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I. Giriş 

19. yüzyılda, “tehlikeli çocuk” uluslararası kamuoyunda önemli bir yer işgal 
etmeye başladı ve seçkinler ve devletlerin gündemine girdi. Yoksul çocukların 
yeni yeni gelişen kentsel kamusal alanlarda görünür olması endişe yaratıyordu, 
zira orta sınıf anlayışa göre, okulda, evde, çiftlikte, fabrikada ya da atölyede ol-
malıydılar. Osmanlı toplumunda kentleşme ve sanayileşme Avrupa devletleri ile 
karşılaştırılabilir düzeyde değildi, ancak kamu düzeni ve disiplin üzerine Batı 
söylemlerini takip eden dönemin Osmanlı reformcuları ve uzmanları,  çocukla-
rın toplumdaki görünürlüğü ve kamusal alanda yer almaları üzerine benzer kay-
gılar geliştirdi. 

Bu yazıda Osmanlı İmparatorluğu’nda ıslahhanelerin kurulması ve yayılma-
sını incelerken, dönemin çocuk refahı ve disipliniyle ilgili söylemsel ve pratik 
girişimlerine odaklanmak niyetindeyim. 1860’ların başında ilk ıslahhanelerin 
kurulmasından sonra, yirmi yıl içinde imparatorluk çapında otuzu aşkın ıslahha-
ne açıldı. Planlı kentleşme, şehirlerde asayiş ve düzenin yanı sıra endüstriyel 
verimliliğin öne çıkarılması gibi yeni söylemsel gelişmeler böyle bir kurumsal 
yapıya ihtiyaç olduğu inancını pekiştiriyordu. Dahası, Rusya’yla yapılan savaşla-
rın ardından önemli Osmanlı şehirlerine bu bölgelerden kontrolsüz şekilde göç 
eden Müslüman halkın buralarda dilencilik, aylaklık ve serserilik gibi sosyal so-
runlara sebep olduğu kanısı yaygındı.  
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“Çocuk sorunu” yeni bürokratların gündemine girdikçe, herhangi bir sokak 
faaliyeti içinde bulunan tüm çocuklar şehirlerde suç ve sefaletin kaynağı ve po-
tansiyel çocuk suçlular olarak görülmeye başlandı. En önemli kabahatleri sokak-
larda dolaşıp “çirkin dilencilik eylemini” ifa etmekti.1 İlginçtir, kentsel alanlarda-
ki dilenciler ve serserilere yöneltilen endişeler ve eleştiriler Avrupa menşeli, 
oldukça yeni ve ithal bir söylemin parçasıydı. Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısın-
da Avrupa başkentlerinde İmparatorluğun diplomatik temsilcileri olarak çalışmış 
yeni reform yanlısı yöneticilerin uzman görüşü sayesinde dolaşıma sokulmuştu.2 
Görünüşe göre çocuğun disiplini hakkındaki fikirler özellikle Fransa, Avusturya 
ve İngiltere’den geliyordu, zira bunlar söz konusu bürokratların en sık görev 
yaptığı yerlerdi. Aslında çocukların eğitimi ve düzene sokulması hakkındaki 
görüşler, modern, “ilerici” şehre dair daha genel bir fikir paketinin bir parçasını 
oluşturuyordu. 

Söylem değişikliği kısmen de ticari malların şehirlerde ve çevresinde artan 
dolaşımı ve kentsel alanlarda yeni ve modern bir yönetişim anlayışı ile bağlantı-
lıydı. Yerel eşrafın müdahalesi ve etkisi sayesinde, belediye ve polis yerel tüccar 
toplumun korunmasını üstleniyordu. Potansiyel olarak verimli esnaf ya da işçi 
haline gelebilecek sokak çocukları, bunun yerine şehirlerin “rezil serserileri” 
saflarına katıldığı için ıslahhanelerin gerekli olduğu düşünülüyordu. Bu sayede 
çocuklar, yaşları bir engel haline gelmeden önce uygun bir geçim yoluna yön-
lendirilebilirdi. Üstelik, yoksul çocuklar şehirlerin düzen ve güvenliği ve “çalışan, 
vergi ödeyen, saygın” sakinleri için bir tür tehdit olarak algılanıyordu. Kentsel 
mekân onlardan arınmış olmalıydı. “Modern devletin” görevinin hem çocukları 
tehlikeden korumak hem de tehlikeli çocuklardan toplumu korumak olduğu 
iddiasıyla, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İmparatorluğun büyük şehirle-
rinde zor ve şiddet içeren bir “çocuk toplama” harekatı başlatılmış ve neticede 
şehir yetkilileri ve polis güçlerinin çabalarıyla, reformcular uygun görmedikleri 
çocukları dört duvar arasına kapatmıştır. 

                                                 
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade, Meclis-i Vâlâ (İ.MVL.), 584/26270, 26/L/1284, 
20 Şubat 1868. 
2 Birkaç örnek vermek gerekirse: Mustafa Reşit Paşa (1800-1858), 1830 ve 40’lı yıllarda Paris 
ve Londra Büyükelçiliklerinde bulundu; Tanzimat Fermanı’nın mimarıydı. 
Mehmet Sadık Rıfat Paşa (1807-1856), Viyana (1837) büyükelçiliği yapmıştır. İmparatorluk 
için gerekli ıslahatların çeşitli yönleriyle ilgili yazdığı tavsiye mahiyetinde risaleleri geniş takdir 
görmüş ve Babıali tarafından hayata geçirilmiştir. 
Mustafa Sami Bey (?-1855),  Roma, Floransa ve diğer İtalyan şehirleriyle, Prag, Berlin, Frank-
furt, Brüksel, Anvers, Londra ve Paris’i ziyaret etti. Sonra Avrupa’daki gözlemlerini anlatan 
küçük bir kitap yazdı. Söz konusu eser aslında Avrupa medeniyetine dair ilk analitik kitaptır. 
Midhat Paşa, ünlü Tuna valisi. Vilayet yönetimine dair reform planlarını geliştirmek için 
Avrupa başkentlerine bir çalışma gezisi yapmıştı. 
Daha detaylı bilgi için bkz, Şerif Mardin, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul, İletişim, 1990, 
s. 297-304; Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, London, Hurst & co., 1998, 
s. 128-132. 
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Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, yasa ve yönetmelikler, yerel basın ve Osmanlı 
eğitim ve Vilayet Salnamelerine dayanan bu yazıda, İmparatorluk çapında yoksul 
ve serseri çocukları disipline etmeyi amaçlayan ıslahhaneleri analiz etmeye çalı-
şacağım. Osmanlı İmparatorluğu’nda çocuk suçluluğu ile ilgili söylemler ve 
politikalar üzerine ilk çalışmalardan biri olarak, çalışmam şehirlerde serseri genç-
liğin ‘kapatılması’ (gerçek anlamda hapis diyemediğimiz için) ve eğitimi üzerine 
eğiliyor. Bir yanda sahipsiz çocukları ve gençleri ortadan kaldırarak kent mer-
kezlerinin güzelleştirilmesi ve ‘sıhhileştirilmesi’, diğer yanda atıl ve etrafta boşa 
dolanan çocukları vasıflı ve üretken emekçiler haline getirerek kentsel iktisadi 
üretimin arttırılması gibi iki önemli amaca hizmet eden ıslahhaneler, Osmanlı 
kent reformu ve uzmanlık mantığını bünyesinde barındıran önemli kurumlardı. 

