 49/2-4), bizzat Hz. Peygamber’in de yetim olduðu vurgulanarak onun
yetimlerle ilgili tavsiyeleri sýralanmýþ (s. 281-282/13, 28-33) bulunmaktadýr.
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Parçalayýp aziz canýn eyle kurban;
Hak’tan iþitip bu sözleri dedim iþte.
………
Hayýr, sahâ kýlanlar, yetim gönlün alanlar,
Çahar-yârlar yoldaþý, Kevser lebinde gördüm.
Zâlim olup zulm eden, yetim gönlün aðrýdan,
Kara yüzlü mahþerde, kolunu arkada gördüm.
Oldukça erken denebilecek dönemlerden yola çýkarak günümüze uzanan yolculuklarý süresince, sonradan karþýlaþýlan kültür ve uygarlýklarýn
deðerlerini de bünyelerine kabul etmiþ bulunan destanlar, her þeyden önce
millî birer karakter taþýmalarý bakýmýndan dikkat çekici manzum edebî ürünlerdir ve eski Türk ailesini tanýmak için de kaynak oluþtururlar. Nitekim
Kýrgýzlara ait Manas Destaný’nda olduðu gibi,1 6 önemli Türk destanlarýndan
biri olan Dede Korkut Kitabý’nda Doðu Anadolu ve Azerbaycan sahalarýnda
Babasý yedi yaþýnda ölmüþtür;
Rasûl’ü amcasýna hem vermiþtir.
…………
Rasûl huzuruna bir yetim gelir;
Garip ve mübtelâyým diye söyler.
Rahim kýldý Rasûl onun haline;
Dileði ne ise getirdi hemen yerine.
Rasûl dedi: ben de yetimim;
Yetimlikte gariplikte büyümüþüm;
Muhammed dediler: Her kim yetimdir,
Biliniz, o benim has ümmetimdir.
Yetimi görseniz incitmeyin siz;
Garibi görseniz, dâð etmeyin siz.
Yetimler bu cihanda hâr olmuþtur;
Gariplerin iþi müþkül olmuþtur.
16 Manas Destaný’nda baba, anne, çocuk ve aile içi iliþkileri deðerlendiren Ýsmail Doðan (“Manas
Destaný’na Türk Aile Sosyolojisi Açýsýndan Bir Yaklaþým Denemesi”, Ankara Üniversitesi Eðitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. XXVIII, S. 2 (Ankara 1995), s. 229-247), destanýn Türk ailesinin
Ýslâmiyet etkisindeki geliþme dönemine ýþýk tutmakta olduðunu ve ailenin Türklerin hayatýnda
ne kadar önemli bir yer tuttuðunu çeþitli evrelerinde gösterdiðini ifade etmektedir. Evliliðin
neticesinde çocuk sahibi olmak istenmektedir. Nitekim Çakýp Say’ýn Çayýrdý Hatun’a, evliliklerinin dördüncü yýlýnda hâlâ bir çocuklarý olmamasý dolayýsýyla güçlü sitemi söz konusudur.

Osmanlýlarda Yetimlerin Korunmasý Üzerine Bir Deðerlendirme

7

göçebe olarak yaþayan Müslüman Oðuzlarýn baþýndan geçen bazý olaylar
iþlenmekte, destânî-hikâye üslûbundaki bu anonim eserde, hayatýn pek çok
yönü dile getirilmektedir. Bu açýdan bakýldýðýnda Dede Korkut Kitabý’nda,
Ýslâm öncesi unsurlarla uyumlu bir kaynaþma içerisinde Türk-Ýslâm cemiyetin en küçük sosyal birimi olan aileye ve aile iliþkilerine de önemli yer
ayrýldýðý görülür. Tabiatýyla Dede Korkut Kitabý’nda, ailenin deðerli bir ferdi olarak çocuk da, çeþitli yönleriyle yerini almýþ bulunmaktadýr. Nitekim
Bayýndýr Han’ýn her yýl düzenleyip de, Oðuz beylerini konuk ettiði toyda,
oðlu olanlarýn ak otaða, kýzý olanlarýn kýzýl otaða, oðlu kýzý olmayanlarýn ise
kara otaða oturtulduklarý görülür.1 7 Dede Korkut Kitabý’na göre çocuðu
olmayan aileler, bu emellerine ulaþmak için hem Ýslâm öncesi ve hem de
Ýslâm sonrasýnýn motiflerini taþýyan bazý âdetleri yerine getirmeliydiler.
Bunlar “attan aygýr, deveden buðra, koyundan koç kesip tepe gibi et yýðmak,
göl gibi kýmýz saðmak, ulu toy eylemek, aç görse doyurmak, yalýncak görse
donatmak; kuru kuru çaylara su salmak, kara donlu derviþlere nezirler vermek” þeklinde sýralanmaktaydýlar. Dede Korkut Kitabý’na göre anne ve babalarýn çocuklarýný gelecek hayata uygun olarak yetiþtirmeleri esastý. Bir
toplantý sýrasýnda Kazan Han’ýn yanýndakilere; yemelerine içmelerine, sohbetlerine devam etmelerini, kendisinin “sonra oðlana gerek olur” diyerek
onu ava götürdüðünü, bu sýrada bilmesi gerekenleri öðrettiðini görürüz.
Nitekim aile iliþkileriyle ilgili bazý hususlar Dede Korkut Kitabý’nda atasözü haline de getirilmiþtir. Örnek olarak; “Ana hakký Tanrý hakký, Kýz anadan
görmeyince öðüt almaz, Oðul atadan görmeyince sofra çekmez” þeklindeki
formüllerin onda yer almýþ olduklarýný hatýrlayabiliriz.1 8 Dede Korkut Kitabý’nýn mukaddimesi dahil on iki hikâyesinin on birinde kayda deðer, sekiz
baba-oðul iliþkisine yer verilmiþtir. Bunlarda çocuðun yetiþtirilmesiyle ilgili
muhtelif tavsiyeler, örnekler yer almýþ, bu yöndeki çabalarda özellikle de
babanýn rolüne vurgu yapýlmýþtýr.1 9
17 “Hanlar haný Han Bayýndýr yýlda bir kere toy idüp Oðuz Biglerin konaklar idi. Gine toy idüp
attan aygýr deveden buðra koyundan koç kýrdurmuþ idi. Bir yire að otað bir yire kýzýl otað bir yire
kara otað kurdurmuþ idi. Kimün ki oðlu kýzý yok kara otaða kondurun, kara kiçe altýna döþen,
kara koyun yahnýsýndan önine getürün, yir ise yisün yimez ise tursun gitsün dimiþ idi. Oðlaný
olaný að otaða kýzý olaný kýzýl otaða kondurun, oðlý kýzý olmayaný Allah Teâlâ kargayupdur, biz
dahi kargaruz bellü bilsün dimiþ idi”. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabý, Ankara: Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayýnlarý, 1989, c. I, s. 77-78.
18 Aydýn Oy, “Türk Destanlarýnda Aile”, Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara:
Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, c. II, s. 586-596.
19 Þeyma Güngör, “Dede Korkut Kitabý’nda Baba-Oðul Ýliþkileri”, Tarih Boyunca Türklerde Ev ve
Aile Semineri Bildiriler, Ýstanbul: Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araþtýrma Merkezi, 2000, s. 33-56; Ayr. Bkz. Sadýk Tural, “Dede Korkut Destanlarýnda Aile”, Türk Dili, S. 553
(Ankara Ocak 1998), s. 8-12.
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Ýslâm öncesi Türk kültüründen bazý unsurlarý taþýmakla birlikte, Ýslâm’ýn etkilerini de barýndýran Anadolu Efsanelerinde ailenin özellikleri sayýlýrken; temelinde sevginin bulunmasýnýn gerektiði, genelde çocuklarýn, özelde yetim ve öksüzlerin korunmalarýnýn lüzumu, kardeþler arasý sevgi ve
dayanýþmanýn gözetilmesi, ana-baba hakkýna riayet, vatan muhabbetiyle
birlikte, gelenek ve göreneklerin korunmasý konularý önemle dile getirilir.2 0 Ýnsanla beraber toplumsal bir kurum olarak ortaya çýkan aile, gayet
tabi Halk Hikâyelerinin de ayrýlmaz öðesi olmakla birlikte, yer yer hafif bir
sis perdesi arkasýna da gizlenebilmektedir.2 1 Buna karþýlýk asýrlarýn birikmiþ irfan ve dünya görüþünü, insanýn yaþadýklarý ve yaþamak istediklerini,
kendine özgü motiflerle, yine kendine has bir atmosfer ve üslûpla, belirli
bir mantýk düzeni içerisinde ve millî kabuller çerçevesinde anlatan folklor
ürünleri olarak Masallar, Müslüman Türk ailesini tanýmak açýsýndan daha
da önemli malzemeler içerirler. Konuyu bir makale çerçevesinde iþleyen
Umay Günay’a göre aile açýsýndan Türk masallarý deðerlendirildiðinde, her
þart altýnda aile birliðinin saðlanmasýna öncelikli ve çok önemli bir yer verilmiþ oluðu görülür. Bunun yanýnda, genelde kýz erkek ayýrýmý yapýlmaksýzýn, çocuk sahibi olmanýn, onlarýn iyi yetiþtirilmelerinin, aile fertlerinin
birbirlerine karþý hak ve sorumluluklarýnýn, hikâyelerde dikkatle iþlenmiþ
olduðu tespit edilir.2 2
Bir hukuk hükmü olmayan, ancak kültürel deðerlerimiz içerisinde yer
alan Atasözlerinde, önemli fonksiyonlarýndan biri millî kültürü taþýmak olan
ailenin kuruluþundan, üyelerinin özelliklerine ve aralarýndaki iliþkilere kadar çok deðerli bilgilerin yer alacaðý açýktýr. Nitekim atasözlerinde aile iliþkileri; “Tütmedik baca, çekiþmedik karý-koca olmaz; Dumansýz baca, çekiþmesiz karý-koca olmaz; anne ve genelde kadýnýn ailedeki yeri, annesiz çocuklarýn durumlarý; “Evi yapan da anne, yýkan da anne; Avrat var ev yapar, avrat
var ev yýkar; Avrat düzdüðü evi Tanrý yýkmaz, avrat bozduðu evi Tanrý yapmaz; Ana gibi yar olmaz, Baðdat gibi diyar olmaz; Ana yiðidin kalkanýdýr;
Analý kuzu kýnalý kuzu; Analý oðlak gökte oynar, anasýz oðlak yerde oynar;
Ana besler hurmayla, eloðlu besler yarmayla; Anasýz kuzu melemez; Aðlarsa
anam aðlar, gerisi yalan aðlar; Ana ölünce baba amca olurmuþ; Ana yüreði

20 Bilge Seyidoðlu, A. g. mak., s. 580-581.
21 Geniþ bir deðerlendirme için bkz. M. Sabri Koz, “Türk Halk Hikâyelerinde Aile”, Sosyo-Kültürel
Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, c. II, s. 597615.
22 “Türk Masallarýnda Aile”, Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk
Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, c. II, s. 616-625.
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güveç gibi, baba yüreði tencere gibi kaynarmýþ; ailede çocuðun gerekliliði;
“Ya evlât bir, ya ocak kör; Çocuk evin bülbülüdür; Çocuk evin direðidir; Çocuk
evin neþesidir; Çocuk evin süsüdür; Çocuk evin ocaðýdýr; Çocuksuz ev boþ ambara benzer; Çocuksuz ev tuzsuz ekmeðe benzer; Çocuksuz kadýn meyvesiz
aðaca benzer; Çocuðu yok aðlayacak, çorbasý yok taþacak; Evlâdý olmayanýn
devleti olmaz; El oðlu evlât olmaz; Arabanýn ön tekerleði nereden geçerse arka
tekerleði de oradan geçer; Analýlar koç olur anasýzlar hiç olur; Ýyi yetiþtirilememiþ çocuk sahibi olmak; Hayýrsýz evlât baba ocaðýna incir aðacý diker; Ýyi
evlât babayý vezir, kötü evlât rezil eder; babanýn durumu; Atalara babam öldü
demiþler, iþ baþa düþtü demiþ, anam öldü demiþler, öksüz olmuþsun demiþ; Baba
nasihati tutmayan piþman olur; Babasýna hayrý olmayanýn kime hayrý olur;
Babadan mal kalýr, kemal kalmaz; Babadan miras kalýr, adamlýk kalmaz; Baba
nasihati tutmayan piþman olur, Babasý ekþi elma yer, oðlunun diþi kamaþýr”
gibi örneklerde dile getirilmiþtir.2 3 Konumuzu temellendirmek açýsýndan
faydalý olduðunu düþündüðümüz Türk-Ýslâm kültüründeki aile ve çocuklarla ilgili bu giriþten sonra Osmanlýlarda yetim konusuna gelebiliriz.