 

II. Osmanlı “Reform Çağı” ve Midhat Paşa 

1839 ve 1876 arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan bir dizi yasal 
ve idari reformlar, yani Tanzimat, Roderic Davison tarafından momentumu 
“yukarıdan aşağı ve dışarıdan” gelen bir modernleşme hareketi olarak tarif edil-
miştir.3 Bürokratik elitlerin küçük ve etkili bir bölümü tarafından tasarlanan 

                                                 
3 Roderic Davison, Reform in the Ottoman Empire: 1856–1876, Princeton, Princeton University 
Press, 1963, s. 406. 
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Osmanlı reformları, hayat, özgürlük ve mülkiyet hakkı ve gayrimüslimlerin du-
rumu ile ilgili konularda bariz yabancı diplomatik baskıyla bağlantılıydı, buna 
karşın uzun vadede daha genel bir dönüşümü amaçlıyordu. Burada Doğu ve 
Batı, sömürgeci bir çarpışma rotasında kaçınılmaz olarak ve eşitsiz bir şekilde 
karşılaştı demek niyetinde değilim. Tanzimat sürecinde Osmanlı düşünürlerinin 
entelektüel katkısı yoğun olmuştur. Osmanlı reformcularının İmparatorluğun 
sorunları için önerdikleri çözümler oldukça karmaşık ve özgündü ve ithal ya-
bancı fikirlerden ibaret değildi.4 

Şehirlerde serseri, yetim ve yoksul çocuklara yönelik yeni bir eğitim ve disip-
lin kurumu açılması ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında geliştirilen yeni şehir-
cilik politikalarıyla yakından ilgilidir. Ayrıca, kentsel alanın yeniden kavramsallaş-
tırmasıyla katılım, güvenlik ve görünürlük sınırları yeniden tanımlanmıştır. 1867 
yılında yollanan bir tamimle, her vilayet serserileri, dilencileri ve kimsesiz sokak 
çocuklarını toplamak, korumak ve eğitmek için bir ıslahhane kurmakla yükümlü 
kılındı. İki yıl içinde, on beş yeni ıslahhane açıldı.5 1871 tarihli Vilayet Nizam-
namesi’nin ardından, her vilayetin bir ıslahhane açmasını öngören bir maddeye 
dayanarak, 1873-4 yılında, yeni bir dalga başladı.6 Otuz yıllık bir süre zarfında 
(1862-1899) otuzdan fazla ıslahhane açılabilmiş olması Osmanlı reformcuları 
adına dikkate değer bir başarı örneğidir.7 

Islahhane terimine içkin “reform” (ıslah) fikri kurumun dışına (hem kendi spesi-
fik şehir ortamına hem de geniş manada Osmanlı kamusal alanına) yönelik ol-
duğu kadar içindeki çocuklar bağlamında da anlamlıydı. Diğer bir deyişle, bunlar 
sadece devlet eliyle terbiye merkezleri değil, aynı zamanda dışarısını da disipline 
talip kuruluşlardı.8 Şehir sokaklarının güzelleştirilmesi, kentsel alanlarda düzen 

                                                 
4 Güç dengesizliğinin yanı sıra, bu karşılaşmanın açığa çıkardığı fikir ve uygulama arasındaki 
boşluk oldu, büyük “tercüme” hamleleriyle revaçta olan Avrupa fikirleriyle ve o dönemde 
Ortadoğu’yu meşgul eden adaptasyon meselesi arasındaki boşluk. Bkz. Dyala Hamzah, The 
Making of the Arab Intellectual: Empire, Public Sphere and the Colonial Coordinates of Selfhood, Lon-
don, Routledge, 2010; Milen V. Petrov, “Everyday Forms of Compliance: Subaltern Com-
mentaries on Ottoman Reform, 1864–1868”, Comparative Studies in Society and History, 46 (4 ), 
2004, s.730-759. 
5 Aynı yıl, Tuna vilayeti ıslahhaneleri için hazırlanmış nizamname esas alınarak, müstakbel 
ıslahhanelerin kullanımı için ortak bir nizamname yayımlandı. “Islahhanelere dair nizam-
name”, Vilâyetlerin İdâre-i Mahsûsa ve Nizâmatının Suver-i İcraiyesi Hakkında Talimat, İstanbul, 
1284/1867, s. 193-196. 
6 Aynı zaman zarfında, tüm imparatorluk ıslahhanelerinde kullanılmak üzere daha ayrıntılı bir 
nizamname, hazırlanmış, Tuna örneğinin model alındığının özellikle altı çizilmiştir.  “Vilâyât 
Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Düstûr, Tertib 1, C. 2, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1289/1872, 
s.277-295. 
7 Islahhaneler üzerine daha detaylı bir çalışma için bkz., Nazan Maksudyan, “Orphans, 
Cities, and the State: Vocational Orphanages (Islahhanes) and ‘Reform’ in the Late Ottoman 
Urban Space”, International Journal of Middle East Studies, vol. 43, no. 3, 2011, s. 493-511. 
8 Çok sayıda tarihçi çocukların kurumsal yapılar bünyesinde disiplin altına alınmasını incele-
miştir. Norbert Finzsch, Robert Jütte, Institutions of Confinement: Hospitals, Asylums, and Prisons 
in Western Europe and North America, 1500-1950, New York, Cambridge University Press, 
1996; David J. Rothman, The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New 
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ve asayiş sağlanması ve yerel sanayii canlandırmak gibi hususlarla yakından ilgi-
liydiler. Bu anlamda, yeni bir modern kentsel yönetişim anlayışının parçasıydılar: 
bir yanda kanun ve düzeni sağlamak, diğer yanda kentsel imalat ve sanayi faali-
yetlerini ilerletmek.9 

Pilot Tuna vilayetindeki “reform” çalışmalarının gözden geçirilmesi, bu re-
sim içinde ıslahhanelerin yerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Tuna Vilayeti 
imparatorluk çapında düşünülen idari, hukuki ve mali yeniden yapılanma için bir 

                                                                                                                   
Republic, New York, Aldine de Gruyter, 2002; Jacques Donzelot, The Policing of Families, çev. 
Robert Hurley, New York, Pantheon Books, 1979. 
9 Midhat Paşa’nın Osmanlıcı girişimlerinin başarısını kategorik olarak reddetmesine rağmen, 
İlber Ortaylı valinin, vilayetin farklı unsurlarını bir araya getirmek üzere bilinçli bir çaba 
içinde olduğunun altını çizer. İlber Ortaylı, “Midhat Paşa’nın Vilayet Yönetimindeki Kadro-
ları ve Politikası”, Uluslararası Midhat Paşa Semineri, Bildiriler ve Tartışmalar. Edirne, 8-10 Mayıs 
1984, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1986, s.227-233. 
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ispat-ı zemin olarak 1864 yılında kuruldu.10 Özellikle ilk valisi Midhat Paşa yö-
netiminde vilayet, hukuki ve kurumsal reform, altyapı, iletişim, ekonomik kal-
kınma, sağlık, hijyen ve kentsel kalkınma alanlarında bir “modernleşme” dönemi 
(1864-1868) yaşadı.11 ‘Rol modeli’ olma görevini hakkıyla yerine getirdi. Tuna 
Vilayeti Nizamnamesi tüm İmparatorluk vilayetleri için bir örnek teşkil etti,12 
aynı zamanda da 1867 tarihli Vilayet Nizamnamesi’nin temeli oldu. Uzun vadeli 
hedef, imparatorluk çapında politikaların temeli olarak Tuna Vilayeti deneyimini 
örnek almaktı. Bu nedenle, yetimler ve “problem çocuklar” için ilk ıslahhanenin 
Niş’te (1861) açılması tesadüf değildir. İlk ıslahhanelerin Tuna vilayetinde açıl-
ması ileride değineceğim çocuklar ve ekonomik kalkınma bağlamında da anlam-
lıdır. 

Midhat Paşa’nın yürürlükteki hukuki çerçeve ve etrafındaki destekçileri saye-
sinde başardığı modernizasyon programı, vilayeti kentsel gelişimin ‘vitrini’ yap-
mayı amaçlıyordu.13 Paşa’nın altyapı ve iletişimin iyileştirilmesi için yaptıkları 
özellikle etkileyicidir: valilik yaptığı dört yıldan az sürede 3.000 km’den fazla 
yeni şose yol, taş döşenmiş kaldırımlar ve 1,400’den fazla köprü inşa edilmişti.14 
Demiryolları da öncelikler arasındaydı. Tüm şehirleri “tel” ile birbirine bağlamak 
amacıyla, telgraf istasyonları vilayet geneline yayıldı.15 Modernizasyon programı 
ayrıca vilayet kent merkezlerinin temizlenmesi, “güzelleştirilmesi” ve “Doğulu 
olmaktan çıkarılmasını” içeriyordu.16 Caddeler genişletildi, düzleştirildi ve yeni-
den kaplandı; yeni “Cadde-i Kebir”lere yer açmak amacıyla küçük dükkanlar 
yıkıldı; ortalarında çeşmeler olan küçük meydanlar inşa edildi, hükümet binaları 
onarıldı ve genişletildi.17 Özellikle vilayet başkenti Rusçuk ve ana liman Varna 
gibi daha büyük kentlerde, yeni belediyeler tarafından daha iddialı projelere 
girişildi. Rusçuk’ta ana caddeler boyunca ağaçlar dikildi; Varna’da bir halk bah-
çesi inşa edildi. Caddelere gaz lambaları konmaya başlandı. Resmi sokak isimleri 
ve tüm binaların numaralanması ilk olarak Rusçuk ve daha sonra diğer şehirler-
de hayata geçirildi. 

                                                 
10 Bu durum vilayetin kurulması için hazırlanan teklifte açıkça ifade edilmiştir: “...tecru ̈be 
yolunda yapılan şeyin mu ̈şahede-i menafiyle az zaman içinde sair yerlerde dahi ittihazına 
mu ̈saraat kılınacağı.” BOA, İrade, Meclis-i Mahsus (İ.MMS.), 29/1245, 1281/Ca/11 (12 
Ekim 1864). 
11 Bu konuda daha detaylı bilgi için, bkz. Milen V. Petrov, Tanzimat for the Countryside: Midhat 
Pasa and the Vilayet of Danube, 1864-1868, Doktora tezi, Princeton Üniversitesi, 2006. 
12 1865 sonu itibariyle üç yeni vilayet (Bosna, Erzurum ve Halep) kurulmuştu. Bunlara 1866 
yılında üç tane (Şam, Trablus, ve Edirne) ve 1867 yılında on üç tane daha eklendi. 
13 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 33-34, 47. 
14 Bekir Sıtkı Baykal, Mithat Paşa: Siyasi ve İdari Şahsiyeti, Istanbul, 1964, s.19. 
15 Tuna/Dunav, vol. 2, n 154, 26 Şubat-10 Mart 1867. 
16 Tetsuya Sahara, An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat: Documents From a Regis-
ter of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872), Tokyo, Institute for the Study of Languages and 
Cultures of Asia and Africa, 1997. 
17 Kentsel reform ve planlama hakkında daha detaylı bilgi için, bkz. Petrov, Tanzimat for the 
Countryside..., s. 111-120. 