OSMANLILARDA YETÝMLER VE KORUNMALARI
Türk Tarihi’nin olduðu kadar Ýslâm Tarihi’nin de en önemli siyasî kuruluþlarýndan biri olarak Osmanlýlarda da aile ve çocuklar önemliydi. Yetim çocuklarla ilgili olarak da, akýp giden yüzyýllar içerisinde, geniþ ülkenin deðiþik yörelerinde farklý uygulamalar ortaya konmuþtu. Bununla birlikte Osmanlýlar ve Osmanlýlarda yetimlerle ilgili uygulamalar denildiðinde, konunun ne kadar kapsamlý ve farklý boyutlarý içermekte olacaðý da kolaylýkla
anlaþýlmak durumundadýr. Çünkü Osmanlý ülkesi farklý kýtalarda çok sayýda ülkeyi içeren geniþlikteydi ve bu coðrafyada Müslüman Türkler yanýnda,
ayný hak ve yetkilerle donatýlmýþ olarak diðer Müslüman milletler, ayrýca
çoðu defa Müslüman nüfustan daha büyük oranda muhtelif Gayrimüslim
unsurlar bir arada yaþamaktaydýlar. Ülkedeki bu geniþlik ve zamanýn uzunluðu dolayýsýyla konumuzun sýnýrlandýrýlmasýnýn gerekeceði açýktýr. Bu bakýmdan halihazýr tebliðimizde bizim hedefimiz, daha önce yapýlmýþ araþtýrmalarý da dikkate alarak, konuyu en özlü biçimiyle ve ancak saðlam bir
kanaat oluþturmaya yetecek ölçüde iþlemeye çalýþmaktan ibaret olacaktýr.
Kuruluþ dönemi Osmanlý tarihçisi Âþýkpaþa-zâde’de de hayattan beklenenler çok özlü biçimde anlatýlýrken; “Bu âlemde maksud olan birkaç þeydir.
Oðul evlendirmek, kýz çýkarmak ve dünyadan ahirete iman ile gitmek” þeklin23 Ýhsan Kurt, “Atasözlerinde Aile”, Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, c. II, s. 629-649.
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de bir ifadeye yer verilmiþtir.2 4 Bilindiði gibi çocuklarýn yetiþtirilmesinde
ailenin ve aile içerisinde de babanýn büyük sorumluluklarý bulunmaktadýr.
Bu gerçek Osmanlýlarýn ilk dönemlerinde gerek onlarýn hakimiyetlerindeki
bölgelerdekiler ve gerekse Anadolu’nun diðer yörelerinde yaþamakla birlikte, ayný kültür dairesi içerisinde bulunduklarýnda þüphe olmayan, Müslüman Türkler tarafýndan iyice bilinmekteydi. Nitekim Aziz b. Erdeþir-i Esterâbâdî tarafýndan Sivas hükümdarý Kadý Burhaneddin Ahmed adýna 800/
1397-8’de yazýlmýþ olan Bezm u Rezm’de bu husus þu ifadelerle açýk biçimde vurgulanmýþtý:2 5 “Çünkü çocuk baba ocaðýnda ve kucaðýnda geliþip büyür.
Büyüklerin huyunu ve ahlâkýný kapar. Ailenin ve çevrenin, insan ruhunda iyi
veya kötü yönlerde çok büyük etkileri ve kesin tesirleri vardýr. Bilhassa eðitim
ve öðretim için verimli bir yaþ olan çocuklukta ve gençliðin ilk yýllarýnda ailenin etkisi daha fazla görülür. Çünkü çocuðun ruhu sadedir. Gençlerin ve yaþlýlarýn ruhunun aksine orada þekiller ve bilgiler çabuk ve kolay bir þekilde yer
tutar. Gençlik ve yaþlýlýkta ruh, odun gibi kurudur. Deðiþiklik ve düzeltme
kabul etmez… O halde babanýn ilgisi ve ihtimamýyla yetiþmiþ bir oðul, daha
terbiyeli ve daha bilgili olarak yetiþir. Ýyi huylar ve güzel ahlâkla donanýr”.
Bilindiði gibi Keykâvus tarafýndan 475/1082’de Gýlâm Þah’a hitaben
Farsça yazýlan Kâbusnâme beþ defa Türkçe’ye tercüme edilmiþse de, bunlarýn en önemli tercümesi Mercimek Ahmed tarafýndan 835/1431-32’de II.
Murad (1421-1451)’ýn isteði üzerine yapýlanýdýr. Osmanlý kültüründe çok
dikkat çekici bir yeri bulunan bu eserde çocuk sahibi olmak yanýnda, erkek
veya kýz olsun, çocuklarýn iyi terbiye edilmeleri ve gelecek hayata en uygun
biçimde hazýrlanmalarý üzerinde geniþ biçimde durulmuþ bulunmaktadýr.
Nitekim babalara hitaben; “Ýmdi sana edep ve hüner babandan miras kalmýþsa, sen de onu oðluna miras býrak, tâ ki oðul hakkýný ödemiþ olursun” ifadesine yer verilmiþtir.2 6
Bu vesile ile II. Murad’ýn geleceðin Ýstanbul fâtihi olacak olan oðlu II.
Mehmed’e öðütlerinden oluþan kitabýný ve bunun uzun dönemler halinde
Osmanlý toplumunda pek önemli bir yere sahip bulunmuþ olmasýný hatýrlamamýz mümkündür. Nasihatü Sultan Murad adýný taþýyan bu kitapta,
çocuk yaþta bir þehzade iken Fâtih Sultan Mehmed (1444-1446, 14511481)’e babasýnýn, onun anlayabileceði bir dille verdiði ahlâkî ve sosyal
içerikli öðütlere yer verilmektedir. Bu öðütler Venedik Elçisi olarak II. Mu24 Refik Turan, “Osmanlýlarýn Kuruluþ Yýllarýnda Çocuk”, Osmanlý, Ankara: Yeni Türkiye Yayýnlarý, c. V, s. 483.
25 Çev. Mürsel Öztürk, Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýný, 1990, s. 61.
26 Hazýrlayan ve sadeleþtiren Atillâ Özkýrýmlý, Ýstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser, c. I, s. 247256.
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rad’a gelen Andrea Coscolo isimli birisi tarafýndan derlenerek kaleme alýnmýþ, daha sonra Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde, ilkinin
torunu olan Venedik Elçisi Mario de Cavallo tarafýndan 1559’da Tercüman
Murad Bey’e tercüme ettirilerek Padiþah’a sunulmuþtur. Eserde II. Murad’ýn çocuk ve gençlerle ilgili deðerlendirmeleri dikkat çekicidir. Padiþah’ýn
çocuklar ve çocukluk dönemiyle ilgili deðerlendirmeleri þöyledir;2 7
“Bu çað, beþikten dokuz yaþýna kadar olan suçsuz, günahsýz, zarar ve ziyansýz ve hepsinin masum olduðu gamsýz ve kedersiz bir dönemdir. Bu çaðdakilerin bütün düþünce ve anlayýþlarý, oyun oynamanýn pek ötesine geçemez.
Her ne kadar yorulup güçlük çekerlerse, bu bile gülüp oynayarak olur… Küçük bir oyuncakla hemen avunmayý bilirler”. Gençlere gelince II. Murad þu
deðerlendirmeyi yapar;
“Bu çað, dokuz yaþýndan on beþ yaþýna, yani ergenlik çaðýna kadar uzanan
dönemdir… Bu çaðdakiler son derece cömerttirler… Doðru veya yalan ne
duysalar hemen inanýrlar. Bu yüzden, dünyada dönüp duran hile ve dolaplardan haberleri yoktur. Daha doðrusu dünyadan habersizdirler. Felek henüz
bunlara bir oyun oynamamýþtýr. Yalan ve dolanlarý da yoktur… Tecrübe diye
bir þeyleri ise hiç mi hiç yoktur… Mesela hiçbir þey düþünmeden, zararlý veya
faydalý olduðuna karar vermeden, ansýzýn bir iþe giriþiverirler… Bence bir
kimsenin, büyüklerinden güzel nasihatler dinleyip, bir iþ üzerinde baþkalarýnýn, genellikle büyüklerinin, düþünce ve anlayýþlarýna danýþmasý, kendisi için,
iyi gösteren bir gözlük yardýmýyla bakmasýndan çok daha faydalýdýr”.
Kýnalý-zâde Ali Çelebi (ö. 1572) de meþhur eseri Ahlâk-ý Alâî’de çocuk
terbiyesi ve bunun gerçekleþmesinde ana-babaya düþen yükümlülük üzerinde önemle durmuþtur. Ona göre çocuklarýn eðitim ve öðretimleri o derece de önemlidir ki, karý-kocanýn nikahla bir araya gelmesindeki esas amaç
da çocuk yetiþtirmektir. Bununla birlikte bir çocuk için ana ve babasý da
çok önemlidir. Kýnalý-zâde’ye göre, Allah’ýn insanlara verdiði ilahî nimetler
dýþýndaki en büyük nimeti, ana ve baba nimetidir. Çocuðun doðumuna
sebep olan, onun her türlü ihtiyaçlarýný karþýlayan, terbiye eden, ruhunu
güzelleþtiren, hareketlerini düzenleyen, büyümesi ve geliþmesi için hiçbir
fedakârlýktan çekinmeyen, hattâ evlâdýný kendisine tercih eden, anne ve
babasýdýr. O, eserinin muhtelif yerlerinde çocuk terbiyesinin nasýl olmasý,
onun gelecek hayatýna ne þekilde hazýrlanmasý gerektiði üzerinde önemle
durmuþtur.2 8
27 Sultan Murat Han, Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatler, Haz. Abdullah Uçman, Ýstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser, s. 96-97.
28 Geniþ bilgi için bkz. Hüseyin Öztürk, Kýnalýzâde Ali Çelebi’de Aile, Ankara: Aile Araþtýrma
Kurumu Yayýnlarý, 1990, s. 112-116, 120-122, 141-142.
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Divan þiirinin önde gelen ustalarýndan Nâbî (ö. 1712), toplumun kaos
içinde bulunduðu bir dönemde, 1701’de Halep’te ikamet ettiði sýrada, uzun
ömrü boyunca hayattan edindiði tecrübelerini, henüz yedi yaþýndaki oðlu
Ebülhayr Mehmed Çelebi’ye nasihatler þeklinde iletmek üzere, 35 bölüm
ve 1647 beyitten oluþan manzum Hayriye’sini hazýrlamýþtýr. Osmanlý toplumunda aydýnlardan baþlayarak, çok az okuma yazma bilenlere kadar halk
tabakalarýnýn bütününün raðbet gösterdiði Hayriye, türünün þaheseridir.
Nâbî’nin eserinin tesiri cümlesinden olmak üzere Sünbül-zâde Vehbî (ö.
1809)’nin de, oðlu Lûtfullah’ýn hayatta izlemesi gereken yolu gösteren 1181
beyitlik Lûtfiye-i Vehbî’yi, 1791’de bir nasihatnâme tarzýnda kaleme aldýðý
bilinmektedir. Mamafih bu alanda baþka örneklerin de bulunmuþ olmasý gerekir. Nitekim Abdülkadir Karahan, Erzurum Vilâyeti’nin Bayezid Sancaðý’na
tabi Diyadin Kazasý mal müdürü Muhammed Necmeddin Efendi’nin telif ettiði 60 sayfalýk bir yazmadan söz etmekte ve eserden bazý örnek beyitleri
göstermiþ bulunmaktadýr.2 9 Osmanlý toplumunun aileye bakýþýnda, çocuklarla ilgili uygulamalarýnda ve yetimleri deðerlendirmesinde iþte bunlar ve
diðer kültür unsurlarýnýn etkili olmuþ olduðu þüphesizdir. Þimdi sýra bunlarýn uygulamaya intikalinin örneklerini göstermeye gelmiþ bulunuyor.
Ýnsan hayatýnýn korunmasý, onun temel haklarýnýn güvence altýnda bulundurulmasý ve bu hedefe yönelik tedbirlerin alýnmasý insanî bir görev
olduðu gibi, Ýslâm’ýn da gereðidir. Ýslâm’ýn temel öðretisinde insan yeryüzünün en deðerli varlýðý, onun hayatýnýn korunmasý da dinlerin gönderiliþ
amaçlarýndan ve hukuk düzeninin temel ilkelerinden biri olarak deðerlendirilmiþtir. Bu nedenle de ebeveyni tarafýndan herhangi bir sebepten dolayý terk edilmiþ veya kaybolmuþ çocuklarýn, mümkünse ebeveynlerinin bulunmasý, bu mümkün olamazsa güvenli bir biçimde korumaya alýnmasý ve
topluma kazandýrýlmasý, Ýslâm muhitinde dinî ve ahlâkî bir görev olarak
algýlanmýþ, bu yönde bir hukuk teorisi geliþtirilmiþtir. Nitekim Ýslâm Hukuku’nda “terkedilmiþ ya da kaybolmuþ olup baþkasý tarafýndan bulunan ve anne
ve babasý da bilinmeyen çocuða” lâkit denmiþ, onun korunmasý ve ilerideki
hayatýna hazýrlanmasý için kurallar konulmuþtur.3 0 Bilindiði gibi Kur’ân-ý
Kerîm’de bir kimsenin hayatýnýn kurtarýlmasýnýn bütün insanlarý kurtarma,
bir kimseye hayat vermenin de bütün insanlýðý yaþatma derecesinde övgüye deðer bir davranýþ olduðu belirtilmiþtir.3 1
29 Nâbî, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý, 1987, s. 33-42.
30 Saffet Köse, “Lakît”, DÝA., c. XXVII, s. 68-69.
31 Mâide, 32: “Kim, bir insaný, bir can karþýlýðý veya yeryüzünde bir bozgunculuk çýkarmak karþýlýðý
olmaksýzýn öldürürse, o sanki bütün insanlarý öldürmüþtür. Her kim de birini (hayatýný kurtararak) yaþatýrsa sanki bütün insanlarý yaþatmýþtýr”.
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Osmanlýlarda çocuklarla ilgili olarak bilgi sahibi olabileceðimiz önemli
tarih malzemelerinden biri de Tereke Defterleri/kayýtlarý’dýr.3 2 Buralarda
ölen anne ve babalardan kalan tereke yani mirasýn taksimi söz konusu
edilmektedir ki, bu sayede ailelerin çocuk sayýlarý kadar, bunlara babalarýndan kalan mallarýn nasýl belirlenerek korunduðunu öðrenebiliriz. Dikkat
çekici olan husus babanýn ölümü sýrasýnda doðmamýþ olan çocuklarýn da
mirastan eksiksiz olarak faydalandýrýlmýþ olduklarýdýr.3 3 Tereke Defterleriyle ilgili olarak bilinmesi gereken bir diðer konu ise bunlarýn, yalnýzca
Osmanlý Devleti’nin Müslüman tebaasý deðil, kendi cemaat mahkemeleri
yanýnda, adaletine güvendikleri Osmanlý kadýsýna hiçbir sýkýntýyla karþýlaþmadan ulaþabilmeleri ve iþlerini halledebilmeleri dolayýsýyla, Gayrimüslim
Osmanlý vatandaþlarý için de benzer bilgileri içermiþ olmalarýdýr.3 4
Osmanlýlarda çocuklarýn baþýboþ býrakýlmamalarý, imkânlar ölçüsünde
korunmalarý ve iyi yetiþtirilmeleri esastý. Çocuk yetimse, babasýnýn ölümü
sýrasýnda henüz doðmamýþ olanlar da dahil mahkeme kendisine, mülkünü
idare edebilecek, böylece onu ilerideki hayatýnda güçsüz olmasýný önleyecek bir vasî tayin ederdi. Mahkeme tarafýndan veya babanýn hayatta bulunduðu sýrada vasiyet yoluyla tayin edilmiþ olan vasînin belirli niteliklere
sahip, güvenilir bir kimse olmasýnýn gereði açýktýr. Vasî, yetimin annesi,
anneannesi, babaannesi, amcasý, dayýsý, teyzesi, halasý olabileceði gibi, akrabalýk baðý olmayan biri de olabilirdi.3 5 Burada önemli olan kendisine
belirli bir miras kalan çocuðun ilerideki hayata en uygun biçimde hazýrlanmasý, bu arada mallarýnýn korunmasýydý. Bu nedenle de “… emânet ve istikâmetiyle mâruf ve her vechile vesâyet uhdesinden gelmeye kâdir idügi (mutemet) kimesnelerin ihbârýyla zâhir olan…” vasînin durumu, ikinci bir kademe olarak da bu iþle görevlendirilen nâzýr tarafýndan dikkatle takip edilir
ve görevlerini yapmayanlar deðiþtirilirlerdi. Vasî çocuða yapacaðý masrafý,
onun malýndan mahkemece ayrýlan nafakadan karþýlardý.
32 Tereke Defterleri hakkýnda bkz. Ömer L. Barkan, “Edirne Askerî Kassamýna Ait Tereke Defterleri 1545-1659)”, Belgeler, c. III, S. 5-6 (Ankara 1966), s. 1-479; Hüseyin Özdeðer, 1463-1640
Yýllarý Bursa Þehri Tereke Defterleri, Ýstanbul, 1988, s. 8; Ömer Demirel-Adnan Gürbüz-Muhiddin Tuþ, “Osmanlýlarda Ailenin Demografik Yapýsý”, Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Türk
Ailesi, Ankara:Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, 1993, c. I, s. 97-161.
33 XVIII. yüzyýl Sinop’unda sekiz yýllýk bir süreyi (H. 1149-1152, 1157-1160) içeren iki þer’iye sicil
defterinde 26 tereke kaydý bulunmakta, burada 56 çocuða miras kalmaktadýr. Bunlarýn üçü
babalarýnýn ölümünde henüz doðmamýþlardýr. Ýbrahim Güler, “XVIII. Yüzyýlda Aile: Sinop
Örneði”, Türkler, Ýstanbul: Yeni Türkiye Yayýnlarý, Ankara, c.XIV, s. 31, 40; Nurcan Abacý, Bursa
Þehri’nde Osmanlý Hukukunun Uygulanmasý (17. Yüzyýl), Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý,
2001, s. 170-180.
34 Ömer Demirel – Adnan Gürbüz – Muhiddin Tuþ, A.g.mak., s. 101.
35 Deðiþik durumlara örnekler için bkz. Ýbrahim Güler, A.g.mak., s. 31-32, 37-38.
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Vasîlik uygulamasý yalnýzca Müslüman çocuklar için söz konusu bir husus deðildi. Osmanlý ülkesindeki Gayrimüslim tebaa (Zimmî) çocuklarý da
ayný kanunî haklardan, kendi dindaþlarýndan veya Müslüman bir vasînin
tayiniyle yararlanabiliyorlardý ki, Þer’iye Sicilleri bu konuda çok sayýdaki
örneði içermektedir.
Vasîlerin görevleri, küçüklerin büyüyerek “… âkil ve bâlið ve derece-i rüþde vâsýl olmalarýyla…” son bulur, mallarý kendisine eksiksiz teslim edilir, bu
durum mahkemelerce de kayda geçirilirdi.3 6
Ebeveynlerden birinin veya her ikisinin ölümü yanýnda, ayrýlýk dolayýsýyla yuvanýn yýkýlmasý halinde çocuklarýn bakýmý, korunup yetiþtirilmeleri
ve terbiyeleriyle bir kiþi görevlendirilirdi ki, küçük çocukla ilgili belirli hak,
yetki ve sorumluk sahibi bu görevliye Ýslâm Hukuku’nda hâdin (hâdine),
bu iþleme de hidâne (hadâne) denirdi. Böylece çocuðun bedenen ve ruhen
saðlýklý yetiþtirilmesi hedeflenirdi. Ýslâm Tarihi’nde daha Hz. Peygamber
döneminden itibaren bu alanda zengin bir hukuk doktrini ve tecrübe birikimi oluþmuþtur. Osmanlý döneminde hidâne (hadâne) de Müslümanlarla
birlikte Gayrimüslim Osmanlý tebaasý tarafýndan oldukça yoðun biçimde
uygulanmýþtýr.3 7
Osmanlýlarda çocuklarýn evlât edinilmesi (tebennî) de, onlarýn iyi yetiþtirilmeleri yönündeki uygulamalardan biri olarak karþýmýza çýkar. Eski Türklerde,3 8 Cahiliye Araplarýnda bulunan, Ýslâm’ýn ilk döneminde de bir süre
muhafaza edilen evlâtlýk kurumu daha sonra Ahzâb 4. ayetiyle (Allah evlâtlýklarýnýzý öz oðullarýnýz olarak tanýmadý) kaldýrýlmýþtýr. Bununla birlikte
Osmanlýlarda evlâtlýk kurumu, yeniden düzenlenerek koruyucu aile tarzýnda þekillendirilmiþ, böylece de Ýslâm Hukuku’na olan zýtlýk ortadan kaldýrýlmýþtýr.
Osmanlýlarda evlât edinme, çocuðun kimsesiz olmasý veya bizzat anne
ve babasýnýn kabul etmesiyle, bakým ve gözetimle sýnýrlý “manevî evlât”
36 Ýbrahim Güler, A.g.mak., s. 31-32; Nurcan Abacý, Ag.e., s. 165-167; Ali Ýhsan Karataþ, Mahkeme Sicillerine Göre XVIII. Yüzyýlda Bursa’da Gayrimüslimler, Bursa, 2005, Yayýnlanmamýþ Doktora Tezi, s. 61-66, 69; Mehmet Çanlý, “Eytam Ýdaresi ve Sandýklarý (1851-1926)”, Türkler,
Ankara: Yeni Türkiye Yayýnlarý, c. XIV, s. 58-61.
37 Ali Bardakoðlu, “Hidâne”, DÝA., c. XVII, s. 467-471; Þamil Daðcý, “Ýslâm’da Çocuðun Bakýmý,
Eðitimi ve Korunmasý (Hidâne)”, Türk Aile Ansiklopedisi, Ýstanbul: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu Yayýnlarý, 1991, c. I, s. 262-265; Hazma Aktan, “Ýslâm Aile Hukuku”, SosyoKültürel Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu Yayýnlarý,
1992, c. II, s. 426-427; Orhan Çeker, “Îslâm’da Çocuk Haklarý”, Türk Aile Ansiklopedisi,
Ýstanbul: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu Yayýnlarý, 1991, c. I, s. 263; Ali Ýhsan Karataþ,
A.g.tez., s. 70.
38 Abdülkadir Ýnan, “Göçebe Türk Boylarýnda Evlâtlýk Müesseseleriyle Ýlgili Gelenekler”, Makaleler ve Ýncelemeler, Ankara: Türk tarih Kurumu Yayýnlarý, 1987, s. 305-316.
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statüsünde olup, evlâtlýk edinen ebeveyne vâris olamamaktaydý. Nitekim
bu konudaki kayýtlarda “çocuðun rüþt çaðýna ulaþtýðý âna kadar”, “iâneden
müstaðnî oluncaya kadar” gibi ifadelerle, evlâtlýk uygulamasý belirli bir zamanla sýnýrlandýrýlmýþ, ayrýca da evlâtlýklarýn durumu bu ad yanýnda “âhiret evlâtlýðý, can evlâtlýðý, manevî evlâtlýk, oðulluk… ” gibi isimlendirmelerle
de ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. Evlâtlýk uygulamasýnda hedef, çocuðun iyi
yetiþtirilmesidir. Bir örnek olarak; 20 Kasým 1865 tarihli Hacý Ahmed kýzý
Þerife Zeyneb’in beþ yaþýndaki kýzýný Ebû Bekir kýzý Hatice’ye iâre (ödünç)
yoluyla vermesiyle ilgili belgede sebep olarak; “tehzîb-i ahlâk ve teallüm-i
âdâb ve maârif… tâlîm-i ârâ ve maârif ve âdâb” yani çocuðun eðitiminin,
sebep olarak gösterilmiþ bulunmasýný hatýrlayabiliriz.
Osmanlýlarda Müslüman Türkler arasýnda yaygýn olan evlât edinme,
Gayrimüslim tebaa tarafýndan da benimsenmiþtir. Þer’iye Sicillerinde bu
alandaki malzemenin bolluðu dikkat çekicidir. Hayatýn deðiþkenliði ve çocukla ilgili olarak devletin gerektiðinde vakit geçirmeksizin devreye girmesine bir örnek olmak üzere 1790’da Bursa’da Veledikurd Mahallesi’nden
Kirkor veled-i Murad adlý Zimmînin müracaatýný gösterebiliriz. Söz konusu
Gayrimüslim kiþi Mahkeme’ye müracaatýnda, maddî durumunun iyi olduðu dönemde evlât edindiði Karine binti Panos adlý altý yaþýndaki çocuðun
bakýmýndan, þu sýrada aciz olduðunu bildirmiþ, kendisine nafaka baðlanmasýný istemiþtir. Kirkor’un ifadesi mahalleli tarafýndan da desteklenince
Kadý, Hazine’den günlük üç para nafaka baðlanmasýna hükmetmiþtir. Sicillerde Müslümanlarýn Zimmî, Gayrimüslimlerin de Müslüman çocuklarý evlât edinmiþ olduklarýyla ilgili belge bulunmamakla birlikte, mühtedî çocuklarýn Müslümanlar tarafýndan evlât edinilerek yetiþtirildikleriyle ilgili örnekler sýklýkla görülmektedir.3 9
Çocuklarla ilgili olarak icâr-ý saðîr yani yoksul aile çocuklarýnýn zengin
ailelere hizmet karþýlýðýnda bakýlmak üzere, “besleme, ahretlik, manevî evlât”
gibi isimler altýnda4 0 verilmesi de Osmanlý döneminde Müslümanlarýn sýklýkla uyguladýklarý bir koruyucu aile yöntemiydi. Burada da esas, ahiret sevabý ümidiyle fakir aile çocuklarýnýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi yani Allah’ýn rý39 M. Akif Aydýn, “Evlât Edinme”, DÝA., c. XI, s. 527-529; Nurcan Abacý, A.g.e., s. 180-181; Ali
Ýhsan Karataþ, A.g.tez., s. 72-73; Abdurrahman Kurt, “Tanzimat Döneminde Koruyucu Aile
Müesseseleri”, Sosyo-Kültürel Deðiþme Sürecinde Türk Ailesi, Ankara: Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu Yayýnlarý, 1992, c. II, s. 549-554; Ayný yazar, Bursa Sicillerine Göre Osmanlý Ailesi
(1839-1876), Bursa: Uludað Üniversitesi Basýmevi, 1998, s. 71-82. Burada gösterilen son dört
çalýþmanýn, incelediðimiz konuyu sýrasýyla XVII, XVIII ve XIX. yüzyýllarýn Bursa’sýnda takip
etmemize fýrsat verdiðine dikkat çekmemiz yerinde olacaktýr.
40 Mehmet Zeki Pakalýn, Osmanlý Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul: Millî Eðitim
Basýmevi, 1971, c. I, s. 30.
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zasý olup, asla küçüklerin istismarý deðildi. Nitekim çocuðun emeðine karþýlýk belli bir ücret de takdir edilirdi. Bu uygulamaya konu oluþturanlarýn çoðunluðu kýz çocuklarýydý ve genellikle rüþt çaðýyla sýnýrlandýrýlmýþlardý. Osmanlý ülkesindeki Gayrimüslimler de icâr-ý saðîr uygulamasýný benimsemiþlerdi.4 1
Müslüman-Türk insanýnýn engin þefkat ve merhamet duygusu ile Ýslâm
dininin inananlarý mutlak kardeþ yapan prensiplerinin kaynaþmasýnýn en
güzel ürünleri olarak “menâfii ibâdullaha ait olmak üzere” kurulan vakýflarýmýz içerisinde, doðrudan olduðu kadar, dolaylý olarak da yetimleri hedef
alan çok sayýda örnek bulunmaktadýr. Bunlardan bir ikisini hatýrlamak gerekirse; Fatih Sultan Mehmed (1444-1446, 1451-1481)’in kurduðu vakýflar
içerisinde, Ayasofya Camii ile ilgili görevler ve görevliler sayýldýktan sonra,
Padiþah’ýn bu caminin batý yönündeki kapýsý yanýnda bina ettirdiði ve Daru’t-Tâlim adýný verdiði okulu hatýrlayabiliriz. Bu okul öncelikle yetim çocuklar, onlardan boþ yer kalýrsa diðer fakir Müslüman çocuklarý içindir. Bu
husus vakfiyede þu cümle ile ifadelendirilmiþtir; “Eytâm bulunur ise talim-i
eytâm, bulunmaz ise etfâl-i fukarâ-yý müslimîne talimi ikdâm eyleyip… ”.
Vakfiyeye göre öðretmen, çocuklarý eðitebilecek yeteneklere sahip olacak
ve hizmetine karþýlýk olarak kendisine, günde altý akçe ücret ödenecektir.
Yardýmcý öðretmen de çocuklara derslerini tekrar ettirecek, bu sýrada onlara þefkatle davranacak, hizmetine karþýlýk olarak da günde iki akçe ücret
alacaktýr. Ahlâklý bir kiþi kayyým olacak ve temizlik hizmeti yanýnda, okulun açýlýp kapanmasýndan sorumlu tutularak, günde bir akçe alacaktýr.
Fatih Sultan Mehmed, vakfiyelerinin Kalenderhâne ile ilgili kýsmýnda þeyh
ve diðer görevlilerin durumlarýný ve alacaklarý ücretleri belirledikten sonra
çevredeki fakirlere günde 40, muhtaç misafirlere de 15 akçe sarf olunmasýný þart koþmaktadýr. Burada da yetimler unutulmamýþtýr. Onlarla ilgili ifadeleri aynen alýyoruz: “Vâkýf-ý kerîmü’þ-þân halledallahü hilâfetehu ilâ-âhiri’z-zemân þart buyurdular ki, rey’-i vakf-ý þeriflerinden makarr-ý serîr-i saltanatlarýnda sâkin olan eytâma külle yevm yüz akçeden tamam-ý þehrde üç bin
akçe sarf oluna. Zeker ve ünsa ebeveynden ârî her yetime nýsf-ý dirhemden
külle þehr on beþ akçe tevzî oluna. Her yetime muvazzaf-ý muayyeni þer’an
hidâne dairesinden huruc ve menzil-i istiðnâya vülûca deðin verip ol-mertebeden sonra vazifesi yetim-i âhara tevcih oluna ve ita ve intiha payitaht kadýsý
defterinde mukayyet ve mestur olmaðla nâzýr-ý vakfýn sýdkile hizmeti ýndallahi
ve’n-nâs mezkûr ve meþkûr ola”.4 2
41 Ali Ýhsan Karataþ, A.g.tez., s. 74-75; A. Kurt, A.g.mak., s. 555-557.
42 Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, Ankara: Vakýflar Umum Müdürlüðü Neþriyâtý, 1938, s. 313-314/
257, 328-329/260-261.
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Kanunî(1520-1566)’nin Süleymaniye Vakfiyesi’nde ise yetim çocuklar için
þu satýrlarýn yer aldýðý görülür: “Ve mekteb-i þerîf-i mestûrda taallüm-i Kur’ân-ý azim eden eytâm-ý zuafânýn melbûsâtý husûsiyçün yevmî on akçe verilüp
yýlda iki defa eytâm-ý mezbûre kifâyet miktarý libâs alý-vireler. Ve her gün iki
nevbet fukarâ için piþen aþtan ve ekmekten Mektep’te hâzýr olan eytâma ve
evlâd-ý fukarâya vere ve âdet üzere her ikisine bir çanak aþ, bir pare et ve iki
ekmek vireler. Ve mektephâneye hasýr lâzým oldukça mal-ý vakýftan alý-vireler”.4 3
Padiþahlar yanýnda sýradan mü’minler tarafýndan kurulan vakýflarda da
yetim çocuklarýn gözetilmesini ön gören dikkat çekici hükümlere yer verilmiþ bulunmaktadýr. Bir örnek olmak üzere gurre-i Þevval 721/24 Ekim
1321’de, Hattab bin Sahip Ahmed bin Rahat bin Hattab tarafýndan Sivas’ta
kurulmuþ ve günümüz þartlarýnda bile dikkat çekecek biçimde, yetim çocuklarýn koruyucu aileler yanýnda yetiþtirilmesi yönünde hükümler içermekte
olan vakfý gösterebiliriz. Aslýnda çok geniþ bir alaný ve farklý hizmet sahalarýný içine alan bu vakýf kurumunda, kimsesiz çocuklarýn bakým ve büyütülmeleri amacýyla koruyucu ailelerin görevlendirilmesinin düþünülmüþ olmasý, yani bakýma muhtaç çocuklarýn ailelerin öz çocuklarýyla birlikte ve
bir aile sýcaklýðý içerisinde barýndýrýlmalarý ve yetiþtirilmelerinin istenmesi,
böylece küçük yetimlere verilen hizmetin sadece bir barýnma ve besleyip
büyütme olayý olarak deðil, onlarýn millî ve manevî deðerlere sahip olarak
yetiþtirilmelerinin hedeflendiðini göstermekte, þüphesiz bu durumuyla da
zamanýnýn çok önünde bir anlayýþýn uygulamaya geçirilmesine iþaret etmektedir 44
Yetim çocuklarla ilgili hükümler içeren, sayýlanlar haricinde de çok sayýda vakfiye bulunmaktadýr. Bunlardan Seyyid Ahmed Aða kýzý Ümmügülsüm
Haným’ýn 15 Z. Hicce 1204/26 Aðustos 1790’da Tekirdað’da kurduðu vakfýnýn vakfiyesinde; “...vakýf gelirlerinden her yýl yüz kuruþ ayrýlarak Ramazan
ayýnda, yoksul ve yetim Müslüman çocuklar için yeteri kadar entari, þal, cübbe, fes, yemeni ve pabuç, kuþak, don satýn alýna. Bu elbiseler bayrama yakýn
ihtiyaç sahiplerine daðýtýlarak, mahzun gönülleri ve hayýr dualarý alýna...”
hükmü yer almaktadýr. Ayný konu Mehmed Tahir Efendi’nin vakfiyesinde;
“...fazla-i mezkûrenin rub’u aslý mal-ý vakfa zam olunup geri kalanýn dul hatun, yetim ve yetîmeye, fukarâ-yý Müslimîne bâ-mârifet-i mütevellî, seviyyen
43 Kemal Edip Kürkçüoðlu, Süleymaniye Vakfiyesi, Ankara: Vakýflar Umum Müdürlüðü Neþriyâtý,
1962, s. 152-153/42-43.
44 Geniþ bilgi için bkz. Nazif Öztürk, “Türk Toplumunda Koruyucu Aile Sistemi”, I. Aile Þurasý
Bildirileri, Ankara, 1990, s. 304-305; Ayný yazar, “Aile Vakýflarý”, Türk Aile Ansiklopedisi, c. III,
s. 1035-1036.
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tevzî, taksim ve itâ oluna...” þeklinde ifadelendirilmiþtir. Bursa’da 1334/
1915’te Ýnegöllü el-Hâc Saffet Bey tarafýndan kurulan vakýfta ise; þehit düþen askerlerimizin kimsesiz dul kalan iffetli eþ ve yetim çocuklarýnýn barýndýrýlmasý amaçlanmýþtýr. Burada geliþtirilen sistem sayesinde, öksüz kalan
çocuklar, annelerinden ayrýlarak aile þefkatinden mahrum edilmemektedirler. Kurulan Erâmilhâne’de barýndýrýlan hanýmlar ve çocuklarýnýn maddî
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý yanýnda, eðitim ve terbiyeleri konusuna da özel
bir itina gösterilmektedir.4 5
Osmanlý döneminde kurulan ve toplam sayýlarýnýn 35.000’in üzerinde
olduðu tahmin edilen vakýflar içerisinde, yetim çocuklara yönelik düzenlemeler içeren daha pek çok vakýf kurumunun bulunduðu þüphesizse de, biz
son birkaç örnek olmak üzere; Hatice Hatun tarafýndan 1500’de Bursa’da
kurulmuþ olan vakýfla; Emir Buharî hazretleri türbesi civarýndaki yetim çocuklarýn okutulmasý için bir okul yaptýrýldýðý ve bütün masraflarýnýn karþýlanmasýnýn öngörüldüðünü,4 6 977/1569-70 tarihli Molla Çelebi Vakfiyesi’nde; “… her sene üç yetim kýz çocuðuna o sýnýftaki kýzlar gibi onbin dirhem
cihaz masrafý…” verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný, Ýstanbul’da 1273/1857
tarihli Zübeyde Haným Vakfiyesi’nde; “… galle-i merkûmeden be-her sene
Þabanü’l-muazzamýnýn evâhirine karîb eytâm-ý fukarâdan saðîr ve saðîrelerden be-herine ikiþer yüz guruþtan 15 nefer kesâna 3000 guruþ îdiyye elbisebahâ alýna…” hükmüne yer verildiðini,4 7 Karaçelebi-zâde Mehmed Efendi’nin Ýstanbul’da kurduðu 1617 tarihli vakfýnda da Ramazan Bayramýnda
Müslüman yetim çocuklara elbise ve ayakkabý alýnarak giydirilmelerinin
þart koþulduðunu, Çakýroðlu Mehmed Bey’in Manisa’da 1908’de kurduðu
vakýfla ise okullardaki fakir çocuklarýn ders kitaplarýnýn satýn alýnmasýnýn,
yetim çocuklarýn yiyecek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý yanýnda bayram arifelerinde giydirilmelerinin istemiþ olduðunu hatýrlatmanýn yerinde ve yeterli
olacaðýný düþünmekteyiz.4 8