MAKSUDYAN                                                         Şehirlerde İstenmeyen Çocuklar  

165 

 

Polis teşkilatının yeniden örgütlenmesi de yeni kentsel politikaların bir parça-
sıydı ve kamusal alanlardaki sahipsiz çocuklara yönelik eleştirel görüşlerle paralel 
bir gelişim izliyordu.18 Polis reformu projesinin en ilginç yönü zaptiyelerin gö-
revlerinin yeniden tanımlanmasıydı. Vilayetteki zaptiyelerin bir kısmı, özellikle 
büyük şehirlerde yeni reform politikalarının ve düzenlemelerin uygulayıcıları 
olarak yeni bir eğitimden geçirildi. “Umur-u teftişiye memurları” diye adlandırı-
lan bu yeni polislere, vatandaşların şehrin temizlik ve güzelliği alanlarındaki 
kurallara riayetini izlemek için geniş yetkiler verildi.19 Daha da önemlisi, yaşı 
küçük şüphelilere şimdi polis tarafından olay mahallinde ceza kesilebiliyordu. 
Ciddi vakalar gerekirse belediye meclisine ya da yerel ceza mahkemesine sevk 
ediliyordu. Müfettişlere şehir sokaklarında istenmeyen çocukları, yani serserileri 
ve dilencileri,  tutuklamak ve “ortadan kaldırmak”, yani bunları yeni ıslahhanele-
re yerleştirmek için yetki verildi. 

Sokaklar hangi nedenler ve mekanizmalarla çocuk-karşıtı hale geldi sorularını 
yanıtlamak için “kentsel dönüşümün” genel yönelimini gözden geçirmekte fayda 
var. Reform yanlısı Osmanlı idari makamları tarafından formüle edilmiş olan 
modern kentsel ortama dair uzman görüşü, sahipsiz çocukların kamusal alanlar-
dan dışlanmasını vurguluyordu. Osmanlı bağlamında sosyal hizmet ya da çocuk 
suçluluğu üzerine ciddi bir külliyat olmamasına rağmen, kent güvenliği konu-
sunda Avrupa söylemlerinin benimsenmesiyle, bu zamana kadar göze batmayan 
bir “çocuk sorunu” dile getirilmeye başlamıştı. Bu bağlamda, ondokuzuncu 
yüzyıl boyunca gerçekleştirilen yoğun çeviri çalışmaları özellikle önemlidir.20 
Çocuk sağlığı ve ölüm, eğitim, sosyalleşme ve ahlak ile ilgili çeşitli konulardaki 
bu çeviriler sadece reform amacına hizmet etmemiş, aynı zamanda Avrupa’nın 
gelişmiş modern toplumlarından ilham alma arayışında olan “çeviri bir kültür”, 
ya da “çeviri benzeri kültür” yaratma sürecinde etkili olmuştur.21 

Söz konusu dönem aynı zamanda büyük kent merkezlerindeki (özellikle li-
man kentlerindeki) mesleki grupların, “sosyal sorun” diğer bir deyişle yoksulluk, 
sağlık, sosyal yardım ve refah gibi sosyal adalet konusundaki meselelerle ilgilen-
diği bir zaman dilimiydi. Kamu yararını kişisel çıkarlarla uyumlu hale getirmeyi 
amaçlıyorlardı. Kimsesizler, fakirler ve bir bütün olarak toplumun geneline yar-

                                                 
18 Petrov, Tanzimat for the Countryside..., s. 147-149. 
19 Kural dışı şekilde boşaltılan lağımlar, uygun olmayan yerlere çöp atılması ya da evlerin veya 
dükkanların önünün süpürülmemesi, trafiğe engel olunması gibi konulara müdahale ediyor-
lardı. 
20 1822’de İstanbul’da Avrupa eserlerinin Osmanlıcaya çevirmek üzere bir “Tercüme Odası” 
kuruldu. Diğer devlet dairelerinde de benzer nitelikteki büroları açıldı. Tercüme odalarının 
Tanzimat bağlamında çok önemli bir işlevi vardı. Avrupa fikirlerinin (çoğunlukla Fransızca 
aracılığıyla) nüfuzu ve seçkin devlet adamları, memurlar, düşünürler ve alimlerin eğitiminde 
en önemli kurumsal merkezler olarak görev yaptı. Jitka Malečková, “Ludwig Büchner versus 
Nat Pinkerton: Turkish Translations from Western Languages, 1880-1914”, Mediterranean 
Historical Review, 9 (1), 1994, s.73-99; Johann Strauss, “Who Read What in the Ottoman 
Empire, (19th-20th centuries)?”, Middle Eastern Literatures, 6 (1), 2003, s.39-76. 
21 Vladimir Macura, “Culture as Translation”, Susan Bassnett ve André Lefevere (der.), 
Translation, History and Culture, London-New York, Cassell, 1990, s.64-70. 
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dımın temel yolu, hayırseverlik, bağışlar ve modern eğitimdi.22 Dahası, orta 
sınıflar basın, yerel kulüpleri ve belediyeler aracılığıyla kentsel bir gündemi teşvik 
etmeye başladı. Toplumsal dönüşüm ve kentsel yeniden yapılanmanın yanı sıra, 
meslek grupları şehir üzerinde daha katı bir kontrol talep ediyordu. Bu söylem 
içinde, mevsimlik işçiler, göçmenler ve serseriler, kentin güvenliği ve ekonomisi 
için tehdit olarak algılanıyordu. Dolayısıyla, önerilen orta sınıf çözüm, modern-
lik ve ilerleme adına bekâr göçmen erkekleri ve aylak çocukları şehir sokakların-
dan uzaklaştırmaktı.23 

Daha önce de altını çizdiğim gibi, ıslahhaneler hemen hemen tüm vilayet 
merkezlerinde açılmıştı. Bu kurumların imparatorluk çapında faaliyet gösterme-
ye başlamasının ardında yatan neden, şehirlerde gerçek bir “çocuk meselesi”nin 
ortaya çıkmasından ziyade (en azından 1860’larda değil),  yeni bir kentsel yöneti-
şim zihniyetinin yanı sıra, güvenlik, çocuk bakımı ve ekonomik kalkınma alanla-

                                                 
22 Cem Emrence, “Imperial Paths, Big Comparisons: The Late Ottoman Empire”, Journal of 
Global History, 3 (3), 2008, s.289-311,301. 

23 Ferdan Ergut, “Policing the Poor in the Late Ottoman Empire”, Middle Eastern Studies, 38 
(2), 2002, s.149-64; Mark Mazower, Salonica: The City of Ghosts, New York, Alfred A. Knopf, 
2005, s.230-231; Timothy Mitchell, Colonising Egypt, Cambridge, Cambridge University Press, 
1988. 

 
 

Üsküp Islahhanesi 

İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Fotoğraf Albümleri 
Dizini, 93216-0004. 