45 Geniþ bilgi için bkz. Nazif Öztürk, Aile Vakýflarý, s. 1033-1042; Ayný yazar, “Osmanlý’dan
Cumhuriyet’e Sosyal Yardýmlaþma Kurumu”, Vakýf Medeniyeti Sempozyumu Kitabý, Ankara,
2003, s. 59-60; Ýbrahim Ateþ, “Ailenin Eðitimi ve Korunmasýnda Vakýflarýn Rolü”, XII. Vakýf
Haftasý Kitabý, Ankara, 1995, s. 25-40.
46 Sadi Bayram, “Türk Kültürünün Temeli Vakýflardýr”, Yoksullara Yardým ve Eðitim Vakfý tarafýndan (Ankara 13 Mayýs 2006) düzenlenen Toplumlarýn Terakkîsinde Vakýflarýn Rolü Paneli’ne
sunulan teblið, s. 3-4. Halen baskýda olan bu çalýþmasýndan yararlanmamýza fýrsat verdiði için
sayýn Sadi Bayram’a müteþekkiriz.
47 Halim Baki Kunter, “Türk Vakýflarý ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd”, Vakýflar Dergisi, S.
1 (Ankara 1938), s. 122-123.
48 Sadi Bayram, A.g.teb., s. 4.
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Osmanlýlarda küçük yaþtaki yetimlerin korunmasýnda Avârýz Vakýflarý ve
Sandýklarýnýn da önemli iþlevler üstlenmiþ olduklarýný düþünmek durumundayýz. Bilindiði gibi avârýzýn Osmanlý maliyesinde, vergi ve bütçe terimi
olarak birbirine baðlý anlamlarý bulunmakta, bizi burada daha ziyade ilgilendiren yönüyle de, düzenli olmayýp fevkalâde durumlarda ve genellikle
de savaþ zamanlarýnda toplanan vergiye denilmekteydi.4 9 Bir mahalle veya
köyde bu vergileri karþýlamakta güçlük çeken halkýn, ödemelerine katkýda
bulunmak üzere Avârýz Vakýflarý kurulmuþtu. Zaman içerisinde bu tür vergi
uygulamasý eski önemini kaybettiðinde, söz konusu vakýflarýn gelirleri de
yakýn çevrenin muhtelif hayýr hizmetlerine tahsis edilmiþti ki, bunlar arasýnda halkýn karþýlaþtýðý yangýn, deprem, su baskýný, salgýn hastalýklar gibi
âfetlerle, kimsesiz kýzlarýn evlendirilmesi, sahipsiz cenazelerin teçhiz ve
defin masraflarýnýn karþýlanmasý, bu arada fakir, dul ve yetimlerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý… gibi hizmetler önemli yer tutmaktaydý. Böylece deðiþen zamanla yeni bir mahiyet kazanan Avârýz Vakfý, Avârýz Akçesi ve Avârýz
Sandýðý olarak da isimlendirilerek, karýþýk iskânýn söz konusu olduðu mahallerde Müslüman-Gayrimüslim olarak herhangi bir ayýrým yapýlmadan
bütün muhtaçlara katkýda bulunmuþtu.5 0 Esnaf teþkilâtlarýnýn da kendi aralarýnda kurmuþ olduklarý Esnaf Sandýklarý bulunmaktaydý ve bunlar çalýþamayacak durumdaki mensuplarýna yardým ettikleri gibi, ölenlerin aile ve
yetim çocuklarýnýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda da bunlardan istifade
edilirdi. Bu vesile ile hatýrlanabilecek bir diðer kurum ise Yeniçerilere ait
Orta Sandýklarýydý. Bu sandýklardan, Yeniçerilerin yaralanan veya sakat kalanlarýn ihtiyaçlarý karþýlanýr, ayný zamanda da þehit düþenlerin ailelerine
ve yetim kalan çocuklarýna yardým edilirdi.5 1 Kaynaklara göre vefat eden
Yeniçerilerin eþyalarý satýlarak yetiþmiþ çocuklarý varsa parasý onlara verilir,
þayet çocuklarý küçük ise bu para baðlý olduðu Orta Sandýðý tarafýndan iþletilebilir, çocuk yetiþtiðinde bütün para kendisine ödenirdi. Uzunçarþýlý, bir
de Aða Kapýsý’nda Yeniçeri yetimlerinin paralarýnýn saklandýðý Kara Sandýk’tan bahsetmektedir. Buna göre söz konusu sandýða Beytülmâl Kâtibi
denilen memur bakar ve Ocaða ait Beytülmâl Defteri’ni tutardý. Arkasýnda

49 Halil Sahillioðlu, “Avârýz”, DÝA., c. IV, s. 108-109.
50 Mehmet Ýpþirli, “Avârýz Vakfý”, DÝA., c. IV, s. 109; Ömer Lütfi Barkan, “Avârýz”., ÝA., c. II, s. 1319; Reþat Ekrem Koçu, “Avârýz Sandýklarý”, Ýstanbul Ansiklopedisi, c. III, s. 1343-1344; Nazif
Öztürk, Menþe’i ve Tarihî Geliþimi Açýsýndan Vakýflar, Ankara: Vakýflar Genel Müdürlüðü Yayýnlarý, 1983, s. 85-87;
51 Avârýz Vakýflarýyla, Esnaf Sandýklarý ve Orta Sandýklarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi ve deðerlendirmeler için bkz. Tahsin Özcan, Osmanlý Para Vakýflarý: Kanunî Dönemi Üsküdar Örneði, Ankara:
Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 2003, s. 80-86.
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küçük yaþta çocuklar býrakmýþ olan Yeniçerinin parasý ya Kara Sandýða konarak aynen muhafaza edilir veya baðlý olduðu Oda’ya verilerek iþletilirdi.
Her iki halde de çocuk büyüdükten sonra Beytülmâl Kâtibi kayýtlara bakarak, aynen veya çalýþtýrýldýysa, kazancýyla birlikte babasýndan kalan parayý
çocuða teslim ederdi.5 2
Osmanlýlarda Çocuk korunmasý gereken biriydi. Çocuðun babasý olmazsa, öncelikle aile büyükleri, onlar da olmazsa amcalarý geçimini teminle
mükelleflerdi. Devlet de çocuðun iyi yetiþmesi yönünde aileye yardým ederdi.
Çocuklu dul kadýnlar, ayrýca ikiz veya üçüz çocuða sahip aileler, hangi dinden olurlarsa olsunlar maaþa hak kazanýrlardý. Nitekim 1851’de Sofya civarýnda Etrepol’de Hristos adlý birinin üçüz çocuðu olduðunda, devlet kendisine para yardýmý yapmýþtý. Musul’da cami avlusuna býrakýlan bir çocuða
maaþ baðlanmýþ, Ýstanbul’da Silivrikapý’da sokaða býrakýlan bir diðer çocuk
ise, maaþ tahsis edilerek Hatice isimli bir hanýmýn bakýmýna verilmiþti. Bunlar
ve benzeri diðer durumlarla ilgili olarak arþivlerimizde oldukça bol belge
ve bilgi bulunmaktadýr.5 3
Kur’ân-ý Kerîm’in kesin emirlerine, Hz. Peygamber’in yol gösterici Sünneti’ne, kaynaðýný bunlardan alan hukukî düzenlemelere, yine hukuki düzenleme olmalarý yanýnda, gerçek birer þefkat âbidesi vakýflarýna ve deðiþik alanlardaki uygulamalara raðmen Osmanlýlar döneminin tamamýnda, yetim çocuklar konusunda hiçbir sýkýntýyla karþýlaþýlmamýþ da deðildir. Nitekim devletin baþkentinde varlýklarýný XVII. yüzyýl sonlarýndan XIX. yüzyýl ortalarýna
kadar rahatlýkla takip edebildiðimiz Külhanbeyliði Kurumu ve bunun en önemli
unsuru Külhanbeyleri, yetim erkek çocuklarla ilgili olarak görevin her zaman
da tam olarak yerine getirilememiþ bulunduðunun kanýtýdýr.
Külhanbeyi, yetim ve kimsesiz olup, oluþturulan bir organizasyon çerçevesinde, Ýstanbul’daki bazý hamamlarýn külhanlarýný mesken tutmuþ çocuk ve gençlere verilen isimdir. Külhanbeylerinin kendilerine has giyimleri,
davranýþ þekilleri ve konuþma biçimleri vardý. Onlar önemli oranda serseri
ve istenmeyecek bir hayat sürerlerdi.
Külhanbeyleriyle ilgili derli toplu bilgi veren ilk kaynaðýmýz Ebüzziya
Tevfik’e aittir. Ebüzziya Tevfik, 1874-75’te Rodos Hapishânesi’nde sürgünde bulunduðu sýrada, ayný yerde cezasýný çekmekte olan son külhanbeylerinden Sami ile tanýþmýþ, kendisine yakýnlýk göstererek, hem onun hikayesini ve hem de genel olarak külhanbeylerinin törelerini tespit etmiþtir. Biz
52 Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, Osmanlý Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1975, c. II, s.
558-559; Ayr. bkz. Ayný Yazar, Osmanlý Devleti Teþkilâtýndan Kapukulu Ocaklarý, Ankara:
Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1984, s. 311-317.
53 Ýlber Ortaylý, Osmanlý Toplumunda Aile, Ýstanbul: Pan Yayýncýlýk, 2001, s. 114-115.
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de burada vereceðimiz bilgileri baþta ona ait Yeni Osmanlýlar Tarihi54 olmak üzere, diðer bir kýsým çalýþmalardan derlemiþ bulunuyoruz.5 5 Buna
göre külhanbeyliði kurumunun ortaya çýkýþý, XVII. yüzyýl sonlarýyla XVIII.
yüzyýl baþlarýnda Osmanlý Devleti’nin içinde bulunduðu sýkýntýlý durumla
yakýndan iliþkilidir. Bu sýradaki Ýkinci Viyana Muhasarasý (1683) ve bunu
takip eden yenilgi, ülkede düzenin bozulmasýna neden olmuþ, Padiþah ve
Sadrâzam’ýn vakitlerinin çoðunu Edirne’de geçirmeleri dolayýsýyla Ýstanbul’da asayiþ kalmamýþ, ahlâkî bir çöküntü ortaya çýkmýþtý. Ýþte bu ortamda, diðer küçük yetimler yanýnda, hiç deðilse bir kýsmý meþrû olmayan birleþmelerden doðan çocuklar, ya süt ninelere verilmiþ ve bir süre uzaktan
ilgilenilmeden sonra tamamen kaderlerine terk edilmiþ, ya da hemen doðumlarý sonrasýnda cami avlularýna býrakýlmýþlardý. Kaynaktan çýkan suyun, þu veya bu istikamette ama mutlaka kendisine akacak bir yol bulmasý
gibi, dönemin yetim ve kimsesiz çocuklarý da, Ýstanbul’da çok bol olan
hamamlarýn külhanlarýný kendilerine mesken edinmiþ kiþilerce buralarda
korunmuþ, zaman içerisinde bir ocak biçiminde teþkilâtlanarak külhanbeyliði kurumunu ortaya çýkarmýþlardýr.5 6
Külhanbeyliðine müracaat edebilmenin baþlýca þartlarý yetim, hattâ kendisiyle ilgilenecek akrabasý bile bulunmamak, yaþý 11’den küçük 15’ten büyük olmamaktý. Teþkilâta bir bakýma sýnavla kabul edilen ve külhanbeyi
olan yetimler 23-24 yaþýna kadar burada kalabilirlerdi. Destebaþý, külhanbeyi olmak üzere getirilen veya kendisi gelen çocuða öncelikle;
-“Burada verilen emre “hayýr” demek yoktur, etini kesip þarabýmýza kebap
edip yesek boynunu bükeceksin, aðzýný açmayacaksýn!... Razý mýsýn? diye sorardý”. “Razýyým” cevabýný alýnca kendisine hýrpanî bir kýyafetle iki torba
54 Ebüzziya Tevfik, Yeni Osmanlýlar Tarihi, Sad. Ziyad Ebüzziya, Ýstanbul: Kervan Kitapçýlýk, c.
III, s. 196-231. Ebüzziya Tevfik’in hikâyesini anlattýðý son külhanbeylerinden Sami’nin serüveni, yetim ve kimsesiz, þefkat yoksunu bir çocuðun baþýna nelerin gelebileceðini, onun duygu
dünyasýný öðrenebilmek açýsýndan son derece dikkat çekicidir. Sami, kendisine kötülükler
öðreten arkadaþýný anarken onu þeytanla özdeþleþtirmekte, belki de annesi olan bir hanýmýn
okþamasý karþýsýnda duygulanmakta, ona kaný kaynamakta, hayatýn sýkýntýlarý karþýsýnda ise;
“Ah anacýðým, beni niçin doðurdun” diyebilmektedir.
55 Reþad Ekrem Koçu, Hatice Sultan ile Ressam Melling (Tefrikalaþmýþ Hikâyeler), Ýstanbul: Doðan Kitapçýlýk, 2003, s. 145-179; Ayný Yazar, Patrona Halil, Ýstanbul: Doðan Kitapçýlýk, 2003,
s. 89-110; Server Tanilli, “Geçen Yüzyýlda Ýstanbul’da Kabadayýlar ve Külhanbeyleri”, Osmanlý
Ýmparatorluðu’nda Yaþamak, Der. François Georgeon-Paul Dumont, Çev. Maide Selen, Ýstanbul: Ýletiþim Yayýnlarý, 2000, s. 137-146; Mehmet Zeki Pakalýn, Osmanlý Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul: Millî Eðitim Basýmevi, 1971, c. II, s. 339-340; Uður Göktaþ,
“Külhanbeyi”, Dünden Bugüne Ýstanbul Ansiklopedisi, Ýstanbul: Kültür Bakanlýðý ve Tarih Vakfý’nýn Ortak Yayýný, c. V, s. 164-165.
56 Külhanbeyliði kurumu halihazýr tebliðimizin hazýrlanmasýndan sonra bir makale çerçevesinde
tarafýmýzdan kýsaca deðerlendirilmiþtir. Bkz. Nesimi Yazýcý, “Osmanlýlar Döneminde Yetimlerle
Ýlgili Farklý Bir Uygulama: Külhanbeyliði Kurumu”, Ýstem, Yýl 5, S. 9 (Konya 2007), s. 9-20.
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verir ve; “Utanmayacaksýn, dolaþacaðýn bakkal dükkânlarýnda kovulmaktan
sýkýlmayacaksýn, dayak yememeye çalýþacaksýn, arsýzlýktan çekinmeyeceksin;
vermezlerse bir daha iste, yine vermezlerse tekrar iste, sýzlan, yalvar; bakkal
dükkânýna sinek gibi yapýþ, kopma; eðer bakkâl veya çýraðý seni hýrpalamaya
kalkarlarsa þirretleþ, dükkânýn müþterilerine sokul, sürün; tiksinir, iðrenirlerse daha daha sürün sýrnaþ! Haydi uðrun açýk olsun!..” þeklinde çalýþma
yöntemini anlatarak, iki torba verir ve olabilen en kýsa sürede pirinç, irmik,
þeker ve yað toplayarak doldurmasýný isterdi. Akþam olduðunda Külhancý
Babanýn bu malzeme ile hazýrladýðý pilav ve helva, payý tahta bir çanaða
ayrýlmýþ ve su daðýtmak üzere ayakta beklemek mecburiyetinde olan aday
müstesna, hep birlikte yenir, sonunda külhanbeyleri üç parmaklarý arasýnda tuttuklarý birer ekmek parçasýný tuza banarlar ve ayný durumdaki Külhancý Babanýn þu duasýna yüksek sesle katýlýrlardý;
Bu ocaðýn adý gerçek külhandýr
Nice erler yetiþmiþtir külhandan
Yersizlere yurtsuzlara mekândýr
Kim bilir kim bugün nerede pinhandýr
Ana baba kucaðýný bilmeyen
Âþýk Lâyhâr pîrimiz üstadýmýz
Yavrucuklar bu külhanda minhandýr
Hak budur kim eþi gelmez sultandýr
Aþk ile meþk kalenderlik râhýdýr
Külhan böyle muhabbetli meydandýr
Aramýza geldi bir can pâresi
Ýþte üryân olmuþ Lâyhâr aþkýna
Ol çerâð-ý hüsne gönül þamdandýr
Bugün gonca yarýn gül-i handandýr
Hû çekelim Lâyhâr’ýn aþkýna hûuu
Yürekteki þûlemiz ol nurdandýr5 7
57 Biz külhanbeyliði kurumunun gülbangi þeklinde nitelenebilecek bu metni R. E. Koçu’nu Hatice
Sultan ile Ressam Melling adlý eserinden (s. 152-153) aldýk. Yazarýn Patrona Halil isimli eserinde (s. 97-98) az farklý kaydedilmiþ olan gülbang metninin son beyti, Ebüzziya Tevfik tarafýndan son külhanbeylerinden Sami’den þu þekilde alýnmýþtýr (s. 212);
"Pîrimiz bizim koca Lâyhâr Hak budur kim eþi gelmez sultandýr
Hû çekelim Lâyhâr’ýn ruhuna Hûuu Onun içün bây-ü gedâ yeksândýr.
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Dua sonrasýnda tuza banýlan ekmekler yenilir, bir de kardeþlik töreni
yapýlýrdý. Bu sýrada aday, daha önce külhanbeyi olmuþ kendinden üç dört
yaþ büyük bir çocuk/gençle birlikte külhanýn ortasýna getirilir, tamamen
soyunmuþ olan iki çocuktan birincisi solda, diðeri ise saðda durur, külhanýn
aðzýnýn üstündeki rafta bir bohça içerisinde korunan ve “Lâyhâr’ýn kefeni”
þeklinde isimlendirilen, iki yakalý, iki kollu tek bir gömleði birlikte giyerlerdi. Böylece bir gömlekte iki baþ ve iki kol görünür, Külhancý, ocaðýn önünde
diz çökerek yüksek sesle þu sözleri tekrarlardý;
“Ey Lâyhâr’ýn evlâtlarý! Burasý baba yurdudur. Burada senin benim yoktur. Burada herkes kardeþtir. Bir anadan doðanlar, bir babadan olanlar birbirlerini boðazlarlar. Lâyhâr’ýn evlâtlarý birbirlerini bir vücut bilirler. Kardeþlerine birisi bir iðne batýrsa, acýsýný kendi vücutlarýnda duyarlar. Bu kefene saðlýðýnda girenler, ölünceye kadar birbirlerini ayrý görmezler. Bu, ikilikte
birliktir. Bu senin sað elindir. Sen de bunun sol elisin. Vücudunuz birdir.
Baþlarýnýz ikidir. Biriniz saðýnýzý, biriniz solunuzu görürsünüz. Ömrünüzün
sonuna kadar birbirinizi görür, gözetirsiniz. Her gün kazancýnýzý buraya getirirsiniz. Burada bu senindir, bu benimdir yoktur. Az, çoðu artýrýr, çok hepimizi besler. Kazan birdir, hepinizi doyurur”. Sonra Lâyhâr’ýn ruhuna bir fâtiha
okunur, önde Destebaþý ve Külhancý olduðu halde külhanbeyleri gömleðin
içindekilere “Hoþ geldin yeni kardeþ” derler, o gece iki çocuk ayný gömleðin
içinde yatar, uyurlardý. Sýrasý gelmiþken külhanbeylerinin pîrleri mesâbesinde olan Lâyhâr’dan kýsaca bahsedelim.
Lâyhâr aslýnda bir isim deðil lâkaptýr. Rivayete göre Lâyhâr, Gazneli Mahmud (998-1030) döneminde Gazne’de bir hamam külhanýný mesken edinmiþ, çul çaput içinde yarý çýplak, süflî hayat yaþayan ayyaþ bir kiþiydi. Meyhanelerde þarap fýçýlarýnýn dibinde biriken tortuyu yer/içerdi ve Farsça lây
ve hâr’dan oluþan ismi de bu anlamdaydý. Bu haliyle Lâyhâr devamlý olarak
sarhoþtu. Onun hikâyesi Divan þairi Nâbî (ö. 1712)’nin de bir mesnevîsine
konu oluþturmuþtu.5 8 Buna göre Gazneli Mahmud’un Senâî Bey isminde,
görüþlerine pek deðer verdiði, bilgili bir danýþmaný vardý. Günlerden bir
gün evinden saraya gitmekte olan Senâî Bey, Lâyhâr’ýn bulunduðu hamam
külhanýnýn önünden geçtiði sýrada, katýrýnýn ayaðý sanki bataða düþmüþ
gibi, diz kapaklarýna kadar çamura batmýþtý. Ýþte bu sýrada Lâyhâr Külhancýya;
58 101 beyitlik bu mesnevî “Makâle Der-þân-ý Hakîm Senâyî Kaddesallahü Sýrrahü’l-Azîz” baþlýðýyla Nâbî’nin Divaný’nda yer almaktadýr. Bkz. Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvâný I, Ýstanbul: Millî
Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý, 1997, s. 434-443. Bu vesileyle Nâbî Dîvâný’nda bu þiiri bizim için
arayýp bulan Fakültemiz Türk-Ýslâm Edebiyatý Araþtýrma Görevlisi Abdülmecit Ýslamoðlu’na
teþekkür ederiz.
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-Lâyýmý doldur baba! Bir dolu da Senâî Bey’in aþkýna içeyim demiþti. Külhancý, Senâî Bey’in adýný anmamasý konusunda uyardýysa da, o arzusunu
tekrarlamýþ, hem de sesini yükselttiðinden, kendisini duyan Senâî Bey de
hamamýn külhanýna girerek onu görmüþ, derhal Lâyhâr’ýn tesir alanýna dahil olmuþtur. Yine menkabeye göre Senâî Bey Lâyhâr’ý þeyh edinmiþ, Gazneli Mahmud’un Hindistan seferlerine yönelmesi de bu vasýtayla olmuþtur.
Ýþte onun gibi hamamlarýn külhanlarýný mesken edinmiþ olan Ýstanbul’daki
külhanbeyleri de, kendi organizasyonlarý için bu Lâyhâr’ý pîr edinmiþlerdi.
Külhanýn demirbaþ eþyasý arasýnda bulunan üç kollu demir þamdana, ona
olan saygý ve baðlýlýklarýnýn göstergelerinden biri olmak üzere “Lâyhâr’ýn
gözü”, “Lâyhâr’ýn kalp gözü” ve “Lâyhâr’ýn kalbi” gibi isimler vermiþler, horoza da Lâyhâr’ýn timsali diye saygý göstermiþ, külhanlarýnýn bahçesinde
birer horoz beslemiþlerdi ki, bu ayný zamanda kendilerine zamaný hatýrlatmaktaydý.
Ýstanbul hamamlarý içerisinde Gedikpaþa Hamamý’nýn özel bir yeri vardý.5 9 Fetih’ten sonra inþa edilen (879/1474-1475) ilk hamam olan Gedikpaþa Hamamý’nýn külhaný, evsizlerin barýnmalarý açýsýndan oldukça müsait
bir tarzda yaptýrýlmýþtý. Zaman içerisinde yersiz yurtsuz yetimler hamam
külhanlarýnda kalmaya baþladýklarýnda, Gedikpaþa Hamamý’nýn külhaný en
fazla sayýda külhanbeyini barýndýrmýþ, bu konumuyla da diðerlerinden önde
kabul edilmiþtir. Nitekim herhangi bir kavga veya anlaþmazlýðýn bitirilmesinde, Gedikpaþa Hamamý’nýn destebaþýsýnýn sözü itirazsýz kabul edilmek
durumundaydý. Sýralamada Gedikpaþa’dan sonra; Mahmud Paþa, Bayezid,
Ýbrahim Paþa, Ayasofya, Çinili ve Haseki hamamlarýnýn külhanlarý gelirdi.
Külhanbeylerinin belirli bir düzenleri vardý. Onarlý gruplar oluþtururlardý ve her on külhanbeyinin baþýnda bir Destebaþý bulunur, bir külhanda
birden fazla deste varsa, bir de Koca Destebaþý bulunurdu. Külhanbeyleri
gibi bir yaþ sýnýrýna tabi olmayan destebaþýlarýn bir, koca destebaþýnýn iki
postekisi olurdu. Külhan kültürünün devamýný, yönetici konumundaki bu
kiþiler saðlarlardý. Külhanda bir de baba diye isimlendirilen Külhancý bulunurdu ki, esas olarak hamamýn ocaðýyla ilgilenen bu kiþiler, Gayrimüslim
özellikle de Ermeni olabilirlerdi.
Külhanbeylerinin hayatýný iki kýsýmda ele almak mümkündür. Birincisi
külhanda bulunduklarý, yani daha ziyade gecelerini nasýl geçirdikleridir.
59 Enis Karakaya, “Gedik Paþa Hamamý”, DÝA., c. XIII, s. 547-548; Gedik Paþa Hamamý’nýn erkek
ve kadýnlar kýsmýnýn “hazne ve külhaný hamamýn arka cephesinde enlemesine büyük, dikdörtgen planlý bir mekân halindedir”. Osmanlý hamamlarýnýn tarihi, mimarîsi durumu ve kültürümüzdeki yeri için bkz. Semavi Eyice, “Hamam (I. Tarih ve Mimari)”, DÝA., c. XV, s. 414-430;
Mustafa Uzun-Nurettin Albayrak, “Hamam (II. Kültür ve Edebiyat)”, DÝA., c. XV, s. 430-433.
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Külhanbeyleri akþama doðru topladýklarý yiyeceklerle külhana dönerler,
yemeði hazýrlarlar, en son külhanbeyi de geldiðinde elinde yakýlmaya hazýr
çubuðuyla bekleyen Külhancý tarafýndan kapý kapatýlýr ve ancak o zaman
yemek yenirdi. Külhancý yemeðe ancak yeni bir katýlým olduðunda iþtirak
eder, diðer zamanlarda hamamýn sair görevlileriyle birlikte sofraya otururdu. Yemek sonrasýnda külhanbeyleri kendi aralarýnda çeþitli oyun ve eðlencelerle vakit geçirir, uyku zamaný geldiðinde de kül üzerinde yatarlardý.6 0
Sabahlarý kutsiyet atfettikleri horoz sesiyle uyanan külhanbeyleri, kýþlarý
Külhancý Babanýn hazýrladýðý saleplerini içer ve hemen yola koyulurlardý.
Hastalanan ve bu durumu uzun süren Külhanbeyi, Külhancý Babanýn odasýnda yatýrýlýrdý.
Külhanbeylerinin dýþarýdaki günlük hayatlarýnda uymalarý gereken bazý
kurallar vardý. Öncelikle küçük yaþtakiler daima çift olarak gezmek durumundaydýlar. Yahudilere saldýrmalarý yasaktý, küçük çocuklarý ve güçsüz
kadýnlarý savunmalarý, seyyar satýcýlardan bir þey istememeleri gerekirdi.
Mola veren hamallarýn yüklerini sýrtlanmalarýna yardým etmeliydiler. Zenginlere, bilhassa da tulumbacý, kasap ve kömür satýcýlarýna ise sataþýrlardý.
Külhanbeyleri bir mesleðe yönelmez, geçimlerini dilenmek ve küçük miktarlarda hýrsýzlýklarla temin ederlerdi. Ýsterler, ýsrar ederler, sýrnaþýrlar, sataþýrlar ve bir þekilde yiyeceklerini çýkarýrlardý. Kýþ aylarýnda Ýstanbul sokaklarýnýn çamurlarý, yaþlarý 17-20 arasýnda bulunan külhanbeyleri tarafýndan
süpürülerek yol ortalarýnda öbekler haline getirilir, bu hizmetlerine karþýlýk
onlar gelip geçenlerden “helva parasý” adý altýnda bahþiþ isterlerdi. Durumu
bilenler daha onlara yaklaþmadan bahþiþlerini hazýrlarlar, aksi halde kendi
argolarýnda “kaftan giydirmek” olarak ifadesini bulan durum ortaya çýkar,
Destebaþýnýn iþaretiyle külhanbeyleri, çamuru süpürgelerle geçenlerin üstlerine atarlardý. Bu sebepten kendilerine ait argoda çamur, ziyafet anlamýnda kullanýlýrdý.
Görüldüðü gibi bir yüzleriyle insanlarýmýzýn maddî ve manevî açýdan
temizlenmelerine hizmet eden Ýstanbul hamamlarý, diðer yüzleriyle de yak60 Ebüzziya Tevfik’in bizzat külhanbeyi Sami’den aktardýðý bilgiler (s. 224) yatýþ düzeni hakkýnda
ve dolayýsýyla külhanbeylerinin hayatlarýnýn düzeyi hakkýnda dikkat çekici detaylar içermektedir; “Gece yarýsýna yakýn yuvalar eþilir, yan yana, iki keçeli (iki sýralý) ve herkesin ayaklarý
ortaya baþlarý duvara gelecek surette, yatýlýr. Ortada, bu iki safýn uzunluðunca devam eden
açýklýða, külhancý, yarým saatte bir korlanmýþ ateþ döker. Onun çýkardýðý hararet yorganlýk
eder. Küçükler umumiyetle çýplak ve çift olarak adeta küle gömülür ve üzerlerine kilim, kebe,
çuval gibi þeyler örterler”. R. E. Koçu (Hatice Sultan…, s. 155) bu yatýþ düzenine külhanbeyliði
argosunda “taban ateþ” adý verildiði belirtir. Yine onun ifadesine göre XVIII. yüzyýl sonlarýnda
külde yatma yerine külhanbeyleri, külhancýnýn odasý yanýna yapýlan büyük oda/koðuþta hasýr
ve çuvallar üzerinde yatmýþlardýr.
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laþýk 150 senelik bir sürede, külhanbeyleri adý altýnda organize olmuþ bulunan, toplumumuzun yetim çocuklarýna, hiç de uygun olmayan þartlarda
barýnak oluþturmuþlardý. Bu kadar uzun bir süre bu problem hiç fark edilmemiþ miydi? Ýnsanlarýmýz bu durumdan huzursuz olmamýþ, dönemin her
seviyedeki yöneticileri kendi sorumluluklarýný düþünememiþ, bu bataklýðý
kurutmak yönünde bir çaba içerisine girmemiþler miydi? Veziriâzam Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa (ö. 1730)’nýn Evren ve Arslan isimli iki külhanbeyini Tulumbacý Ocaðý’na kaydettirmiþ olduðunu, II. Mahmud’un da tebdil gezdiði bir sýrada Gedikpaþa Hamamý külhanýnda, Dede Efendi’nin “Çýhar attým þeþ oynadým yine felek yendi beni” þarkýsýný söylerken dinlediði
Külhanbeyi Topkapýlý Mehmed’i çok beðenerek Saray’da Müezzinân-ý Hâssa arasýna geçirdiðini biliyoruz. Gerçekten her ikisi de çok önemli konumlarda bulunmuþ olan bu iki yönetici, sözünü ettiðimiz tasarruflarda bulunurken, acaba köklü bir çözümü akýllarýna hiç getirmemiþler miydi? Bunlar
ve benzerleri diðer sorulara þu sýrada yeterli ve doyurucu bir cevap verebilecek durumda deðiliz. Bilinen, artýk problemin büyüklüðü iyice fark edildiðinde, Abdülmecid (1839-1861) döneminin seraskerlerinden Hasan Rýza
Paþa’nýn 1262 Recebinin (25 Haziran-24 Temmuz 1846) bir Perþembe gecesi harekete geçerek, ani ve eþ zamanlý bir baskýnla, Ýstanbul hamamlarýnýn külhanlarýnda barýnan bütün külhanbeylerini (1000’e yakýn)6 1 Sultanahmet Camii avlusunda toplattýðýdýr. Serasker, kendilerini aþaðýlamadan,
içinde bulunduklarý þartlarýn sýkýntýlarýný ve olumsuzluklarýný açýkça anlatmýþ, külhanbeyleri de kendi durumlarýndan hoþnut olmadýklarýný, fakat yapabilecekleri baþka bir þeylerinin de bulunmadýðýný ifade etmiþlerdir. Konuþmanýn sonunda külhanbeylerinin 16 yaþýndan küçük olanlarý Gülhane’de orduya ayakkabý diken Kalavrahane’ye gönderilmiþ, daha yukarý yaþlardakilerse asker olarak kaydedilmiþlerdi. Ýlerleyen zamanlarda aralarýndan
üst rütbelere kadar ulaþanlar olmuþtu.6 2
61 Reþat Ekrem Koçu (Hatice Sultan…, s. 161-162) külhanbeyliðinin kaldýrýldýðý sýrada hangi
hamamda kaç külhanbeli bulunduðunu göstermiþ bulunmaktadýr. Buna göre; Gedikpaþa Hamamý 40, Mahmutpaþa Hamamý 30, Aksaray Muratpaþa Hamamý 30, Ayasofya Hamamý 30,
Tophane Kýlýçalipaþa Hamamý 30, Bayezit Hamamý 30, Bahçekapý Haseki Hamamý 30, Tahtakale Hamamý 20, Laleli Aða Hamamý 20, Samatya Aða Hamamý 20, Zeyrek Çinili Hamamý 20,
diðer elli kadar hamamdan 500 olmak üzere toplam 800 külhanbeyi.
62 Mekteb-i Sanayi’nin kuruluþuyla ilgili 11 Þaban 1279/1 Þubat 1863 tarihli Meclis-i Vâlâ
tezkiresinde yatýlý öðrenciler için kullanýlan; “Eðer ki Üsküdar ve Boðaziçi taraflarýnda bulunan
bazý kesân çocuklarýný iþbu mektebe veremeye heves ve raðbet edecekleri derkâr olduðu halde
bu’d-i mesafe buna mani olacaðýna nazaran bu mektebin bir þûbe-i leylîsi olmak lâzýme-i
hâlden görünüp bundan baþka Dersaadet’te birçok fukarâ çocuklarý geceleri külhan ve emsali
mahallerde yatmakta ve gündüzleri tese’ül etmekte olduklarýndan… ” ifadeleri, Külhanbeyliðinin ortadan kaldýrýlmasýndan sonra da Ýstanbul hamamlarýnýn külhanlarýnda kimsesiz veya
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Külhanbeyleriyle ilgili satýrlarýmýzý, eserinin ilk baskýsý 1934’te yapýlan
ve dolayýsýyla o günlerin Ýstanbul’unu deðerlendirdiðini düþündüðümüz
Reþat Ekrem Koçu’nun, güncelliðini hâlâ koruduðunu, daha doðru ifade etmek gerekirse maalesef önemini çok daha fazla artýrmýþ olarak gündemimizde yer almaya devam etmekte olduðunu düþündüðümüz, bakýma muhtaç çocuklarla ilgili þu deðerlendirmesiyle bitiriyoruz; “Külhanbeylerinin mevcut olmadýðý zamanýmýz için de acý þeyler yazabiliriz. Edep, ar, namus ve iffet
cevherlerini kaybetmiþ çocuklar ve delikanlýlarla Ýstanbul yine týklým týklým
doludur… Ýstanbul Afganlý kalender Lâyhâr’ýn þarap küpü, fýçýsý halindedir,
içinde tahammür halinde bulunan mayaya her gün kokulu, þerbetli, renkli
salkým salkým üzümler gibi sürü sürü çocuklar ve gençler atýlmaktadýr. Kim
ilgileniyor?”
Genel olarak bakýma muhtaç, özelde yetim çocuklar konusuyla Osmanlý
yöneticilerinin Tanzimat öncesi ve bilhassa da bu dönemde yakýndan ilgilenmiþ olduklarýný görmekteyiz. Nitekim 7 R. Evvel 1268/31 Aralýk 1851’de
çýkarýlan Eytâm Nizamnâmesi ve buna dayanarak Eytâm Nezâreti’nin kurulmuþ olmasý, kendisine bir maddî varlýk intikal etmiþ bulunan küçük yetimlerin, haklarýnýn daha muntazam olarak korunmasý yönünde önemli bir
atýlýmdýr. Bu ilk nizamnâmeyi, hizmetin daha muntazam yürütülmesini
temin yolunda çýkarýlan diðerleri takip etmiþ, ayrýca ilmiye, askeriye, posta
görevlileri gibi farklý meslek gruplarýnýn dul ve yetimlerini ilgilendiren diðer bir kýsým yasal düzenlemeler de yapýlmýþtýr.6 3
II. Mahmud (1808-1839) ve Abdülmecid (1839-1861) dönemlerinde
yetim çocuklarla ilgili bir kýsým çalýþmalarýn yapýlmasý söz konusudur. Buyersiz yurtsuzlarýn bir ölçüde de olsa barýnmýþ, bunlarýn geçimlerini dilenerek saðlamýþ olduklarýný göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir. Mamafih bu konu hâlâ yeterince araþtýrýlmamýþ
bulunmaktadýr. Adnan Giz, “Belgelerle Sanayi Tarihi Ýstanbul’da Ýlk Sanayi Mektebinin Kuruluþu”, Ýstanbul Sanayi Odasý Dergisi, Yýl 3, S. 35 (Ýstanbul 15 Ocak 1969), s. 21; Ayr. bkz. Rifat
Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlý Sanayii ve Sanayileþme Politikasý, Ankara: Türkiye Ýþ Bankasý Kültür Yayýnlarý, 1988, s. 120.
63 Geniþ bilgi ve deðerlendirmeler için bkz. Nesimi Yazýcý, “Tanzimat Döneminde Yetim Mallarýnýn
Korunmasýna Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazý Uygulamalar”, XII. Vakýf Haftasý Kitabý;
Ankara, 1995, s. 46-47; Ayný Yazar, “Tanzimat Döneminde Yetim Çocuklara Yönelik Koruma
Çalýþmalarý”, Osmanlýlar Döneminde Yoksullukla Mücadele Yolunda Yapýlan Çalýþmalar, Ankara, 2000, s. 35-36; Seher Aktaþ, Yakýn Tarihimizde Yetimlerle Ýlgili Uygulamalar, Ankara, 1994,
Yayýnlanmamýþ Lisans Tezi, A. Ü. Ýlâhiyat Fakültesi Ktp. Nr. 30858; Genel olarak Eytâm
Nezâreti ve Marmaris’teki uygulama için bkz. Mehmet Çanlý, “Eytam Ýdaresi ve Sandýklarý
(1851-1926)”, Türkler, Ankara: Yeni Türkiye Yayýnlarý, 2002, c. XIV, s. 57-73; Tahsin Özcan,
“Osmanlý Yetiminin Hamisi: Eþytam Sandýklarý”, Yoksulluk, Ed. Ahmet Emre Bilgili-Ýbrahim
Atlan, Ýstanbul, 2003, c. III, s. 32-39. Bu devrede (1832-1860), ayýrým yapýlmaksýzýn Müslüman, Rum ve Ermeni yetim çocuklarýn haklarýnýn korunmasý yönündeki bazý düzenlemeler ve
çabalarla ilgili olarak ayr. bkz. Ahmet Eryüksel, “Osmanlý Devletinde Dul ve Yetimler”, Þarkiyât
Mecmuasý, S. VIII (Ýstanbul 1998), s. 331-344.
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rada birkaçýný en özlü biçimde hatýrlatmaya çalýþacaðýmýz bu giriþim ve
gerçekleþtirilmeye çalýþýlan uygulamalarýn tamamý baþarýya ulaþmýþ deðildir. Ayrýca da bunlar bazý defa lokal ve yalnýzca Müslüman yetimlere yönelik olabilmiþler, bazý defa ise ülke geneline yayýlmýþ ve din ayýrýmý yapýlmadan bütün yetimleri kapsamý içerisine almayý hedeflemiþlerdir. Bunlara ilk
örnek II. Mahmud’un daha Yeniçerileri kaldýrmadan önce, 1825’te yayýnladýðý bir fermandýr. Bu fermanýnda Padiþah, çocuklarýn eðitim ve öðretimleri
konusuna dikkat çekmekte ve bir kýsým ana-babalarýn evlâtlarýný, daha yeterli ilköðretimi tamamlamadan, din ve diyânetleri konusunda asgarî bilgileri bile almadan, bir sanat öðrensin diye çýrak olarak verdiklerini ifade
etmektedir. II. Mahmud, bu durumun mahzurlarýný ortaya koymakta ve
baþta mahalle imamlarý olmak üzere, mahalle mektepleri hocalarýný, esnaf
kethüdalarýný, esnafý ve nihayet kadýlarý uyarmaktadýr. Fermanýyla bütün
tebaasý için ilköðretimi zorunlu hale getiren Padiþah, bizim konumuzu oluþturan kimsesiz çocuklarla ilgili olarak da, esnaftan veya halktan kimin gözetimine verilmiþlerse, yetiþkinlik çaðlarýna kadar bu kiþiler tarafýndan günde
iki defa okula gönderilmelerinin teminini emretmekteydi. Böylelikle yetim, dolayýsýyla bakýma muhtaç çocuklar da, içinde bulunduklarý durumun
handikaplarýndan korunmuþ ve ilerideki hayatlarýnda vatanlarýna, milletlerine, dinlerine hayýrlý birer kiþi olarak hazýrlanmýþ olacaklardý.6 4
Ýkinci bir örnek olmak üzere 1838’deki giriþimi hatýrlamamýz mümkündür. Bu sýrada ülkemizde ilk rüþtiye mekteplerinin açýlmalarý söz konusu
edildiðinde, mesele öncelikle Meclis-i Umûr-ý Nâfia’da görüþülmüþ ve hazýrlanan lâyihada; “Ve peder ve akrabâlarýndan fakr-ý halleri cihetiyle tese’ül
ve bazý sanayi-i rezîle irtikâb eden sýbyân ve sâir bî-kes kalan eytâm haklarýnda meþmûl-i âfâk olan rahm-u eþfâk-ý þâhâne bî-dirîð ve mebzûl buyurularak
leyl-ü nehâr ikâmet eylemek ve infâk olunmak üzere bir iki adet fukarâ mektepleri tanzim olunup öyle sokaklarda serseri gezen etfâl mekâtib-i mezkûreye
alýnmak…” þeklinde bakýma muhtaç ve yetim çocuklarýn durumlarý da ortaya konmuþtu. Daha sonra Meclis-i Vâlâ’da yapýlan görüþmeler üzerine
hazýrlanan ikinci lâyihada ise; “Ve bî-kes olan sýbyân ve kimsesiz eytâm içün
leyl-ü nehâr ikâmet etmek ve sâye-i merâhim-vâye-i þâhânede infâk olunmak
üzere taraf-ý eþref-i cenâb-ý mülûkâneden müstakilce iki adet gurabâ mektebi
tanzimiyle sokaklarda serseri geþt-ü güzâr eden etfâlin zikr olunan mekteplere alýnmasý…” kararý verilmiþ, bu karar II. Mahmud’un iradesiyle de kesin-