MAKSUDYAN                                                         Şehirlerde İstenmeyen Çocuklar  

167 

 

rında Batı fikirlerinin benimsenmesi gibi görünüyor. Başka türlü söylemek gere-
kirse, intizam ve gözetim söylemleri, çocuk suçluluğu şehirlerin huzur ve güven-
liği için gerçek bir tehdit oluşturmadan önce ortaya atılmıştı. Bu bağlamda, “ço-
cuk sorunu” tüm idari yetkililerin dilinden düşmezken, Osmanlı devletinin ne 
çocuk suçluluğuna dair herhangi bir mevzuatı yürürlüğe sokmuş ne de özel 
çocuk mahkemeleri kurmuş olması düşündürücüdür.24 

 

III. Şehirlerde İstenmeyen Çocuklar 

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren, yeni kentsel kamusal alanlarda görünür 
olan sokak çocukları, terk edilmiş çocuklar, reşit olmayan dilenciler, genç suçlu-
lar, hırsızlar, vs. rahatsızlık yaratıyordu, zira orta sınıf görüşlerine göre, bu genç-
ler okulda, çiftlikte, fabrikada, ya da evlerinde olmalıydı.25 Çocukların manevi 
olarak terk edilmesi ve ihmali, genellikle maddi yetersizliğe ve hızlı ve zorunlu 
kentleşmenin aileler üzerinde oluşturduğu baskıya atfedilir. Osmanlı örneğinde 
sanayileşme düzeyi, ekonomik kalkınma, okuryazarlık, kentleşme ve diğer mo-
dernleşme ölçütleri Batı’ya kıyasla oldukça geride ve yer yer farklılık göstermesi-
ne rağmen, modernlikle ilintili sosyal değerleri hızla ve neredeyse eş zamanlı 
olarak yayıldı. Dolayısıyla, Avrupa’yla Osmanlı İmparatorluğu arasındaki eko-
nomik ve demografik farklılıklara rağmen, Osmanlı reformcuları, dönemin Batı-
lı modernleşme modelini benimsedikleri ölçüde, çocuklara yönelik benzer kaygı-
lar geliştirdi ve uygulamalar önerdi. Bu ortamda, ıslahhaneler 1860’larda henüz 
pek de ciddi olmayan bir sorun için vaktinden evvel gelen bir çözüm olarak 
sunuldu. 

Modernleşen Osmanlı devleti, merkezi olarak düzenlenen yeni sosyal refah 
faaliyetleri ve hayır kurumları oluşturmaya başladıkça, az çok fark edilebilir bir 
profesyonelleşme süreci ortaya çıktı ve devletçe eğitilmiş geniş bir sosyal hizmet 
kadrosu oluşmaya başladı. Çocukların eğitimi ve çocuk suçluluğunu önleyecek 
koşulların sorunsallaştırılması, gitgide “uzmanların”  tekeline giriyordu. İlginçtir, 
Osmanlı bağlamında psikoloji, eğitim veya sosyal hizmet alanlarında hakiki uz-
manların yokluğunda, devlet ve polis departmanları, idari yetkililer ve valilerin 
uzmanlığına başvurulmuştur - özellikle ıslahhanelerin kurulmasının ardındaki 
fikir babası Mithat Paşa meselenin hem teorisyeni hem uygulayıcısı olarak kar-

                                                 
24 Türkiye’de 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun 21 Kasım 1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kovuşturma için mahkemele-
rin hiçbir hazırlığı olmadığından, kanunun yürürlüğü bir yıl ertelenmiştir. İlk çocuk mahke-
meleri, 5 Ekim 1987 tarihinde İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon’da göreve başlamıştır. 
Bengü Kurtege, The Historical Politics of the Juvenile Justice System and the Operation of Law in the 
Juvenile Court in Istanbul in Regard to Property Crimes, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi 
Üniversitesi, 2009. 
25 Söylemin Avrupa bağlamında yükselişi için bkz., Anna Davin, Growing up Poor: Home, 
School, and Street in London, London, Rivers Oram Press, 1996; Lydia Murdoch, Imagined 
Orphans: Poor Families, Child Welfare, And Contested Citizenship in London, New Jersey, Rutgers 
University Press, 2006, s. 12-42; Heather Shore, Artful Dodgers: Youth and Crime in Early 
Nineteenth-Century London, Londen, Boydell Press, 1999. 
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şımıza çıkar. Bu kişi ve kurumlar hem çocuk suçluluğunu tanımlamış hem de 
ortadan kaldırılması için yöntemler üretmiştir. Aşağıda vereceğim çeşitli örnek-
ler, dönemin eğitim anlayışının gitgide disiplin manasına geldiğini ve temel ama-
cın çocukların hapis-fabrika-okul karışımı bir kurumda aynı anda hem eğitilip 
hem cezalandırılması olduğu ortaya çıkacaktır. 

Islahhanelerin açılmasının ardından, sokaklardaki sahipsiz çocukların potan-
siyel çocuk suçlular olduğu kabulüyle, boş gezen, serseri, fakir çocuklar bir anda 
kendilerini ıslahhanelerde bulmuş; erkek çocuk çeteleri özellikle hedef alınmıştır. 
Örneğin, Halep valisine göre bu eğitimsiz yetim çocuklar “sokaklarda haylaz 
gezmekte” ve dilenmekteydi. Ayrıca ergenliğe ulaşmış olanlar şehrin rezil serse-
rilerinin saflarına katılmaktaydı (hadd-i bülûğu tecavüz edenler adeta Haleb’in 
Meşhur haşeratı cümlesine dahil olmakta).26 Aslında, sokakta yapılan herhangi 
bir faaliyet neticesinde çocuklar kestirmeden potansiyel suçlu olarak muamele 
görüyordu. Sık sık yeni polis müfettişleri tarafından yakalanıyor ve doğrudan 
ıslahhaneye gönderiliyorlardı.27 

Çocuklara gürültülü oyunlar oynamak, bağırmak, ıslık çalmak, kartopu at-
mak, ıslak çim veya buz üzerinde kaymak dahi yasaklanmıştı. Tuna Valiliği ço-
cukların hafta içi ve okul saatlerinde sokaklarda oyun oynamasını, kızak kayma-
sını veya geçenleri rahatsız etmesini yasaklamıştı. Bu eylemlerin ilk yapılmasında, 
çocuk ve ailesi şehir meclisi tarafından resmi bir kınama ile (tekdir) cezalandırı-
lacak, ikinci seferde çocuğun babası (muhtemelen kısa bir dönem için) “hapse-
dilecek”, üçüncü tekrarda çocuk ıslahhaneye konacaktı.28 İfadenin sertliğinden 
anlaşılacağı üzere, modern bir devletin görevinin hem çocukları tehlikeden ko-
rumak hem de toplumu tehlikeli çocuklardan korumak olduğu inancı, Osmanlı 
idari uygulamasında açıkça vurgulanmış oluyordu. 