64 Mahmud Cevad Ýbnü’þ-Þeyh Nâfî, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti Târihçe-i Teþkilât ve Ýcraatý,
Ýstanbul:Matbaa-i Âmire, 1338/1922, s.1-3’ten alarak deðerlendiren Nesimi Yazýcý, “Geçmiþte
Ýlköðretim”, Diyanet Aylýk Dergi, S. 53 (Ankara Mayýs 1995), s. 46-47.
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leþmiþtir.6 5 Fakat ne bu ve ne de Abdülmecid’in tahta geçiþinin hemen
baþlarýnda ortaya konan çabalar olumlu bir neticeye ulaþtýrýlamamýþ, ancak birer temennî olarak eðitim tarihimizdeki yerlerini almaktan öteye geçememiþlerdir.
Tanzimat döneminde Osmanlý ülkesinde yetim çocuklarla ilgili probleme çok yönlü bakma ve bu alanda gerçek, kalýcý ve kapsamlý çözümler
üretebilme baþarýsý Midhat Paþa’ya aittir ve bunun ilk örneðini görmek için
onun Niþ valisi olmasýný beklemek gerekmiþtir.
Midhat Paþa (1822-1884)6 6 Niþ’e çok sýkýntýlý bir dönemde, kendisinden bu sýkýntýlara çareler bulmasý ve örnek bir yönetim uygulamasý dileðiyle 4 Þubat 1861’de tayin edilmiþ, 20 Mart 1861’de de görevine fiilen baþlamýþtýr. Onun bu ilk valiliðinde baþardýðý ve daha sonraki valiliklerinde de
tekrarlayacaðý hizmetlerinden biz burada yalnýzca Islahhâneler ve özellikle de Islahhânelerin kuruluþ amaçlarý ve çalýþma biçimleri üzerinde durmak istiyoruz.6 7 Böylece bu dönem Osmanlý yöneticilerinin yetime bakýþlarýyla, bu alanda gerçekleþtirdiklerinin genel bir panoramasýný ortaya koyabileceðimizi ümit ediyoruz. Bu konudaki kaynaklarýmýz baþta Midhat Paþa’nýn Sadâret’e gönderdiði 9 Mayýs 1864 tarihli arzý6 8 olmak üzere dönemin diðer bazý arþiv kaynaklarý,6 9 oðlu Ali Haydar Midhat tarafýndan yayýnlanan Hatýrâtý,7 0 Osmanlý Devleti’nin resmî gazetesi Takvim-i Vekayi7 1 ve
65 Takvim-i Vekayi, Def’a 176, 21 Zilkâde 1254; Mahmud Cevad Ýbnü’þ-Þeyh Nâfî, A.g.e., s. 9, 1213; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Ýstanbul: Eser Matbaasý, 1977, c. I-II, s. 407.
66 Midhat Paþa’nýn hayatý ve faaliyetleriyle ilgili çok sayýda çalýþma bulunmakla birlikte özlü bilgi
için bkz. Ýbnülemin Mahmud Kemal Ýnal, Son Sadrazamlar, Ýstanbul, 1982, c. I, s. 315-414; M.
Tayyib Gökbilgin, “Midhat Paþa”, ÝA., c. VIII, s. 270-282; Gökhan Çetinsaya-Þit Tufan Buzpýnar, “Midhat Paþa”, DÝA., c. XXX, s. 7-11; Uluslararasý Midhat Paþa Semineri Bildiriler ve
Tartýþmalar, Ankara, 1986.
67 Midhat Paþa’nýn Niþ Valiliði sýrasýndaki çalýþmalarý için bkz. Nejat Göyünç, “Midhat Paþa’nýn
Niþ Valiliði Hakkýnda Notlar ve Belgeler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 12 (Ýstanbul 1982), s. 279312; Ýsmail Eren, “Midhat Paþa’nýn Niþ’te Kurduðu Modern Türk Kütüphanesi”, Türk Kültürü,
S. 56 (Ankara Haziran 1967), s. 610-614; Ýlber Ortaylý, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yerel
Yönetim Geleneði, Ýstanbul, 1985, s. 55-59.
68 N. Göyünç, A.g.mak., s. 288-289 (BOA., Ýrade, Dahiliye, 36231); BOA., A. MKT. MHM. 302/67.
69 M. Hüdai Þentürk, Niþ ve Tuna Vilâyeti’ndeki Islahhânelerle ilgili kýsa bir deðerlendirmeden
sonra, bir kýsým Arþiv vesikasýnýn yeni Türk harflere çevirisine yer vermiþ bulunmaktadýr. Bkz.
Osmanlý Devleti’nde Bulgar Meselesi (1850-1875), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1992,
s. 176-177, 294-299, 313-317, 321, 356 (BOA., BAD, nr. 307 (Rumeli Mühime), s. 73; BOA.,
Ýrade, Dahiliye, 36231; BOA., Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 26270; BOA., Cevdet, Maarif, 6542).
70 Midhat Paþa, Midhat Paþa Hâtýrât-ý Siyâsiye, Hidemâtý, Menfâ Hayatý, Tebsýra-i Ýbret, Nþr. Ali
Haydar Midhat, Ýstanbul, 1325, s. 19 vd.
71 Def’a 746, 24 Z. Kâde 1280. Bu dönemde faydalý hükümet icraatýnýn halka, en hýzlý iletiþim
araçlarýndan biri olarak gazeteler vasýtasýyla duyurulmasýnýn istendiði ve bunun gerçekleþtirildiðini görmekteyiz. Niþ Islahhânesi ve daha sonra Tuna Vilâyeti’nde kurulanlarýn da halka
duyurulmasý istenmiþ (BOA., BAD, Nr. 307 (Rumeli Mühime), s. 73): “Keyfiyet emsâlini teþvik
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Tuna Vilâyeti’nin resmî gazetesi Tuna7 2 ile diðer bir kýsým kaynak ve çalýþmalardýr.7 3
Buna göre Midhat Paþa küçük yaþtaki Ýslâm ve Hýristiyan çocuklarý için
eðitim-öðretime baþlangýcýn ilk kademesi olmak üzere, son üç yýl içerisinde
mahalle mektepleri açýlmasýný saðladýðý gibi, kimsesiz çocuklarýn yetiþtirilmesi için de 1863 yýlýnýn ilk aylarýnda7 4 Niþ’te Islahhâne’yi kurmuþtur. Bunu
içün havâdis-nâmelere dahi derc ile ilân ettirilmesi”; BOA., Ýrade, Dahiliye, 36231’deki Sadâret
arzý; “ve emsâlini dahi bi’t-teþvîk gayrete düþürmek için keyfiyetin havâdis-nâmelere de derc
ettirilmesi hususunda…”; BOA., A. MKT. MHM. 302/67’deki Sadâret’ten Maarif Nezâreti’ne
gönderilen 1 Muharrem 1281/6 Haziran 1864 tarihli tezkireden; Midhat Paþa’nýn “… iþbu
icraat ve teþebbüsâtý dahi doðrusu pek büyük umûr-ý Hayriye ve nâfiadan olmasýyla lede’l-arz
bâis-i takdîr ve istihsân-ý cenâb-ý padiþahî buyurulmuþ olmaðla keyfiyetin emsâli misillû havadis-nâmelere derc ile ilân ettirilmesi…”.
72 Burada Tuna’nýn ancak ilk yüz dört sayýlýk koleksiyonundan faydalanýlabilmiþtir.
73 Osman Nuri (Ergin), Mecelle-i Umûr-ý Belediye, Ýstanbul, 1338-1922, c. I, s. 745 vd.; Ahmed
Rasim, Ýstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, Ýstanbul, 1342-1924, c. I, s. 66-75; Reþat Özalp,
“Türkiye’de Yüz Yýllýk Meslekî ve Teknik Öðretim”, Mesleki ve Teknik Öðretim, Yýl 9, S. 104
(Ýstanbul Ekim 1961), s. 17-33; Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eðtimin Doðuþu ve Geliþimi
(1773-1923), Ýstanbul, 1974, s. 67-71; Enver Ziya Karal, Osmanlý Tarihi, Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayýnlarý, 1977, c. VII, s. 210-211; Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlý Sanayii ve
Sanayileþme Politikasý, s. 115-117; M. Hüdai Þentürk, A.g.e., s. 176-177, 313-317; Cemil
Öztürk “Türkiye’de Meslekî ve Teknik Eðitimin Doðuþu I: Islahhâneler”, Prof. Dr. Hakký Dursun
Yýldýz Armaðaný, Ýstanbul: Marmara Üniversitesi Yayýnlarý, 1995, s. 427-442; Ayný Yazar, “Islahhâne”, DÝA., c. XIX, s. 190-191; Hüseyin Memiþoðlu, Geçmiþten Günümüze Bulgaristan’da
Türk Eðitimi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 2002, s. 52-55.
74 Biz bu konudaki iki çalýþmamýzda (“Tanzimat Döneminde Yetim Mallarýnýn Korunmasýna
Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazý Uygulamalar”, XII. Vakýf Haftasý Kitabý, Ankara, 1995, s.
45-53, d. not 29; “Tanzimat Döneminde Yetim Çocuklara Yönelik Koruma Çalýþmalarý”, Osmanlýlar Döneminde Yoksullukla Mücadele Yolunda Yapýlan Çalýþmalar, Ankara, 2000, s. 3547) Niþ Islahhânesi’nin 1863 sonlarý veya 1864 baþlarýnda kurulmuþ olabileceðini ifade etmiþtik. Midhat Paþa Sadâret’e gönderdiði 2 Zilhicce/26 Nisan 1280/8-9 Mayýs 1864 tarihli tezkiresinde (Ýrade, Dahiliye, 36231; Krþ. A. MKT. MHM. 302/67) Islahhâne’nin 6-7 aydýr faaliyette
olduðu bildirmektedir. Buna göre Niþ Islahhânesi’nin Ekim/Kasým 1863’lerde açýlmýþ olduðu
düþünülebilir. Nitekim 1 Mayýs 1864 tarihli Takvim-i Vekayi (Def’a 746, 24 Zilkâde/19 Nisan
1280)’de de Niþ Islahhânesi’nin 5-6 ay önce açýlmýþ olduðu ifade edilmektedir. Fakat M. Hüdai
Þentürk (A.g.e., s. 294)’ün de metnini yayýnladýðý 2 Muharrem 1280/19 Haziran 1863 tarihli
bir arþiv belgedeki þu ifadelerden; “…bî-kes kalan aceze-i eytâm içün dahi ittihaz kýlýnmýþ olan
Islahhâne’nin yükünü almasý üzerine diðer bir mahall-i mahsûs yapýlmak istid’âsýyla muahharan arz olunan elli bin guruþ mikdâr iâne sarf olunarak yüz elli nefer etfâlin iskân ve beytûtetine
kâfî mevkî inþasýna mübaþeret edilmiþ… ”, öðrendiðimize göre, bu tarihte Niþ Islahhânesi geçici
binasýnda faaliyet göstermekte olup, kalýcý binasýnýn yapýlmasýna da baþlanmýþ bulunmaktadýr
ki, bu takdirde hiç deðilse birkaç ay öncesinden faaliyete baþlamýþ olmalýdýr. Niþ Islahhânesi’nin açýlýþ tarihi ile ilgili Faik Reþit Unat da iki ayrý tarih vermiþ bulunmaktadýr. Unat (“Niþ
Islâhhanesinin Kuruluþ Tarihini Aydýnlatan Bir Belge”, Mesleki ve Teknik Öðretim, Yýl 10, S. 114
(Ankara Aðustos 1962), s. 5-6) Islahhâne isminin verilmesinde Midhat Paþa’nýn Ramazan’da
Kur’ân okuduðu sýrada dikkatini çeken Bakara 220. ayeti dolayýsýyla 20 Þubat-21 Mart 1863
tarihlerini içeren 1279 Ramazan’ýný esas almakta ve Niþ Islahhânesi’nin bu sýrada, yani 1263
yýlý Þubat veya Mart aylarýnda açýlmýþ olmasýnýn gerektiðini ileri sürmektedir. Unat birincisinden iki sene sonra yayýnladýðý diðer bir eserinde ise (Türkiye Eðitim Sisteminin Geliþmesine
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kurmasýnýn sebebi; bu çocuklarýn sokaklarda, bakýmsýz ve terbiyeden mahrum kalarak, kötü huylar edinmelerine ve ileride hapishânelere düþmelerine mani olmaktýr. Ona göre bir memleketteki bütün fakir ve âciz yetimlerin
geçimlerinin saðlanmasý ve ilerideki hayatlarýnda, vatanlarýna ve mensup
olduklarý topluma yararlý elemanlar haline getirilmeleri, içerisinde bulunduklarý cemiyet üzerine düþen önemli bir borçtur.7 5 O, beþ-altý yaþýndan
Tarihî Bir Bakýþ, Ankara: Millî Eðitim Basýmevi, 1964, s. 80b.), Niþ Islahhânesi’nin faaliyetine
baþlamasýyla ilgili olarak H. 1279/29.VI.1863 tarihini vermektedir. Sonuç olarak Niþ Islahhânesi’nin açýlýþ tarihiyle ilgili yukarýda verilen arþiv vesikasý ve Takvim-i Vekayi’de geçen altý yedi
ay veya beþ altý ay öncesi gibi nitelemelerin yaklaþýk bir süreyi ifade ettiði düþünülebilir. Niþ
Islahhânesi’nin 1279 hicrî yýlýnda (29.VI.1862-17.VI1863) açýldýðý kesin olduðuna ve bu açýlýþýn, yaygýn biçimde Midhat Paþa’nýn Ramazan’da Kur’ân okumasýyla ilgilendirilmesi söz konusu olduðuna göre, yukarýda gösterdiðimiz arþiv vesikasýndaki ifade de dikkate alýnarak Niþ
Islahhânesi’nin açýlýþýný1863 senesi ilk aylarý þeklinde kabul etmenin yanlýþ olmayacaðý kanaatine ulaþmýþ bulunmaktayýz.
75 Dönemin belgelerinin diliyle Islahhânelerin kuruluþ amaçlarý ve hedefleri; “Peder ve valide veya
sâir akrabasý olmayarak bî-kes kalan ve fakir ve bî-çare olan aceze-i eytâmýn infak ve idareleri
müþkil olduðundan o makûlelerin sokaklarda ve þurada burada sürünüp mahv-u telef olduðu ve
böyle zell-i hakaret ile yaþayanlarýn dahi kesb ettikleri sû-i ahlâk isri olarak nihayet ekserisinin
bakýyye-i ömrü hapishanelerde geçtiði nazar-ý insaf ve merhamete þâyân büyük bir iþ olduðuna
ve bir memlekette bu makûle fukarâ ve aceze-i eytâmýn geçindirilmesi ahalisi üzerine vacib
olub… kimsesiz ve çaresiz kalmýþ olan çocuklar toplattýrýlub bir mahalle konulub… Ýslâm ve
Hýristiyan için baþka baþka hocalar ve sanat için ustalar tayiniyle talimlerine dahi bakýlarak…
insanlýðýn vazâif ve hasâisine alýþdýrýlýncaya kadar orada (Islahhânede) tutulmak… ve mevcut
olan çocuklardan böyle ekserisinin altý yedi ay zarfýnda hal ve sinlerine muvâfýk âdâb ve ahlâk
tahsiliyle beraber bir parça okuyup yazmak öðrendikleri…”. Ýrade, Dahiliye, 36231’de Midhat
Paþa’nýn 2 Z. Hicce /26 Nisan 1280 tarihli arzýndan; Bu arz ve çýkan iradesi üzerine durum
Maarif Nezareti’ne bildirilmiþ ve o vasýtayla da Takvim-i Vekayi (Def’a 746. 24 Z. Kâde 1280)’de
ülkeye yapýlan duyurudan; “Öteden beri düçâr-ý sefâlet olmakta bulunan bir takým acze-i etfâl
ve eytâmý bir yerde toplayub fezâil-i insaniyeyi kesb ettirmek insanlýða büyük hizmet etmek
olduðundan… insanlýðýn lezzetini tatmak…”. “Ýslâm ve Hýristiyandan sýðar-ý sinn cihetiyle iþe
yaramayan… fakir ve bî-çâre olan bir takým erâmil ve eytâm-ý bî-kes-ü bî-vâye sokaklarda
sürünüb mahv-u telef olmakta bulunmasýyla þimdilik bu makûleler için bir Islahhâne tertip
olunub… eytâm ve erâmilin tertîb ve fezâil-i insaniyeden behre-dâr olmalarý içün…”. Islahhânelerle ilgili nizamnâmenin esbâb-ý mûcibesi/gerekçesi olarak nitelenebilecek olan giriþinde
(Faik Reþit Unat, Niþ Islâhhanesinin Kuruluþ Tarihini Aydýnlatan Bir Belge, s. 6): “…her milletin
etfâl ve sýbyânýndan o makûle bî-kes ve bî-vâye hâl-i zillet ve sefâlette kalmýþ olan eytâmýn
teleften muhafazasýyla mümkün mertebe tahsil-i ilm-ü sanat ettirilerek fezâil ve hasâis-i insaniyeden hissedâr edilmek niyet-i hâlisesiyle… her halde kâbil-i tâlim ve tashih olan sýfât-ý
insaniyenin tashîh ve ýslâhý maksadýndan ibaret olup…”.; BOA., Ýrade, Mecli-i Vâlâ, 22735 (22
N 1280)’den nakleden M. Hüdai Þertürk, A.g.e., s. 177; Rusçuk’ta bir de kýzlar için Islahhâne
yaptýrýlmasýyla ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatasýndan; “Mâlûm-ý âlî buyurulduðu üzere iþbu Islahhânelerin yapýlmasýndan maksad-ý aslî sokaklarda ve þurada burada zell-i suâli ve sû-i ef’âli
irtikâb eden bir takým aceze-i etfâl ve eytâmýn bir mahall-i mahsûsda ictimâ ettirilek… ilbâs-u
iksâsýyla berâber tedrîs-i ulûm ve tâlîm-i sanayî etmelerine bakýlub ýslâh-ý halleri mütâlâa-i
hayriyyesine müstenid olduðuna ve þimdiye kadar vilâyet-i mezkûrede yapýlan Islahhânelerden
fevâid ve muhassenât-ý adîde görüldüðüne binâen bu hâl-i menfaat-iþtimâlden etfâl-i inâsýn
dahi hisse-dâr edilmesi…”. BOA., Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 26270 (18 Þevval 1284)’ten nakleden
M. Hüdai Þentürk, A.g.e., s. 314-315; Islahhânelere Dair Nizamnâme (Düstur, Ýstanbul, 1289,
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büyük, on iki-on üç yaþýndan küçük çocuklarý toplattýrarak Niþ’te kurduðu
Islahhâne’de barýndýrýp beslemiþ; onlarý bir düzen içerisinde giydirmiþ;
okuyup yazma, kýsaca bazý hesaplarý yapabilecek kadar Matematik öðrettikten sonra, birer sanat sahibi olmalarýný ve bizce çok önemli olan, her
çocuðun dinine göre Müslüman veya Hýristiyan din görevlilerinin gözetiminde yetiþtirilmelerini saðlamýþtýr. Küçük yaþlardaki mahkumlar için de
Islahhâne’de özel bir bölüm tahsis edilmiþtir. Ülkemizde daha ileriki yýllarda açýlacak Sanayî Mektepleri dolayýsýyla, sanat okullarýnýn da baþlangýcý
olan bu müessese, çocuklara beþ-altý ay içerisinde belirli ölçülerde de olsa
sanat öðretebilmiþ, bu durumu gören halk kendi çocuklarýný da Islahhâne’ye vermek istemiþse de, nizamý gereðince Islahhâne yalnýzca yetim çocuklar için kurulduðundan, ilk dönemlerde bunlar kabul edilmemiþlerdir.7 6
Tertip I, c. II, s. 277-295, madde 24 ve 49)’den; “Memurîn-i mûmâ-ileyhimden her biri Islahhâne’de mevcut Ýslâm ve Hýristiyan etfâlinden her ferdini bilâ-istisnâ kendi evlâdý hükmünde
tutarak ve bu kadar tekellüfâttan murad mücerred bunlarýn ikmâl-i hasâis-i insaniyeleri niyetinden ibaret olduðunu her-bâr pîþ-i nazar-ý mütâlaadan ayýrmayarak kâffe-i hal-u hareketlerinde etfâlin hayýr ve selâmetini mûceb iþlerde çalýþmak en büyük ve birinci vazifeleridir… Ve
kezâlik henüz alýn an þâkirdân içinde sunuf-ý hamseye müteallýk Islahhâne’ce mukannen olan
derslerden ve sanatlardan bi-hakkýn imtihan olanlar olduðu ve ahlak ve edebiyâtça hal-u
hareketleri temin eylediði halde o sýnýf þâkirdâný seviyesine geçirilecektir”; Tuna gazetesinden;
“Merkez-i vilâyet olan Rusçuk’ta dahi Ýslâm ve Hýristiyan ve muhacir eytâm ve etfâlinin infâk ve
idare ve terbiyesi için bir Islahhâne ve bir de hastahane tesis ve teþkîli mukarrer bunmuþ olup…”.
Tuna, Nr. 4, 9 Z. Kâde 1281; Rusçuk Islahhânesi’nde çocuklarýn sanat yanýnda “edebiyat-ý
insaniyyeyi teallüm etmekte bulunduklarý…”. Tuna, Nr. 13, 13 Muharrem 1282; “… her ne ise
bunda (Rusçuk Islahhânesi’nin kurulmasýnda) asýl þâyân-ý tahsin ve teþekkür olan þey mukaddemleri iþsiz güçsüz sokaklarda gezip sürünmekte olan bir takým etfâl ve eytâmýn… tahsîl-i
âdâb-ý insaniye ve sanayi-i lâzýme etmeleri…” olduðundan… Tuna, Nr. 17, 11 Safer 1282 ve
buradan naklen Takvim-i Vekayi, Def’a 808, 20 Safer 1282; “Âsâr-ý asriye-i hazret-i padiþâhîden olarak aceze-i eytâm ve etfâlin tâlim ve terbiyesiyle tahsil-i sanat ve iktisâb-ý levâzým-ý
insaniyet etmelerine mercî ve me’haz olmak üzere Rusçuk’ta tesis olunduðu…”. Tuna, Nr. 19, 24
Safer 1282 ve ondan naklen Takvim-i Vekayi, Def’a 810, 4 R. Evvel 1282; “Ýslâm ve Hýristiyan
ahalî-i kadîmenin ve gerek ahalî-i muhacirînin etfâlinden bî-kes ve bî-vâye kalmýþ olan ve 12
yaþlarýnýn mâ-dûnunda bulunan çocuklarýn sokaklarda fakr-u ihtiyaç ile zell-ü suâle dûçâr
olmamalarý içün o makûlelerin toplanýlarak Islhhânelere gönderilmesi mukaddem ve muahhar
her tarafa ilân olunmuþ iken bazý yerlerde o makûle çocuklarýn sokaklarda tese’ül eylediklerinin
rivâyet olunmasý mûceb-i teessüf olduðundan ve… Rusçuk ve Köstence’de tesis olunan Islahhâneler ancak bu misillû aceze ve bî-çâregânýn infâk ve terbiyesi maksadýyla yapýldýðýndan o
makûle çocuklarýn hâib ve hâsir sokaklarda ve þurada burada býrakýlmamalarý tekrar memurîne ve hayýr-hâhân-ý vatan ve miletin hamiyetlerine havâle ile ihtâr olunur”. Tuna, Nr. 21, 9 R.
Evvel 1282; “Ýslâm ve Hýristiyan olarak yerli ve muhacirîn etfâlinden Niþ ve Rusçuk Islahhânelerinde bulunan aceze-i eytâm ve sýbyâna ulûm-ý mezhebiyye ve edebiyye ve sanayi-i mütenevvia
talim ve icra ettirilmekte olduðu… (bir kýsmý yeni sanatlar öðrenmek üzere Ýstanbul’a gönderilecekler) bularýn iktisab-ý sanat ve malumât ederek avdetlerinde vatan ve milletlerine bu
suretle dahi muceb-i hayýr ve menfaat ve hizmet görmüþ olacaklarý derkârdýr”. Tuna, Nr. 56, 9
Z. Kâde 1282.
76 Zaman içerisinde ana babasý sað olan çocuklar da Islahhâne’ye senelik 500 kuruþ ücret verildiðinde kabul edilmiþtir. Bkz. Islahhânelere Dair Nizamnâme, md. 2.
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Midhat Paþa’nýn hayatýna ve çeþitli faaliyetlerine baktýðýmýzda onun teþebbüslerini, düþünceden uygulamaya aktarmada büyük bir maharete sahip bulunduðunu görürüz. Ayrýca da kurduðu müesseselerin devamlarýnýn
þartlarýný hazýrlamayý hiçbir zaman ihmal etmemektedir. Niþ’teki Islahhâne için bir bakýma döner sermayeyi de içeren devamlý bir gelir kaynaðý
oluþturmuþ, bu arada müessesenin halk tarafýndan benimsenmesini saðlamýþ, bunun sonucunda da Müslim-Gayrimüslim ayýrýmý olmaksýzýn geniþ
çaplý bir yardým (iâne)7 7 kampanyasýný baþarýyla gerçekleþtirmiþtir. Halkýn
yardýmlarý (iâne) sayesinde, bölgenin nispeten ucuz olan inþaat maliyetleriyle kýsa sürede 50-60.000 guruþa Islahhâne binasýný yaptýrmýþtýr. Islahhânenin carî giderleri için de, bölgede evvelce kurdurduðu deðirmen, debbaðhâne, han, otel,7 8 dükkân, bað ve bahçenin gelirleriyle, mahkumlara
yaptýrýlýp satýlan ayakkabýlarýn gelirinden ayrýlan pay ve davet tezkirelerinden alýnan yirmiþer paralýk harç tahsis etmiþtir.7 9
Niþ Islahhânesi’nde, kuruluþ amacý doðrultusunda Müslüman-Hýristiyan
ayýrýmý yapýlmadan bölgedeki yetimler ve özellikle de bu dönemde sýkýntýsý aðýr biçimde hissedilen bakýma muhtaç kimsesiz muhacir çocuklarýna
hizmet edilmiþtir.8 0 Verilen hizmetin baþarý ve büyüklüðünün yansýmalarý-

77 Osmanlýlarda iâne konusu çok yönlü bir faaliyettir. Bu sayede çeþitli alanlarda ülke halkýnýn
maddî katkýlarý saðlandýðý gibi, dönemin iletiþim imkânlarýyla bunlarýn duyurulmasýyla ülkenin birliði, farklý halklarýn kardeþliði temin edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bkz. Abdülkadir Özcan,
“Ýâne”, DÝA., c. XIX, s. 228-232; Ocak 1898 Balýkesir depremindeki iâne kampanyasý için bkz.
Nesimi Yazýcý, Ocak 1898 Balýkesir Depremi ve Sonrasý, Ankara, 2003, s. 57-58, 127-129;
Fatma Göçer, II. Abdülhamit Döneminde Bir Ýâne Örneði: 1897-1898 Yýlý Þehit Çocuklarý ve
Malul Gaziler Ýânesi, Ankara, 2003, Basýlmamýþ Yüksek Lisans Tezi.
78 Islahhânelere Dair Nizamnâmenin esbâb-ý mucibesi/gerekçesi þeklinde nitelendirilebilecek olan
giriþinde masraflarýn karþýlanmasý özlü biçimde ifade edilmiþ bulunmaktadýr. Bkz. Vilâyetlerin
Ýdare-i Mahsûsasý ve Nizamâtýnýn Suver-i Ýcrâiyesi Hakkýnda Tâlimât-ý Umûmiye, Matbaa-i
Âmire, 23 R. Evvel 1284/25 Temmuz 1867, s. 194-196; Rusçuk Islahhânesi’ne gelir temin
etmek amacýyla yaptýrýlan otelin 1877’de çalýþmaya devam ettiðini Macaristan’a resmî bir
ziyaret amacýyla giden 15 kiþilik heyetin 9 Nisan 1293/21 Nisan 1877’den itibaren en az üç gün
burada kalmýþ olmasýndan öðrenmekteyiz. Bkz. Mehmed Tevfik, Yâdigâr-ý Macaristan Asr-ý
Abdülhamid Han, Ýstanbul, 1294, s. 36-38.
79 BOA., Ýrade, Dahiliye, 36231; BOA., A. MKT. MHM. 302/67; Tuna, NR. 37, 4 Receb 1282;
Tuna, Nr. 70, Gurre-i Muharrem 1283 (Tuna Vilâyeti kurulduktan sonra Niþ, Sofya ve Vidin
sancaklarýnda sarf olunan davet tezkerelerinin gelirinin Niþ, Rusçuk, Tolcý, Varna ve Týrnova
sancaklarýnýnkilerin Rusçuk Islahhânesi’ne ayrýldýðý, 1281 senesi Martýndan Þubatý sonuna
kadar Niþ sancaðýndan 21377, Sofya’dan 12132 ve Vidin’den 6781 guruþ toplanarak Niþ
Islahhânesi’ne teslim edildiði). Niþ’e baðlý Ürgüp kasabasý sakinlerinden ve týmarlý takýmýndan
Sipahi Ahmed’in Niþ Islahhânesi’ne 6558 guruþ iâne eylediði. Takvim-i Vekayi, Def’a, 812, 25 R.
Evvel 1282.
80 Islahhânelerdeki hizmet sýrasýnda Müslüman-Gayrimüslim ayýrýmý yapýlmamasý son derece
dikkat çekicidir. Ýleride Sanayi Mekteplerinde de göreceðimiz ayný durum için Islahhâne Nizamnâmesi’nde açýk hükümler yer almýþ bulunmaktadýr. Örnek olarak bkz; Md 1 “Islahhâne-
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ný dönemin basýnýndan da takip etmemiz mümkün olmaktadýr. Nitekim
açýlýþýndan beþ altý ay sonrasýnýn tarihini taþýyan 1 Mayýs 1864 tarihli Takvim-i Vekayi’de biri Müslüman, diðeri Hýristiyan iki yetim çocuðun serüvenine yer verilmiþ bulunmaktadýr.8 1
Mehmed dokuz yaþýndadýr. Babasý ve annesi öldüðü gibi, kendisinin
bakýmý ve yetiþtirilmesini üstlenecek bir yakýný da bulunmamaktadýr. Birkaç seneden beri çadýrlarda yaþayan çingeneler tarafýndan sevabýna bakýlmaktadýr. Bu durum, onun þimdiki ve ilerideki hayatý için olumsuzluklar
içermektedir. Islahhâne kurulup çocuðun durumu öðrenildiðinde derhal kaydý
yapýlmýþ, temizlenmiþ doyurulmuþ, giydirilmiþ ve derslere devama, yeteneðine uygun bir sanatýn öðretilmesine baþlanmýþtýr. Allah’ýn izniyle artýk
onun istikbali temin edilmiþtir. Mehmed’in mukabili olan Hýristiyan yetimin ismini bilemiyoruz. Fakat sonuçta o da bu vatanýn evlâdýdýr ve kimsesizdir. Yaz aylarýnda çevreden biri on para gündelikle koyun çobaný olarak
çalýþtýrmýþ, kýþ gelip koyunlarýn meraya çýkmasýna gerek kalmadýðýnda, iþini kaybetmiþtir. Yatacak yeri bulunmadýðýndan, o artýk sokaklardadýr. Üstünde elbise olarak parça parça olmuþ bir keçi postu taþýmakta ve bu halde
kýþ gecelerini, dükkân kepenkleri altýnda geçirmeye çabalamaktadýr. O da
Islahhâne’ye alýnmýþ, kýsa sürede okuma yazmayý ve bir sanatý öðrenmiþ,
Takvim-i Vekayi’nin ifadesiyle “insanlýðýn lezzetini tatmaya baþlamýþ” týr.8 2
Mayýs 1865’te Niþ Islahhânesi’nden bahseden Tuna gazetesinde8 3 þu
satýrlarý okumaktayýz. Islahhâne’de en büyüðü 14, en küçüðü 7 yaþýnda
olmak üzere 100 kadar Müslüman ve Hýristiyan çocuðu bulunmaktadýr.
Bunlar Türkçe ve Bulgarca okuyup yazmayý öðrendikleri gibi, terzilik ve
kunduracýlýk sanatlarýný da yapabilmekte ve böylece “edebiyât-ý insaniyeyi
taallüm etmekte bulunmakta”dýrlar. Islahhâne’deki günlük üretim þimdiden
lere alýnacak çocuklar yerli ve yabancý ve Ýslâm ve Hýristiyan her ne olur ise müsavaaten kabul
olunub…”, Md 8 “Islahhâneye dahil olacak çocuk Ýslâm ise Ýslâm hocasýndan Hýristiyan ise
Hýristiyan hocasýndan derslerini talim eyleyeceklerdir”, Md 9 “Ýslâm ve Hýristiyan çocuklarý
tahsis olunan mekteb odalarýna girüb…”, Md 24 Okul idarecilerinden “…her biri Islahhânede
mevcut Ýslâm ve Hýristiyan etfâlinden her ferdini bilâ-istisnâ kendi evlâdý hükmünde tutarak ve
bu kadar tekellüfâttan murâd mücerred bunlarýn ikmâl-i hasis-i insâniyeleri niyetinden ibaret
olduðu…”, Md 28 “…Cuma geceleri Ýslâmdan ve Pazar geceleri Hýristiyandan akrabasý olanlar
istedikleri halde bir gece için akrabasý yanýna salýverilir”, Md 33 “Islahhânede her sabah … Ýslâm
çocuklarý derhal abdest alub sabah namazýný kýlacak ve Hýristiyan çucuklarý dahi ayin ve
mezhepleri üzere ibadet edecektir…”, Md 35 “Ýslâm ve Hýristiyan çocuklarý baþka baþka mahallerde…”.
81 Bu tarihte Islahhânede 50’nin üzerinde Müslim-Gayrimüslim çocuk bulunmakta ve bu amaçla
inþasýna baþlanan bina bittiðinde 120’si yetimlerden, kalaný cezalýlardan olmak üzere 150
çocuk barýndýrýlabilecektir. Ýrade, Dahiliye, 36231; A. MKT. MHM. 302/67.
82 Takvim-i Vekayi, Def’a 746, 24 Z. Kâde 1280.
83 Tuna, Nr. 13, 13 Muharrem 1282.

Osmanlýlarda Yetimlerin Korunmasý Üzerine Bir Deðerlendirme

35

30 kat zaptiye elbisesiyle 25 çift civarýnda kunduraya ulaþmýþtýr. Fakat yetimler içerisinde bir çocuk vardýr ki, onun durumu bilhassa dikkat çekicidir.
Islahhâne’ye 28 numara ile kayýtlý olan 14 yaþýndaki Belgratlý Ahmed, sekiz saatte üç çift zaptiye kundurasýný biçip dikmektedir. Bu durumun gerçekliði bir tutanakla da tespit edilmiþtir. Gazetede bu haberin devamýnda,
her ne kadar bazý dikiþlerin makine ile yapýldýðý, hýzýn böylece elde edilmiþ
olduðu ilave edilmekteyse de, durumun bu haliyle de önemli bir baþarý
þeklinde deðerlendirilmesi gerektiði ilave edilmektedir.
Belgratlý Ahmed’in hikâyesi bir ay sonra Tuna gazetesinde ve ondan
naklen Takvim-i Vekayi’de tekrar karþýmýza çýkmaktadýr.8 4 Buna göre Tuna
gazetesinin söz konusu yayýnýnda bazý yanlýþ bilgilere yer verilmiþ ve bu
durum Ahmed’i üzmüþtür (akraným arasýnda hakkýmýn ketmolunmasýna teessüf etmiþimdir). Bunun üzerine Belgratlý Ahmed konuya açýklýk getiren bir
mektup hazýrlayarak Islahhâne Müdürü’ne vermiþ, söz konusu mektuptaki
ifadeler Islahhâne’nin Ýmalât Müdürü tarafýndan da tasdik edilerek, yayýnlanmak üzere Tuna gazetesine gönderilmiþtir. Buna göre olayýn aslý þöyledir; Belgratlý Ahmed’in arkadaþlarýyla girdiði bir iddia sonunda üç çift kundurayý biçip diktiðini Niþ Kaymakamý Süleyman Paþa iþitmiþ ve fakat buna
inanamadýðýndan, bir zaptiye ile Islahhâne’ye gelmiþtir. Belgratlý Ahmed’e
þayet sekiz saat içerisinde üç çift kundura çýkarabilirse, kendisine bir altýn
vereceðini söylemiþ ve altýnla birlikte, kontrol için baþýna bir zaptiye býrakmýþtýr. Sýnavý baþaran Belgratlý Ahmed, hak ettiði altýný almýþtýr. Tuna gazetesinin daha önceki haberinde üç çift kunduranýn sekiz saatte dikildiði
yazýlmýþ olmakla birlikte, dikiþ sýrasýnda makine kullanýldýðý ifade edilmiþtir ki, bu doðru deðildir ve haberin bu þekilde verilmesiyle Belgratlý Ahmed’in emeði haksýz biçimde küçümsenmiþ olmaktadýr. Halbuki daha sonraki bir tarihte Kaymakam, bir görevle Niþ’e gelmiþ olan Vilâyet Meclis-i
Ýdare Baþkâtibi Raif Efendi ve Kaymakam Muavini Abdülkerim Aða ile birlikte Islahhâne’yi ziyaret etmiþ, bu sýrada Belgratlý Ahmed, bir günde beþ
çift kundurayý, makine kullanmaksýzýn, el ile biçip dikmiþtir. Onun mektubu þu istekle son buluyor: “Bu hakkýmýn emsâl ve akrâným arasýnda zayi
olmamasý ve mümkün ise bu maddenin böylece gazete-i mezkûre yazýlmasýný
rica eylerim”. Gazetenin bu defaki deðerlendirmesi aynen þöyledir; “Her ne
ise bunda asýl þâyân-ý tahsin ve teþekkür olan þey mukaddemleri iþsiz güçsüz
sokaklarda gezip sürünmekte olan bir takým etfâl ve eytâmýn… tahsîl-i adâbý insaniye ve sanâyi-i lâzýme etmeleriyle intizâm-ý hal ve idareleri günden güne
kesb-i terakkî eylediði gibi…”. Bugün için Belgratlý Ahmed’in rekorunun kaç
84 Tuna, Nr. 17, 11 Safer 1282; Takvim-i Vekayi, Def’a 808, 20 Safer 1282.
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çift kunduraya ulaþmýþ olduðunu bilemiyoruz. Onunla ilgili bizim ulaþtýðýmýz son kayýt 9 Eylül 1865 tarihli Takvim-i Vekayi de bulunmaktadýr ve
Tuna Valisi Midhat Paþa’nýn Niþ’i ziyaretinde altý çift kundurayý bir günde
biçip diktiði þeklindedir.8 5 Sonuç olarak bir yetim, yok olup gitmekten veya
problemli bir insan olmaktan kurtuluyor, kendisine ve toplumuna faydalý
bir fert oluyor, yanlýþ yapýldýðýnda da hakkýný arayabiliyor. Herhalde belgelerde sýklýkla geçen ‘insanlýðýn lezzetini tatmak’ bu olsa gerektir ve Midhat
Paþa’nýn 1863 yýlýnýn ilk aylarýnda Niþ’te diktiði aðaç böylece meyvesini
vermiþ olmaktadýr.
Ýslâm’ýn buyruklarýnýn milletimiz tarafýndan yaþanýlýr gerçekler haline
getirilmesinin dikkat çekici bir örneði olarak nitelediðimiz ve ilk uygulamalarýný bugün tamamen sýnýrlarýmýz dýþýnda kalmýþ bölgelerde gördüðümüz
Islahhânelere, bu ismin neden verilmiþ olduðunun üzerinde de durulmalýdýr. Buna göre Niþ Islahhânesi’nde eðitim öðretim baþladýðýnda kurumun
bir ismi bulunmamaktaydý. Midhat Paþa’nýn, oðlu Ali Haydar tarafýndan
yayýnlanan hatýrâtýnda, bunun için Kur’ân-ý Kerîm’den tefe’ül edilmesi uygun bulunduðu, neticede Bakara suresininin 220. ayeti (otuz dördüncü
sayfa baþý) çýktýðý ve teberrüken kuruma, burada geçen ýslâh kelimesinden
-“Sana yetimleri sorarlar, de ki: “Onlarýn iþlerini düzeltmek (ýslah) hayýrlýdýr” hareketle- Islahhâne ismi konmuþ olduðu ifade edilmektedir. Osman
Nuri (Ergin)’in kaydýna göre ise; Niþ’te söz konusu okulun kurulmasý düþünüldüðü sýrada, isminin ne olmasý gerektiði gündeme gelmiþti. Kendisi de
hâfýz olan Midhat Paþa Ramazan’da Kur’ân okurken, yukarýda adý geçen
ayete gelince, kafasýndaki sorunun cevabýný bulduðunu düþünerek bunu
hayra yormuþ ve okula Islahhâne isminin konulmasýna karar vermiþtir. Çünkü
bu isim, güzel Türkçe’mizin Rumeli þivesinde sýklýkla kullanýlan iyi anlamýndaki “ýslâh”, pek güzel, pek iyi “pek ýslâh” kelimesi dolayýsýyla, yani
bölge halkýnýn alýþkýn olduðu bir kelime olmasý sebebiyle kolaylýkla kabul
edilecekti. Nitekim öyle de olmuþ ve Niþ’teki ilki takip eden, Bosna’dan
Baðdad’a kadar bütün kardeþ kurumlara Islahhâne ismi verilmiþtir.8 6
Bu vesile ile dikkat çeken bir hususu da burada kaydetmenin uygun
olacaðýný düþünmekteyiz. Tanzimat döneminde ülkede sanayinin geliþtirilmesi, çeþitli alanlarda geri kalmýþlýkla mücadele, esnaf ve zanaatkârýn problemlerine çözümler üretilmesi söz konusu edildiðinde “ýslâh” terimi sýklýk-