Benzer bir eleştirel duruş alt sınıf aileleri ve onların çocuklarını düzgün yetiş-
tirme kabiliyetlerini hedef alıyordu.29 Yoksul ailelerin bakamadıkları çocuklarını 
ıslahhanelere terk etmeleri özendiriliyordu.30 Islahhaneler yetim ve kimsesiz 
çocuklara öncelik vermelerine rağmen, sadece bunlara ayrılmış değildi. Ebe-
veynleri yoksul olan çocukların bakımını da üstleniyorlardı. Halep ıslahhanesinin 
yönetmeliği, tüm toplulukların yoksul çocuklarına (teba-yı devlet-i aliyeden her 
sınıf fukarası evladından) kapılarının açık olduğunu vurguluyordu.31  Antalya 
ıslahhanesinde, çocuklarının eğitimleri için imkânı olmayan çok fakir ailelerin 
çocukları çoğunluktaydı.32 Ancak burada altını çizmek isterim ki söz konusu 

                                                 
26 BOA, İrade Şura-yı Devlet (İ. ŞD.), 13/610, 1285/Z/15 (29 Mart 1869). 
27 Tuna/Dunav, C. 1, n°21, 21 July - 2 Ağustos 1865; C. 1, n°42, 15 - 27 Aralık 1865. 
28 Tuna/Dunav, C. 2, n°135, 18 - 30 Aralık 1866. 
29 Kent reformu ve ıslahhanelerin yoksul aileler üzerindeki etkisi için bkz. Nazan 
Maksudyan, “State ‘Parenthood’ and Industrial Orphanages (Islâhhanes): Transformation of 
Urbanity and Family Life”, The History of the Family, vol. 16, no. 2, 2011, s. 172-181. 
30 Tuna/Dunav, C. 2, n°114, 5 - 17 Ekim 1866. 
31 BOA, İ. ŞD., 13/610, 1285/Z/15 (29 Mart 1869). 
32 BOA, Yıldız Mütenevvî Maruzat Evrakı (Y.MTV.), 38/46, 1306/S/13 (19 Ekim 1888): 
“...anasız ve babasız haylice eytam olub bunlardan ekserisi fukrani-yi kudret ve zaruret 
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dönemde çocuklara yönelik kurumsal yapıların genellikle katı sınırları yoktu; 
kurumlar her zaman amaçlanan grupları barındırmıyordu. Terk edilmiş çocuklar 
için açılan evlerde ve yetimhanelerde meşru ya da anne babası sağ çocuklar var-
dı; terk edilmiş çocuklar hastanelere konuyordu; asi çocuklar aileleri tarafından 
“ıslah” için yetkililere teslim ediliyor ve cezaevlerine konuluyordu; yetimler, 
yeterli sayıda yetimhane olmadığı için ‘serseri’ statüsünde ıslahevlerine gönderi-
liyordu. Yoksul, muhtaç çocukların kimi bazen kendi rızalarıyla bazen de zorla 
bazı kurumlara kapatılıyor, kimileri de kapıların dışında kalıyordu. 

Serseri sokak çocukları ve yoksul ailelerin çocuklarından başka, “korunmaya 
muhtaç” ya da “suça yatkın” olarak görülen üçüncü çocuk kategorisini, genellik-
le muhacir kökenli dilenciler oluşturuyordu. 

1868 yılında, Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye, Tuna vilayeti ıslahhanelerinin 
birincil olarak kimsesiz muhacir çocukları ve yetimleri toplamak için açıldığının 
altını çizmişti. Bunlar sokaklarda dolaşıp ‘çirkin dilencilik faaliyetleri’ (zell-i sual) 
ile birlikte diğer yüz kızartıcı fiilleri (sû-i efali irtikab) işlemektedir.33 İfadelerdeki 
kelimelerin seçiminden görüleceği üzere –  zell (kabahat) ve irtikab (suç işlemek) 

                                                                                                                   
mülabesesiyle merkeze gelip tedris ve istihsal-i maarif ve teşerrüf etmekten mahrum kalmak-
ta oldukları görülmüş...”    
33 BOA, İrade, Meclis-i Vâlâ (İ.MVL.), 584/26270, 26/L/1284, (20 Şubat 1868). 

 
 

Bursa Islahhanesi (1906) 
Hüdavendigâr Vilayeti Salname-yi Resmiyyesi, (Bursa: Vilayet Matbaası, 1324 [1906-7]) 

“Hamidiye Bursa Sanayi Mektebi” 
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– meclis ne dilencilik ne de sokaklarda dolaşmak suç değilken ve çocuklar hiçbir 
suçla itham edilmezken, bu çocukların “suça eğilimli” olarak görüldüğünü orta-
ya koyuyordu. Dilencilerin kentsel alanlarda göze batması aslında yeni bir tu-
tumdu. Önceleri Osmanlı toplumunda dilencilik, kendi başına bir lonca teşkilatı 
dahi olan, kabul görmüş bir meslek koluydu. Daha da önemlisi, serserilik ve 
dilencilik 1890 yılına kadar kendi başlarına suç olmamasına rağmen, bu eylemler 
yetkililer tarafından kamu düzeninin muhafaza edilmesi için “polis müdahalesi 
gerektiren davranış” olarak görülmeye başlıyordu.34 Çocuk dilencilerin uzun 
zamandır devam eden varlığına rağmen, meselenin bir “sorun” olarak algılan-
ması ve endişe yaratması, modern yönetişim teknikleriyle kentsel mekânın disip-
lin altına alınması hedefiyle ilişkiliydi. 