85 Takvim-i Vekayi, Def’a 814, 17 R. Âhir 1282.
86 Midhat Paþa Hatýrât…, c. I, s. 19-20; O. Nuri (Ergin), Mecelle-i Umûr-ý Belediye, Ýstanbul,
1338-1922, c. I, s. 745; Ayný Yazar, Türk Maarif Tarihi, c. I-II, s. 633, d. not 4; M. Z. Pakalýn,
Osmanlý Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüðü, Ýstanbul: Milli Eðitim Basýmevi, 1971, c. II, s. 5.
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la gündeme gelmiþtir. Birkaç örnek vermek gerekirse, 1860’yý yýllarýn baþlarýndan itibaren izlenen sanayileþme politikasýnýn bir tezahürü olarak, 1864
yýlý ortalarýnda bu konuda saðlam görüþleri bulunan sabýk Evkaf Nazýrý Rýza
Efendi’nin baþkanlýðýnda kurulan ve Aðustos 1874’e kadar on yýl görev yapan Islâh-ý Sanayi Komisyonu’nu hatýrlayabiliriz. Ýstanbul’da Sanayi Mektebi’nin açýlmasýna giden süreçte de “ýslâh” kelimesi gündemde olmuþtur.
Nitekim Keçecizâde Fuad Paþa’nýn sadareti döneminde bu amaçla kurulan
altý kiþilik komisyonun 15 Recep 1279/6 Ocak 1863 tarihli raporunda kurulacak okula Islâh-ý Sanayi Mektebi isminin verilmesi öngörülmüþtür. 11
Mayýs 1283/23 Mayýs 1867 tarihli tezkirede de kurulacak okul Islâh-ý Sanayi Mektebi olarak isimlendirilmiþtir.8 7 Anlaþýlan o ki, bütün bu geliþmelerin sonucunda; “… devletçe tesisi mutasavver olan ýslahhâneler nev’inden
olmasýyla buna dahi Islahhâne tabir olun(masý)” Midhat Paþa tarafýndan
uygun görülmüþ8 8 ve daha sonra bu isim umumîleþmiþtir.
Biz bu tebliðimizde Islahhânelerin kýsa süre içerisinde Osmanlý ülkesi
genelinde kazanmýþ olduklarý geniþliðe ancak iþaret etmekle yetinmek durumunda olmamýza raðmen, konunun daha iyi anlaþýlmasýna katkýda bulunmak adýna, yine Midhat Paþa tarafýndan Tuna Vilâyeti’nde kurulan diðer
Islahhânelere kýsa da olsa deðinmek istiyoruz. Midhat Paþa Niþ’e, yeni idare sisteminin bir denemesini yapmak üzere tayin edilmiþti. Onun buradaki
baþarýsý, bütün ülkede vilâyet sistemine geçilmesi kararýnýn alýnmasýyla sonuçlandý. Bunun ilk örneði olarak da, yaklaþýk olarak günümüz Bulgaristan’ýnýn tamamýný içeren Tuna Vilâyeti kuruldu ve Ekim 1864’te Midhat Paþa
üç buçuk yýl görev yapacaðý Tuna Vilâyeti’ne vali olarak tayin edildi.
Tuna Valisi olarak Midhat Paþa, çok sayýda baþarýlý icraata giriþti ve tamamladý. Islahhânelerle ilgili olarak da Niþ’teki tecrübe ve baþarýsýný, burada geniþletilerek devam ettirdi. 5 Nisan 1865 tarihli Tuna gazetesinde8 9
Rusçuk Islahhânesi’nin binalarýnýn inþasýna baþlandýðý, mevcut 60 yetim
çocuðun, þimdilik var olan binalarda, geçici olarak öðrenime baþladýklarý
belirtilmekteydi. Islahhâne binasý için baþta dönemin padiþahý olmak üzere, vekiller ve ile gelen memurlar, önemli ölçüde maddî yardýmda bulunmuþlardý. Yine ayný gazetede özellikle de Tolcý, Dobruca ve Köstence civa-

87 Rifat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlý Sanayi ve Sanayileþme Politikasý, s. 43-44, 95-102,
117-121; Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, c. I-II, s. 627-637; Adnan Giz, Belgelerle
Sanayi Tarihi Islahý Sanayi Komisyonu, s. 16-19; Adnan Giz, Belgelerle Sanayi Tarihi Ýstanbul’da Ýlk Sanayi Mektebinin Kuruluþu, s. 20-22.
88 Alýntý Midhat Paþa’nýn Sadâret’e gönderdiði 8/9 Mayýs 1864 tarihli tezkiresindendir. Ýrade,
Dahiliye, 36231.
89 Tuna, Nr. 4, 9 Zilkâde 1281.
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rýndaki yetim muhacir çocuklarýna hizmeti hedef alan bir Islahhâne’nin
Köstence merkezindeki Muhacirîn Dairesi’nde açýldýðý ifade edilmekteydi.
Rusçuk’taki Islahhâne için gereken keresteler Belgradcýk balkanýndan
kesilerek Lom iskelesine getirilmiþ, þileplere yükleninceye kadarki hizmetler buranýn müdürü Ali Rýza Efendi tarafýndan yerine getirilmiþ,9 0
ayrýca vilâyet çapýnda bir yardým (iâne) kampanyasý baþlatýlmýþ ve Müslümanlar kadar Gayrimüslim ahalinin de, gerçekten yoðun bir katýlýmý
söz konusu olmuþtu. Vilâyetin resmî gazetesi Tuna ve Osmanlý Devleti’nin resmî gazetesi Takvim-i Vekayi, örnek olmalarý temennisiyle bunlarý,
isimleri ve yardýmlarýnýn miktarlarýný da göstererek cetveller halinde yayýnlamaktaydý.9 1
Midhat Paþa, Rusçuk ve pek uzun ömürlü olamayan Köstence9 2 Islahhâneleri yanýnda, Tuna Vilâyeti’nde yetim erkek çocuklar için bir de Sofya
Islahhâne’sini kurmuþ, Rusçuk’da ise ikinci Islahhâne yetim kýzlar için açýlmýþtý.9 3 Buradaki Islahhânelere de yetim Müslüman ve Gayrýmüslim çocuklarý ayýrým yapýlmaksýzýn kabul edilmiþler ve eþit hizmetten faydalanmýþlar ve bu hususun vurgulanmasýna özellikle dikkat edilmiþti.9 4 Bu bölge Islahhâneleri dolayýsýyla ifade edilmesi gereken bir diðer husus ise hizmet alanýna giren muhacir çocuklarýn yoðunluðuydu ki bu durumu, Os90 Tuna’dan naklen Takvim-i Vekayi, Def’a 827, 12 Þaban 1282.
91 Tuna, Nr. 19, 24 Safer 1282; Bu listenin bir sureti Takvim-i Vekayi, Def’a 810, 4 R. Evvel 1282;
Tuna, Nr. 21, 9 R. Evvel 1282; Tuna, Nr. 22, 17 R. Evvel 1282; Tuna, Nr. 26, 16 R. Ahir 1282;
Tuna, Nr. 29, 7 C. Evvel 1282; Tuna, Nr. 37, 4 Receb 1282; Tuna, Nr. 70, Gurre-i Muharrem
1283; Tuna, Nr. 80, 7 Safer 1283.
92 23 Kasým 1865 tarihli Tuna gazetesinde (Nr. 37, 4 Receb 1282) Köstence’deki çalýþmalarda
yeterli baþarý gösterilemediðinden, buradaki yetim çocuklarýn Rusçuk Islahhânesi’ne nakledildikleri bildirilmektedir. Tuna Vilâyeti’nin kuruluþundan sonra uygulamalarla ilgili nizamnâme
ve talimatlarý içeren eserde bu konuda þu bilgi verilmektedir; “Mukaddemâ Niþ’te ve muahharan Rusçuk’ta yapýldýðý gibi Dobruca’da bulunan muhacirîn eytâmý için Köstence’de dahi bir
Islahhâne ittihaz olunmuþ ise de orasý pek pahalýlýk olduðu için etfâl-i mevcûdesi Rusçuða celb
olunub Rusçuk Islahhânesi’yle birleþtirilmiþ… ” . Vilâyetlerin Havî Olduðu Mutasarrýflýklar
Maiyetinde Bulunan Me’mûrîn ve Mecâlis ve Aklâm ve Sâir Me’mûrîn Mahalleriyle Her Birinin
Vazâif ve Kavâid ve Muâmelâtýný Ýcmâlen Beyân Eder Târifnâmedir, Md.73, Vilâyetlerin Ýdârei Mahsûsasý ve Nizamâtýnýn Suver-i Ýcrâiyesi Hakkýnda Talimât-ý Umûmiye, Matbaa-i Âmire, 23
R. Evvel 1284, s. 113.
93 BOA., Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 26270; BOA., Cevdet, Maarif, 6542. Açýlýþ tarihiyle ilgili belirsizlik
bulunan bu Islahhâne’de 27 Müslüman, 21 Bulgar ve hali vakti yerinde olup yýllýk 500 kuruþ
ücreti mukabilinde öðrenim gören 3 Müslüman kýz bulunmaktaydý. O. Nuri Ergin, Türk Maarif
Tarihi, c. I-II, s. 629. Son olarak yönetimimizde hazýrlanan bir yüksek lisans tezinde (Osman
Ýbrahimov, Tuna Vilâyet Gazetesi (1865-1866), Ankara, 2006) Tuna Vilâyeti’ndeki Islahhânelerle ilgili özlü bilgi verilmiþ bulunmaktadýr.
94 Ýlki 1285/1968 ve sonuncusu 1294/1877’de yayýnlanmýþ olan Salnâme-i Vilâyeti Tuna’larda bu
vilâyetteki Islahhânelerle ilgili detaylý bilgiler bulunmakta, konuyla ilgilenenler kýsmen de olsa
bunlardan faydalanmýþ bulunmaktadýrlar.
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manlý Devleti’nin o dönemde içinde bulunduðu þartlara paralel olarak düþünmenin gereði açýktýr.
Rusçuk ve Niþ Islahhânelerini içeren ilk idarî düzenlemeler, Tuna Vilâyeti’nin kuruluþundan sonra gerçekleþtirilmiþtir. Bu sýrada çeþitli alanlardaki yeni uygulamalarý konu edinen bir dizi nizamnâme, talimât, târifnâme
ve ilânnâme yayýnlanmýþtýr ki, bunlarýn bazýlarý dolayýsýyla, bazýlarý ise doðrudan Islahhâneleri ilgilendirmektedir. Nitekim bunlardan “Vilâyetlerin Havî
Olduðu Mutasarrýflýklar Maiyetinde Bulunan Me’mûrîn ve Mecâlis ve Aklâm
ve Sâir Me’mûrîn Mahalleriyle Her Birinin Vazâif ve Kavâid ve Muâmelâtýný
Ýcmâlen Beyân Eder Târifnâmedir” baþlýðýný taþýyan 86 maddelik yönergenin 1, 67, 68 ve 71. maddelerinde, Islahhâneleri dolayýsýyla ilgilendiren
hükümler yer alýrken, 73-76. maddeler ise “Islahhâneler Ýdaresi” baþlýðýný
taþýmakta olup doðrudan Rusçuk ve Niþ Islahhâneleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.9 5 Buna göre Islahhâneler yönetimi, vilâyetin belli baþlý
yirmi idarî biriminden biri olup, Matbaa ve Araba Þirketi’yle üçü birlikte
bir nâzýr ile bir muâvin ve bir sandýk emîninin üst yönetiminde birleþtirilmiþlerdir. Tabiatýyla her idarî birimin ayrýca birer müdürü ve birer kâtibiyle, hizmetin icap ettirdiði diðer görevlileri bulunmaktadýr. Matbaa’nýn, özellikle de musahhihlik hizmetlerinde, bir kýsmý Çerkez ve Tatar muhacirlerinden olmak üzere, Müslüman ve Gayrimüslim otuz kadar Islahhâne öðrencisi çalýþmakta ve gelir fazlasý da bu müesseseye ödenmektedir. Bu çocuklar o kadar baþarýlýdýrlar ki, Tuna gazetesinin bazý sayýlarýnýn tashih
hizmetleri, bütünüyle bu çocuklar tarafýndan yapýlmaktadýr. Bu sýrada Rusçuk Islahhânesi’nde Türk, Çerkez, Tatar, Bulgar ve Ermeni asýllý 160, Niþ
Islahhânesi’nde ise iki yüzü aþkýn yetim çocuk bulunmaktadýr. Kadrolarý
hizmetin gerektirdiði personele sahiptir. Bunlarýn görev yetki ve sorumluluklarý belirlenmiþtir.
Ýlk ve acele olarak hazýrlanmýþ olduðu açýk olan düzenlemeden sonra,
Tuna Vilâyeti’ndeki Islahhâneler için, içerisinde yer aldýðý kitap 23 R. Evvel
1284/25 Temmuz 1867’de basýldýðýna göre,9 6 bu tarihten önce yürürlüðe
95 Vilâyetlerin Ýdâre-i Mahsûsasý ve Nizamâtýnýn Suver-i Ýcrâiyesi Hakkýnda Talimât-ý Umûmiye, s.
71-121.
96 Islahhânelere Dâir Nizamnâme’nin hangi tarihte yürürlüðe girmiþ olduðu meselesi konuyla
ilgilenenler arasýnda ihtilafa neden olmuþ, farklý görüþler ileri sürülmüþse de, yukarýda verilen
açýklamalar bunun Temmuz 1867’den öncesine ait olduðu konusunda bir þüpheye mahal
býrakmamaktadýr. Bkz. “Islahhânelere Dâir Nizamnâme”, Vilâyetlerin Ýdâre-i Mahsûsasý ve
Nizamâtýnýn Suver-i Ýcrâiyesi Hakkýnda Talimât-ý Umûmiye, Matbaa-i Âmire, 23 R. Evvel 1284,
s. 193-224. Bu metnin baþýnda (s. 193-197) esbâb-ý mûcibe/gerekçe olarak nitelenebilecek
önemli bilgiler içeren bir giriþ bulunmaktadýr. Islahhânelere Dâir Nizamnâme daha sonra
(Düstur, Ýstanbul, 1289, Tertip I, c. II, s. 277-295, gerekçesiz) tekrar yayýnlanmýþtýr.
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girmiþ olmasý gereken üç bâb, muhtelif fasýl ve elli iki madde ile bir hâtimeden oluþan “Islahhânelere Dair Nizamnâme” yürürlüðe girmiþtir ki, söz konusu nizamnâme bu sýrada ve daha sonra ülke genelinde açýlacak diðer
kardeþ kurumlarda da geçerli kabul edilmiþtir.
Tuna Vilâyeti’nde kurulan Islahhâneler ve özellikle de bunlar içerisinde
merkezî konumdaki Rusçuk Islahhânesi dolayýsýyla bizim bilhassa dikkatimizi çeken iki konu bulunmaktadýr. Bunlardan birincisi yetim olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, gözleri görmeyen, bu nedenle bir iþ yapamayan ve geçimini dilenmekle saðlayanlarýn da Rusçuk Islahhânesi’ne kayýtlarýnýn yapýldýðý ve onlar için hasýr dokumacýlýðý sanatýnýn uygun görüldüðüdür.9 7
Ýkinci konu ise yeni doðan ve annelerinin yeterli sütü bulunmadýðý gibi,
dadý veya süt anne tutmak için maddî imkânlarý da olmayan ailelerin çocuklarýnýn, Islahhâne vasýtasýyla süt annelere baktýrýldýklarýdýr. Bu þekilde
bir çocuða gerekli imkânlar hazýrlanmýþ, kendisine doðum tarihine iþaret
etmek üzere Mustafa Hamid ismi verilmiþ, benzer durumlar için de gereðinin yapýlacaðý Tuna gazetesinde ilan edilmiþtir.9 8 Böylece Islahhânelerin
çalýþma alanlarý yalnýzca yetimliklerle sýnýrlandýrýlmamýþ, hangi sebeple ve
kaç yaþýnda olurlarsa olsun, bütün yardýma muhtaç çocuklarý içerecek biçimde geniþletilmiþ olmaktadýr.
Islahhânelerin ülkemizde sanat eðitiminin okullarda verilmesinin öncüleri olduðu ifade edilmiþti. Nitekim Niþ’te terzilik ve kunduracýlýk zanaatlarýnýn öðretimiyle baþlayan meslek eðitimi, ilerleyen senelerde hem çeþitlenmiþ ve hem de bölgelerin ve nihayet ülkenin ihtiyaç duyduðu alanlarda
geliþmelerin saðlanmasýna imkân vermiþtir. Diðerleri yanýnda debbaðlýk,
demircilik, marangozluk, çeþitli dokumacýlýk, iplikçilik, muhtelif alt dallarýyla matbaacýlýk, hasýrcýlýk, arabacýlýk, urgancýlýk, demiryolculuk, kondüktörlük, boyacýlýk, saraçlýk… meslekleri Islahhânelerde öðretilmekteydi.
Meslek öðretiminde öðreticilerin kalite ve kaynaðýyla ilgili kýsa bir açýklama yapmamýz, Islahhâneleri daha iyi anlamamýza yardým edecektir. Þüphesiz meslekler, bölgelerin ihtiyaçlarýna göre belirlenmekteydi. Öðreticilerin de öncelikle çevredeki yetiþkin ustalardan seçilmiþ olmasý akla uygun
gelmektedir. Bununla birlikte ihtiyaç halinde öðrencilerin bölge dýþýndaki
merkezlere gönderilmelerinden geri durulmamýþtý. Bu durumun bir örneði
97 Tuna, Nr. 14, 20 Muharrem 1282. Ekim 1867 tarihli Tuna Vilâyeti Meclisi’nin mazbatasýnda
kýzlar için Rusçuk’ta bir Islahhâne açýlmasý söz konusu edildiðinde de özürlülerin durumuna
dikkat çekilmiþtir. “be-tahsis azasýnda noksan olan bî-çarelere mahal bulunamayarak kaldýklarýndan bunlar için dahi inâs ýslahhâneleri yapýlmasý pek lâzým olduðuna…”. Nakleden M.
Hüdai Þentürk, A.g.e., s. 316 (Ýrade, Meclis-i Vâlâ, 26270) .
98 Tuna, Nr. 63, 3 Z. Hicce 1282.
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olarak Niþ ve Rusçuk Islahhânelerinde, dönemin geçerli meslekleri arasýnda yer alan debbaðlýðýn öðretimine baþlanmak istendiðinde, yakýn çevrede
bu mesleði hakkýyla bilip öðretebilecek ustalarýn bulunamamasý üzerine,
þartlarý uygun olanlar arasýndan seçilen on öðrencinin Debbaðhâne-i Âmire’de eðitilmek üzere Ýstanbul’a gönderilmesini gösterebiliriz. Ýstanbul’daki giderleri karþýlanan bu öðrencilerin, bu mesleði en güzel biçimde öðrenerek, dönüþlerinde vatan ve milletlerine faydalý olacaklarýna inanýlmaktaydý.9 9 Zaman zaman farklý yerlerden ustalarýn getirtilmesi de uygulanan
yöntemlerden biriydi. Niþ Islahhânesi için Þehirköyü’nden, Sivas Islahhânesi için Tokat ve Elazýð’dan yetiþkin ustalar getirtilmiþti. Sofya Islahhânesi’nde dokumacýlýk öðretildiðinden bunun için Viyana’dan makineler ve
ustalar getirtilmiþti.100 Yine Sofya Islahhânesi için 1871’de Amerika’dan
çorap örme makineleri ve ustalarý getirtilmiþti. Bu faaliyet daha sonra artarak devam ettirilmiþtir. Nitekim bu Islahhâne’nin fabrikasýnda kundura
yanýnda çorap, fanila ve konfeksiyon üretimini artýrmak üzere Rusçuk Islahhânesi’nden otuz kadar öðrenci nakledilmiþti.101
Islahhâne mezunlarýndan bir kýsmý, bilgilerini artýrmak ve yeni teknolojileri ülkeye getirerek uygulamak, bu arada yine Islahhânelerde ve Sanayi
Mektebi’nde görev yapmak üzere çeþitli Avrupa ülkelerine de gönderilmiþlerdir. Bu alana örnek olmak üzere 1869’da Tuna Vilâyeti’ndeki Islahhânelerden seçilen üçü Müslüman, ikisi Gayrimüslim öðrencinin Fransa’ya gönderilmesini gösterebiliriz.102 1873’te de Niþ ve Sofya Islahhânelerinden 14’ü
Müslüman, 3’ü Gayrimüslim toplam 17 gencin Paris’e gönderilmesine karar verilmiþti. Yine ayný sene Sofya Islahhânesi’nden beþ kiþilik bir grup
Belçika’ya, Adana Islahhânesi mezunlarýndan bazýlarýysa Çukurova’da ziraatýn geliþmesi yönünde eðitimlerini geliþtirmek üzere Avrupa’ya gönderilmiþlerdi.103 Bunlarýn dönüþlerinde, öðrenim gördükleri alanlarda ülkeye
katký saðlamýþ olduklarýný düþünmek durumundayýz. Nitekim Tuna Vilâyeti’ndeki Islahhâneleri bitirdikten sonra, tahsillerini ilerletmek üzere Paris’e
gönderilen dört kiþi öðrenimlerini tamamlayarak Ýstanbul’a dönmüþler ve
Sadrazam’ý ziyaret etmiþlerdir. Vidinli Ýbrahim, Mýgýrdýç, Vasil ve Renodir
efendilerden oluþan ve marangozluk, telgraf ve her türlü makinecilik, fo-