Dilenciliğin marjinalleşmesi birbirini izleyen muhacir krizlerinden kaynakla-
nıyordu. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra, özellikle İstanbul’daki yoksul 
muhacir çocuklar meselesi devletin gündemindeydi. Şubat ve Mart 1878 süre-
since, güvenlik güçleri İstanbul sokaklarından bir dizi yoksul çocuğu yatılı okul-
lar, ıslahhane ve Tophane ve Tersane-i Amire Sanayi Alayları’nda barındırmak 
üzere topladı.35 Sadrazam Saffet Paşa 1881’de padişaha sunduğu raporunda, 
savaşın bir sonucu olarak İstanbul’a gelen Rumeli muhacirlerinden yüzlerce 
yetimin dilenciliğe zorlandığını ve Rus saldırısından önce başkentte Rumelili tek 
bir dilenci dahi olmadığını savundu.36 Sadrazam’a göre “yurd ve akrabalarını 
kaybetmiş” bu çocuklar eğer bu tür bir geçim yoluna alışırlarsa, gelecekte her-
hangi bir işe ve beceriye yöneltilmeleri (kâr ve zanaata süluk etmek) mümkün 
olmayacaktı. Bu yüzden, yaşları bir engel teşkil etmeden önce, yani mümkün 
olduğunca çabuk uygun bir geçim yoluna yönlendirilmeleri şarttı.37 

Bu raporu takiben, İstanbul sokaklarında dilencilik yapan muhacir yetimlerin 
toplanması için 8 ve 12 Aralık 1881 tarihli iki emir verilir.38 Neticede 222 dilenci 
çocuk toplanır ve bunlardan 34’ü İstanbul ıslahhanesine konulurken geri kalan-
lar (188) Tophane-i Amire’ye yerleştirilir.39 Bu oldukça etkili toplama ve yerleş-
tirme çabası ve hükümetin şehrin belediye birimleri ile işbirliği içinde derhal 
harekete geçmesi, ‘sahipsiz çocukların kentsel alanlardan dışlanması’ fikrinin 
güçlendiğine delalettir. 1882 yılında, hâlâ önemli sayıda çocuk sokaklarda olduğu 

                                                 
34 “Tese’ülün men’ine dair nizâmname, 1313/Ş/13 (29 Ocak 1896)”, Düstûr, Tertib 1, C. 7 
(1895-1904), Ankara, Başvekalet Devlet Matbaası, 1941, s. 48-49. “Serseri ve Mazannae-i Su-
i Eşhas Hakkında Kanun”, 1327/R/9 (10 May 1909), Düstûr, Tertib 2, C. 1 (1908-1909), 
İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, 1329/1911, s. 169-172. 
35 BOA, Maarif Nezareti, Mektubi Kalemi (MF.MKT.), 53/103, 1295/S/17 (20 Şubat 1878); 
BOA, MF.MKT., 54/39, 1295/Ra/14 (18 Mart 1878). 

36 BOA, Yıldız Esas Evrakı (Y. EE.), 44/138, 1298/R/10 (10 Şubat 1881). 
37 A.g.e. 
38 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Mabeyn Başkitabeti (Y.PRK.BŞK.), 5/38, 1299/M/16 (8 
Aralık 1881); BOA, İrade Dahiliye (İ.DH.), 841/67590, 1299/M/21 (13 Aralık 1881). 
39 BOA, Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS.), 169/30, 1299/M/28 (20 Aralık 
1881). 
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ve potansiyel kurumlarda yeterince boş yer olmadığından, bu sahipsiz çocukla-
rın İstanbul’un eski cezaevi, Zaptiye Kapısı’na konulması kararlaştırıldı.40 

Dilenciliğin sorunsallaştırılması, “istenmeyen göç”41 ve ihmalkar ya da kötü 
muamele eden ailelere odaklanan bir söylemin parçasıydı.42 “Tehlike çocuk” 
kavramı, itaatsizlik veya suçluluğu öğrenilen bir şey olarak tanımlıyordu. Bu 
bağlamda, kendi davranışından sorumlu olmayan çocuk, devlet müdahalesi ile 
korunmalı ve normalleştirilmeliydi. Devlet çocuklar üzerinde yetki iddia ediyor 
ve koruma ve refah sağlamak amacıyla müdahale etme hakkı olduğunu varsayı-
yordu. Bu nedenle devletin yargı yetkisi, sadece suçlulara değil, “korunmaya 
muhtaç” çocuklara da ulaşıyordu. Muhacir ailelerin kırsal kökenlerine karşın 
şehirlerde yaşamak zorunda kaldıkları, mali sıkıntı içinde oldukları, bu yüzden 
de yetim ve çocuklarını dilenciliğe zorladıkları iddia ediliyordu. 

1880’lerin sonlarında, Anadolu ve Rumeli vilayetlerindeki yoksul ailelerin 
başkente göç ederek çocuklarını sokaklarda ve pazar yerlerinde dilenciliğe zorla-
dıkları bilgisi endişe yaratıyordu. Bu nedenle, Dahiliye Nezareti vilayetlere bir 
tamim göndererek, buralardaki muhtaç ve yoksul sakinlerin başka şehirlere gö-
çünün önünün alınmasını emretti.43 Burada vurgu, sorumlu yetişkin üçüncü 
şahısların çocukların ahlaklarının bozulmasındaki rolüydü. ‘Serseriler ve Şüpheli 
Kişiler Kanunu’ uyarınca, çocukları dilenciliğe sevk etmekten cezalandırılan da 
olmuştu.44 Çocukları suçtan uzak tutmayı hedefleyen önleyici bir anlayışla, ço-
cuk üzerindeki ebeveyn hakları devlet makamları ve kurumlarının (polis güçleri, 
valilikler, ıslahhaneler) gözetimi altındaydı. 

Sorun giderilemez ve dilencilerin sayısı günden güne artarken, devlet 
1890’ların başında İstanbul’da evsizler ve dilenciler için bir yurt açmayı düşün-
dü. Bedenen sağlıklı evsiz yetişkinleri istihdam eden, sakatlara barınma ve bakım 
sağlayan, aynı zamanda çocuk dilencilere eğitim sunan böyle bir kurum açılması 
için bir dizi resmi tartışma, karar ve emre rağmen,  hükümet bu projeyi uzun 

                                                 
40 BOA, Şura-yı Devlet (ŞD.), 700/31, 1299/N/21(5 Ağustos 1882). 
41 “İstenmeyen göç” kavramı ve buna karşı alınan önlemler hakkında daha detaylı bilgi için 
bkz. Ferdan Ergut, “Policing the Poor…”; Mine Ener, Managing Egypt’s Poor and the Politics of 
Benevolence, 1800-1952, Princeton, Oxford, Princeton University Press, 2003; Nadir Özbek, 
“Policing the Countryside: Gendarmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire 
(1876-1908)”, International Journal of Middle East Studies, 40 (1), 2008, s. 47-67. 