99 Tuna, Nr. 56, 9 Z. Kâde 1282; Tuna, Nr. 68, 24 Z. Hicce 1282.
100 Midhat Paþa Hatýrât…, s. 34; C. Öztürk, Türkiye’de Meslekî ve Teknik Öðretimin Doðuþu I:
Islahhâneler, s. 436.
101 C. Öztürk, A.g.mak., s. 440.
102 Takvim-i Vekayi, 4 R. Evvel 1286’dan nakleden Cemil Öztürk, A.g.mak., s. 437; Krþ. Fait Reþit
Unat, Türkiye Eðitim Sisteminin Geliþmesine Tarihî Bir Bakýþ, s. 139.
103 C. Öztürk, A.g.mak., s. 437.
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toðrafçýlýk ve teknik resim konularýnda uzmanlaþan bu kiþiler Mekteb-i Sanayi’de görevlendirilmiþlerdir.104
Midhat Paþa’nýn Islahhânelere olan ilgisi, ömrü boyunca devam etmiþ
ve Tuna’dan sonra görev yaptýðý Baðdat, Selanik, Suriye (Þam) ve Aydýn
valiliðinde Ýzmir’de ya Islahhâne kurmuþ veya daha önceden açýlmýþ olan
Islahhâneleri düzenleyerek daha faydalý hale getirmiþtir.105 Fakat Islahhânelerle ilgili ondan da daha iyisi Niþ’te çalýnan/atýlan mayanýn tutmuþ
olmasý, yani bu baþlangýcýn ülke çapýnda olumlu karþýlanmasý ve çok sayýdaki merkezde benzerlerinin açýlmýþ bulunmasýdýr. Nitekim sayýlanlar haricinde Ýzmir (1868),106 Bursa (1868),107 Kastamonu (1868, kýzlar bölümü ile birlikte),108 Sivas, Halep (1869), Ýþkodra (1869, kýzlar bölümü ile
birlikte), Edirne (1868), Erzurum (1869), Bosna, Trabzon, Diyarbakýr
(1870), Trablusgarb, Prizren ve Üsküp’te Islahhâneler açýlmýþtýr.109
Bizim amacýmýz Osmanlý son dönem eðitim öðretim tarihinin bir yönünü göstermek veya ülkemizdeki sanat öðretimini deðerlendirmek olmamakla birlikte, konumuzu tamamlamak açýsýndan, ilki Kasým 1868’de Ýstanbul’da açýlmýþ olan Sanayi Mektebi/Mekteplerine deðinmemiz yerinde olacaktýr. Uzun bir hazýrlýk döneminden sonra yine Midhat Paþa’nýn da gayretleriyle açýlan ve bir bakýma Islahhânelerin ileri adýmý mesabesindeki Sanayi Mektebi’nde de din ayýrýmý yapýlmaksýzýn yetim, öksüz, bakýma ve korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklarýn durumlarý dikkate alýnmýþtýr.110 24

104 Hüdavendigâr’dan naklen Devir, Nr. 9, 11 Þaban 1289. Islahhânelerden mezun öðrencilerin
bilgilerini geliþtirmek üzere Avrupa’ya gönderilmeleri konusunda belgelere dayanan bir çalýþma olarak bkz. Kâmil Su, “Yüz Yýl Önce Teknik Öðretim’de Öðretmen Problemi”, Mesleki ve
Teknik Öðretim, Yýl 11, S. 125 (Ýstanbul Temmuz 1963), s. 7-13.
105 Midhat Paþa Hatýrât…, c. I, s. 92, 151-152, 210, 218-219, 228.
106 Devir, Nr. 1, 2, 3; 3, 7, 9 Recep 1289.
107 Bursa Islahhânesi’nin kuruluþ dönemiyle ilgili olarak Abdurrahman Kurt (Bursa Sicillerine
Göre Osmanlý Ailesi (1839-1876), Bursa: Uludað Üniversitesi Basýmevi, 1998, s. 74-75) ve
daha sonraki tarihleri için Mehmed Ziya (Ýhtifalci), Bursa’dan Konya’ya Seyahat, Ýstanbul,
1328/1910, s. 20) kýsa bilgi vermiþlerdir.
108 Reþat Özalp, “Kastamonu Vilâyeti Mektebi Sanayi”, Mesleki ve Teknik Öðretim, Yýl 12, S. 142
(Ýstanbul Aralýk 1964), s. 4-7.
109 C. Öztürk (Arþiv kaynaklarý ve dönemin basýnýna dayanarak) A.g.mak., s. 432; Ýzmir, Kastamonu, Trabzon Islahhâneleri için bkz. Musa Çadýrcý, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapýlarý, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1991, s. 263, 270,
271, 291.
110 Mekteb-i Sanayi için bkz. Midhat Paþa Hâtýrât…, c. I, s. 62-64; Osman Nuri (Ergin), Mecellei Umûr-ý Belediye, c. I, s. 745-748; Ayný Yazar, Türk Maarif Tarihi, c. I-II, s. 632-637; Nafi Atuf
(Kansu), Türkiye Maarif Tarihi (Bir Deneme), Ýstanbul: Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi,
1930, s. 121-124; Adnan Giz, Belgelerle Sanayi Tarihi Ýstanbul’da Ýlk Sanayi Mektebinin
Kuruluþu, s. 20-22; Enver Ziya Karal, A.g.e., s. 210-211; Yahya Akyüz, Türk Eðitim Tarihi
(Baþlangýçtan 1999’a), Ýstanbul: Alfa Basýn-Yayýn, 1999, s. 150-151; Bayram Kodaman,
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Þaban 1285/10 Aralýk 1868 tarihli nizamnâmesinde bu durum açýkça tespit edilmektedir. Nitekim 3. maddede okulun dahilî ve haricî yani yatýlý ve
gündüzlü olmak üzere iki kýsma ayrýldýðý, dahilî þubeye alýnacak öðrencilerin on üç yaþýndan küçük olmak þartýyla, sayýlarý 500’e kadar çýkabileceði
belirtilmiþti. Haricî þubeye kabul edilecek öðrenciler ise, diðer bazý þartlar
yanýnda 30 yaþýný geçmemiþ olacak, toplam sayýlarý ise 200’ü aþmayacaktý.
Yetim, öksüz ve bakýma muhtaçlarýn tercihen dahilî þubeye alýnacaklarý
16. maddede gösterilmiþtir. Suç iþlemiþ küçükler de uygun þartlarda Mekteb-i Saniyi’nin dahilî þubesinde bulundurulacaklardýr. 111
Osmanlýlarýn, özellikle son dönemlerinde, yetim ve genel olarak bakýma muhtaç çocuklarla ilgili daha birçok önemli çabanýn gerçekleþtirilmiþ
olduðunu görmekteyiz. Her biri hatýrlanmaya ve kendilerinden ilham alýnmaya lâyýk olan bu çabalarla, neticelerinde kurulan müesseseler, bizim bu
tebliðimiz için belirlediðimiz sýnýrlarý aþacaðýndan, bunlarýn ancak isimlerini belirtmekle yetinmek istiyoruz.
Osman Nuri Ergin ve arkadaþlarýnýn haklý olarak ülkemizin ilk halk mektebi þeklinde nitelediði Dâruþþafaka, Osmanlý son döneminde baþlayan hizmet çabalarýný günümüze kadar baþarý ile devam ettirmiþ ve bu ülkenin
çok sayýdaki yetim Müslüman çocuðuna hizmet etmiþ abide müesseselerimizden biridir. 30 Mart 1864’te faaliyete geçen Cemiyet-i Tedrîsiyye-i Ýsl“Tanzimat’tan Meþrutiyet’e Kadar Sanayi Mektepleri”, Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi
(1071-1920), Ankara: Meteksan Limited Þirketi, 1980, s. 287-296; Rifat Önsoy, A.g.e., s.
115-124; Musa Çadýrcý, A.g.e., s. 290-291; Ayr. Takvim-i Vekayi, Def’a 884, 22 Safer 1284.
111 Md. 16 “Dahilî þubesine alýnacak çocuklar yerli ve yabancý ve Ýslâm ve Hýristiyan her ne olur ise
mütesâviyen kabul olunup sinn ve sanatlarýnca þurût-ý âtiyenin bulunmasý elzemdir. Þurût-ý
mezkûrenin birincisi alýnacak çocuk oniki onüç yaþýndan yukarý olmamaktýr. Ýkincisi babasý ve
anasý olmayýp öksüz ve yetim bulunmak veyahut bunlarýn birisi olsa da amel-mânde ve fakru zarûret ashabýndan olmasý cihetiyle çocuðunun idaresine muktedir olamadýðý tahakkuk
etmektir… ”. Suçlu çocuklar hk. Md. 18 “Ale’l-itlâk onüç yaþýndan aþaðý olan çocuklardan
irtikâb-ý töhmet ve cinayet etmelerine mebnî bâlið ve mükellef olsa kanunen bir sene ve daha
ziyade hapsi lâzým gelen etfâl dahi Hükümetin emr-i resmîsiyle mektebin þube-i dahiliyesindeki Islâh Dairesine konulup müddet-i tevkîfinde 59. maddede muharrer þurût üzere muâmele
olunacaktýr”. Öðretim sýrasýnda öðrenciler arasýnda din ve mezhep ayrýmý yapýlmamakla
birlikte, dinin öðretiminin yapýlmasý hk. Md. 22 “Her kangý sýnýf ve mezhepte olur ise olsun…
”, Md. 26 “… tebaa-i Devlet-i Aliyye’den bu sýfatlarý câmî olan talebe her kangý milletten olur
ise olsun mektebe dahil olur… ”. Md. 23 “… henüz dahil olan mübtedî çocuklara evvel-beevvel talim ve tedrisi lâzým olan dersler usûl-i cedîde üzere Elifbâ ve Amme ve Tebâreke cüzleri
ve icabýna göre Mushaf-ý Þerîf ve Ýlmihâl ve Risâle-i Ahlâk ve sâir Edebiyat’týr. Yazý dersleri dahi
bir miktar Sülüs hattýndan sonra mutlakâ Rik’a yazýsýdýr. Sunûf-ý Gayr-i Müslimeden olan
etfâl ve þâkirdân dahi Ýslâm çocuklarýyla birlikte Osmanî lisaný üzere tedrîs ve talîm olunur ve
fakat eczâ-yý Kur’âniye ve ilmihal yerine onlara usûl ve kâide-i mezhebiyelerine müteallik
kendi lisanlarýnda te’lîfât okutturulur”. Mekteb-i Sanayi Nizamnâmesi, Düstur, Tertip I, c. II,
Ýstanbul, 1289, s. 258-276.
112 Özlü bir deðerlendirme ve bibliyografik bilgi için bkz. Mehmet Ýzzet-Mehmed Esad-Osman
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âmiyye’nin yardýmsever ve ileriyi gören Müslüman-Türk üyelerinin, baþlangýçta küçük çaplý olsa da samimi çalýþmalarý sonunda Dârüþþafaka, 1873’te
eðitim-öðretimine baþlamýþ ve alanýnda örnek gösterilebilecek bir okul olmayý baþarmýþtýr. Onun geniþ hizmet halkasý içerisinde, bir dönem ülkemizin en baþarýlý telgrafçýlarýný da yetiþtirmiþ olmasýný hatýrlamamýz yerinde
olacaktýr.112
Günümüz insanýnýn çoðunlukla yaþlý ve bakýma muhtaç kiþilere verdiði
hizmetleriyle tanýmakta olduðu Dârulaceze de, 2 Þubat 1896’da baþladýðý
faaliyetini hâlâ devam ettiren ve kuruluþunda yaþlý ve kimsesizler kadar,
dilenciler ve bakýma muhtaç çocuklara da hizmet vermeyi öngörmüþ ve
bunu baþarmýþ bir kurumdur. Dönemin padiþahý II. Abdülhamid (18761909)’in yakýn ilgisini görmüþ ve ismi de bizzat onun tarafýndan verilmiþ
olan Dârülaceze, farklý dinlerden Osmanlý vatandaþlarýný hem yönetimine
almýþ ve hem de ayýrým yapmaksýzýn bütün yurttaþlara hizmet vermiþtir.
Hayýrseverlerin yardýmlarý yanýnda, döner sermaye esasýna göre çalýþan Darülaceze’de, çocuklar ve çalýþmasý mümkün olanlar halýcýlýk, dokumacýlýk,
terzilik, çorapçýlýk, kunduracýlýk, marangozluk, demircilik ve fotoðrafçýlýk
gibi çeþitli meslekler icra edebilmekteydiler. Yine bu müessesede ayný fotoðraf karesi içerisinde Cami ile birlikte Kilise ve Havra da görülmekteydi
ki, bu durum günümüz için bile dikkat çekicidir.113
II. Abdülhamid döneminde, yetim ve bakýma muhtaç çocuklara yönelik
olmak üzere, bazýsýnda bizzat Padiþah’ýn da katkýlarý bulunan diðer bir kýsým giriþim ve uygulama bulunmaktadýr ki, bunlarýn belli baþlýlarý 1897
Osmanlý-Yunan Savaþý dolayýsýyla Fatma Âliye Haným’ýn baþkanlýðýnda kurulan Cem’iyet-i Ýmdâdiye,114 Süleyman Paþa’nýn kýzý Sabiha Haným’ýn baþkanlýðýnda 1908’de kurulan Esirgeme Derneði ve bizzat II. Abdülhamid’in
himayesindeki Dârü’l-Hayr-i Âlî (1903-22 Aðustos 1909)’dir.115 Bu vesile

113
114

115
116

Nuri, Dârü’þ-Þafaka Türkiye’de Ýlk Halk Mektebi, Ýstanbul, 1927; Nesimi Yazýcý, Tanzimat Döneminde Yetim Mallarýnýn Korunmasýna Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazý Uygulamalar, s. 5253; Ayr. bkz. Nazif Öztürk, Osmanlý’dan Cumhuriyet’e Sosyal Yardýmlaþma Kurumlarý, s. 6771; Halis Ayhan, “XIX. Yüzyýlda Osmanlý Devleti’nde Kurulan Cemiyet-i Ýlmiyye’lerin Eðitim ve
Öðretim Çalýþmalarý”, Osmanlý, Ankara: Yeni Türkiye Yayýnlarý, 1999, c. V, s. 262-264.
Nuran Yýldýrým, Ýstanbul Darülaceze Müessesesi Tarihi, Ýstanbul, 1996; Hidayet Y. Nuhoðlu,
“Darülaceze”, DÝA., c. VIII, s. 512-514; Nazif Öztürk, A.g.mak., s. 71-72.
Bu sýrada þehit çocuklarý ve malul gaziler için düzenlenen yardým faaliyetleri bir yüksek lisans
tezi çerçevesinde incelenmiþ bulunmaktadýr. Bkz. Fatma Göçer, II. Abdülhamit Döneminde Bir
Ýâne Örneði: 1897-1898 Yýlý Þehit Çocuklarý ve Malul Gaziler Ýânesi, Ankara, 2003, Basýlmamýþ Yüksek Lisans Tezi.
Cüneyd Okay, “Meþrutiyet Döneminde Savaþ ve Çocuk”, Osmanlý, Ankara: Yeni Türkiye
Yayýnlarý, 1999, c. V, s. 492-493; Nadir Özbek, “II. Abdülhamid ve Kimsesiz Çocuklar Darülhayr-ý Âlî”, Tarih ve Toplum, c.XXXI, S. 182 (Ýstanbul Þubat 1999), s. 11-20.
Özlü deðerlendirme için bkz. Nazif Öztürk, A.g.mak., s. 62-63;
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II. Abdülhamid’in kurduðu ve günümüzde Þiþli Çocuk Hastahanesi olarak
hizmetini sürdüren Hamidiye Etfâl Hastahâne-i Âlî’sini de hatýrlamamýz
yerinde olacaktýr.116
Bu dönemde önemli bir sivil giriþim olmak üzere ve çocuklarý çok yönlü
korumayý öngören Himâye-i Etfâl Cemiyeti’ni de hatýrlayabiliriz. 6 Mart
1917’de kurulan ve 1923’e kadar hizmet veren Cemiyet, hizmet alanýný
Ýstanbul’la sýnýrlamamýþ, Anadolu’ya da açýlmýþ, ayrýca kadýnlar burada faal
görev almýþlardýr. Kuruluþ aþamasýnda hedef “cins, mezhep ve milliyet” ayýrýmý yapmaksýzýn bütün çocuklara hizmettir.117
Özellikle Osmanlýnýn son yýllarýnda artan savaþlar ve bunun sonucunda
çok fazla yetim çocuðun ortada kalmasý, yöneticileri yeni çareler aramaya
yöneltti. Ýþte bu arayýþlarýn sonucu olarak Balkan ve Birinci Cihan Savaþlarýnda kimsesiz kalan çocuklarý barýndýrmak,onlara meslek edindirmek amacýyla 24 Kasým 1914’ten itibaren yetimler yurdu, yetimhâne anlamýna gelen Dârüleytâmlar, kuruldular. 2 Nisan 1917’den itibaren devlet himayesine alýnan Dârüleytâmlar, Cumhuriyet dönemine kadar ülkenin bakýma
muhtaç çocuklarýna hizmet vermeye devam ettiler.118
Osmanlý son dönem tarihinde, günümüzün Kýzýlay’ýný da, ülke içerisinde veya dýþarýsýnda olmasýna bakmaksýzýn, her yaþ ve cinsiyetten muhtaçlara, bu arada doðal olarak çocuklara da hizmet eden bir kuruluþ olarak hatýrlamamýz gerekir. Bilindiði gibi bizim toplumumuzda, ilk dönemindeki ismiyle Hilâl-i Ahmer’in köklerini, 11 Haziran 1868’de kurulan
Mecrûhîn ve Marzâ-yý Askeriyeye Muâvenet Cemiyeti’ne kadar uzatmak
mümkündür. Fakat bu cemiyetin yeterli performansý gösterememesi dolayýsýyla Kýzýlay (Osmanlý Hilâl-i Ahmer Cemiyeti), esas olarak 14 Nisan
1877’de dönemin padiþahý II. Abdülhamid’in himayesinde tekrar kurulmuþtur. Bundan sonra da çeþitli nedenlerle ve muhtelif defalar, Kýzýlay’ýn
çalýþmalarý yavaþlamýþ, aksamýþ veya tamamen durmuþ, bu sebeplerle de
onun için yeni baþlangýçlar yapýlmasý gerekmiþtir ki, bu yolda 24 Mayýs
1897 tarihi ikinci kuruluþ, 20 Nisan 1911 tarihi ise üçüncü ve günümüze
117 Özlü deðerlendirme için bkz. Nazif Öztürk, A.g.mak., s. 64-66; Cüneyd Okay, “Osmanlý
Devleti’nde Kimsesiz çocuklarý Barýndýrmak Ýçin Kurulan Bir Kurum: Himaye-i Etfal Cemiyeti
(1917-1923), Osmanlý, Ankara: Yeni Türkiye Yayýnlarý, 1999, c. V, s. 496-503. Yazar bu
konuyu ayrý bir kitap halinde de deðerlendirmiþtir. Belgelerle Himâye-i Etfâl, Ýstanbul: Yûle
Yayýnlarý, 1999.
118 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Ýstanbul: Eser Matbaasý, 1977, c. IV, s. 1548-1552; Ali
Rýza Erkan, “Darü’l-Eytâmlar”, HÜ. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi, c. V, S. 1 (Ankara
1987), s. 61-70; Hidayet Y. Nuhoðlu, “Dârüleytâm”, DÝA., c. VIII, s. 521; Cüneyd Okay,
“Meþrutiyet Döneminde Savaþ ve Çocuk”, s. 492-494; Yasemin Okur, Daruleytamlar, Samsun,
1996, 19 Mayýs Üniversitesi, Basýlmamýþ Yüksek Lisans Tezi.
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kadar hizmetlerinin kesintisiz sürdüðü üçüncü kuruluþ olarak deðerlendirilmektedir.
Kýzýlay veya baþlangýçtaki ismiyle Osmanlý Hilâl-i Ahmer Cemiyeti ile
ilgili olarak hatýrlanmasý gereken diðer bir kýsým husus varsa da, bizim buradaki bakýþ açýmýzdan ihmal edilmemesi gereken noktalar içerisinde, teþkilâtýn kuruluþ ve geliþmesinde, Müslümanlarla beraber –topraklarý bol olsun- Gayrýmüslim Osmanlý vatandaþlarýnýn katkýlarýnýn da unutulmamasýnýn gerektiðidir. Yani bu insanî çabanýn içerisine Müslüman Osmanlý yurttaþlarý yanýnda, Rum, Ermeni ve Yahudiler yani Hýristiyan ve Musevî yurttaþlarýmýzdan da katýlanlar bulunmuþ, böylece barýþ içerisinde bir arada ve
ayný idealleri paylaþmýþ olarak yaþamanýn pek deðerli örneklerinden birini
vermiþlerdir. Bir diðer husus, hizmetin gereði olarak ortaya konan güzellikte, bu ülkenin her dinden erkekleriyle birlikte, yine her dinden ve etnik
kökenden kadýnlarýnýn da, hem de çok etkili bir biçimde rol sahibi olduklarýdýr.119
Þüphesiz dikkatli bir tarama sonucunda bunlar haricinde daha pek çok
ve dikkate deðer örnekle karþýlaþmamýz mümkün olacaktýr.120 Bu durumda
günümüz Müslüman Türk insanýna düþün görev, her halde geçmiþinden
aldýðý ilham ve güçle istikbale bakabilmek ve zamanýn gerektirdiði yeni
örnekleri ortaya koymaktan geri durmamaktýr.

119 Kýzýlay ve çalýþmalarý için bkz. Zuhal Özaydýn, “Osmanlý Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Kuruluþu
ve Çalýþmalarý”, Türkler, c. XIII, s. 687-698; Seçil Karal Akgün-Murat Uluðtekin, Hilal-i
Ahmer’den Kýzýlay’a, Ankara, 2000; Mesut Çapa, “Osmanlý Hilâl-i Ahmer (Kýzýlay) Cemiyeti”,
Osmanlý, c. V, s. 129-143; Mesut Çapa, “Kýzýlay”, DÝA., c. XXV, S. 544-546.
120 Bir örnek olmak üzere, dönemin resmî bölge gazetesi Karesi’ye dayanýlarak tarafýmýzdan
derlenen, Edremit’te gayretli kaymakamlar Hicabî ve Þehit Hamdi beylerin gayretleriyle kurulmuþ olan Yetim Yuvasý’nýn inþa çalýþmalarýyla Mevlit Kandili’ne isabet eden 26 Ocak
1918’de törenle açýlmasýnýn öyküsü hatýrlanabilir. Nesimi Yazýcý, Az Okunan Kitapta Bir
Sayfa Olmak, Ankara, 2003, s. 124-129.