42 Aynı tutum 1920’lerin sonunda hâlâ kullanımdaydı. Bu yıllarda Beyoğlu polis karakolunda 
görevli bir çavuşun ifadesine göre, çocuk dilenciler kötü amaçlı yetişkinler tarafından istismar 
ediliyordu – buna hem ebeveynleri hem de yabancılar dahildi. 1927 yılında bölgede yapılan 
araştırmaya dayanarak, emniyet dilencilerin çoğunun göçmen kökenli yetimler olduğu sonu-
cuna vardı. Çavuş da İstanbul limanlarına gelen her geminin ‘yeni bir dilenci kafilesi’ taşıdığı-
nı iddia ediyordu. Cevad Hüsnü, “Beyoğlu’nda Dilenci Çocuklar Mektebi”, Resimli Ay, 1 (2), 
1340/1928, s. 10-12. 
43 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT.), 1574/87, 1306/R/11 
(15 Aralık 1888). 
44 BOA, DH.MKT., 2672/32, 1326/Za/07 (1 Aralık 1908). 
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süre (Darülaceze açılana kadar) hayata geçiremedi.45 Bu nedenle, bu tartışmaları 
izleyen neredeyse on beş yıl boyunca, İstanbul’da belediye ve güvenlik güçleri 
sokaklardan dilencileri ve “serseri ve sefil olarak dolaşan çocuklar”ı toplamaya 
devam etti. İdeal çözüm, bunları ıslahhanelere, yatılı okullara ya da meslek ensti-
tülerine koymaksa da buralarda yeterli yer olmaması ve devletin yenilerini açmak 
için kaynaklarının yetersiz olması yüzünden çocukların büyük çoğunluğu Top-
hane Sanayi Alayları ve Tersane-i Amire’ye kaydettiriliyordu.46 Çocukların boş 
olan yerlere rastgele yerleştirilmesi, reformcuların çocukların rehabilitasyonu ya 
da ıslahı konusunda çok ciddi niyetleri olmadığını düşündürüyor. Ancak, düzen, 
asayiş, temizlik ve kentsel mekânın güzelliği ile ilgili tutum oldukça netti: mo-
dern bir şehrin sokaklarında sahipsiz çocuklara yer yoktu ve bir yere (artık nere-
si olursa) konulmaları gerekiyordu. 

Islahhane ismi kafa karıştırıcı olsa da, bu kurumlar özel olarak çocuk suçlular 
için açılmamıştı. Yukarıda belirttiğim gibi, yetimler, fakir ailelerin çocukları ve 
dilencilik yapan muhacir çocukları nüfusun büyük kısmını oluşturuyordu. An-
cak, ıslahhanelerde reşit olmayan suçlular da vardı. Islahhane Nizamnamesi’nde, 
13 yaşın altında olup bir suçtan hüküm giymiş (irtikab-ı töhmet ve cinayetle) ve 
“kanunen bir sene ve daha ziyade hapsi lazım gelen” durumlarda, çocuklar ye-
tişkin cezaevleri yerine ıslahhanelere konulacaktı.47 Nizamnamenin toplam 52 
maddesinin sadece üçünün “çocuk suçlular” hakkında olduğu düşünülürse, 
“ıslahhaneye tedib ve ceza için konulmuş olan etfal ve sıbyanın” bir azınlık teş-
kil ettiği düşünülebilir.48 Kurumda gördükleri muamele diğer çocuklardan farklı 
değildi, ancak suçlular hafta sonları veya tatil dönemlerinde kurumdan dışarı 
salıverilmiyordu (Md. 44).  Ancak, onlara da özel izin verilmesi müdürün yetki 
alanı içindeydi. 

Çocukların toplum içindeki (ıslahhane dışındaki) davranışları ve kıyafetleriyle 
ilgili kurallar ve düzenlemeler, çocuğun kamusal alanlardaki varlığının sınırlarını 
belirlemesi açısından sembolik öneme sahip.49 Her oğlanın çalışma giysisine 
ilaveten, bir ceket, bir pantolon ve dış mekânda takmak için bir fesi vardı (Md. 
5). Çalışma kıyafetleri ile binadan ayrılmaları kesinlikle yasaktı. Mubassırlar ço-
cukların kıyafetlerini denetlemekte sorumluydu; pantolon ve ceketlerini giydikle-
rinden (Md. 28) ve giysileri üzerinde hiçbir leke veya delik olmadığından emin 

                                                 
45 BOA, İ.DH., 1176/91967, 1307/Ş/08 (29 Mart 1890); BOA, MV., 52/70, 1307/Ş/09 
(30 Mart 1890); BOA, ŞD., 2554/19, 1309/M/21 (27 Ağustos 1891). 
46 BOA, İrade, Hususi (İ.HUS.), 87/1318-Z-58, 1318/Z/29 (19 Nisan 1901); BOA, Bab-ı 
Ali Evrak Odası Sadaret Evrakı Mektubi Mühimme Kalemi (A.MKT.MHM.), 707/23, 
1319/M/02 (21 Nisan 1901); BOA, İ. HUS., 88/1318-M-29, 1319/M/09 (28 Nisan 1901); 
BOA, Y.A.HUS., 415/35, 1319/M/12 (1 Mayıs 1901); BOA, Zabtiye Nezareti (ZB.), 
375/52, 1322/Ke/09 (Aralık 1906). 
47 “Vilâyât Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Düstûr, Tertib 1, C. 2, Istanbul, Matbaa-i Âmire, 
1289/1872, s. 277-295, Md. 3. 
48 “Vilâyât Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Md. 3, 44 ve 49. 
49 Bu yönetmelik Tuna vilayetindeli ilk (erkek) ıslahhanesi için hazırlandığı için, maddeler 
kurumun erkek öğrencilere yönelik olduğu varsayımı ile yazılmıştır. Bu yüzden, burada tarif 
edilenler oğlanların giyimine dairdir. 



MAKSUDYAN                                                         Şehirlerde İstenmeyen Çocuklar  

173 

 

olmalıydılar (Md. 30). Ayrıca, çocuklar kurum dışında “adab üzere hareket et-
mek” zorundaydı; sokaklarda “mahalle çocuklarıyla karışmak”  ya da onlarla 
oyun oynamak yasaktı (Md. 39). Bir anlamda, reformcular yetişkinlerin kıyafet 
ve davranış kurallarını kentsel alanlarda çocuklara empoze etmiş ve hatta bu 
çocuklar oyun oynamak gibi en temel çocukluk davranışından dahi men edilmiş-
ti. 

Ayrıca çocuk suçluluğunun cinsiyetçi bir perspektifle değerlendirildiğinin al-
tını çizmeliyim: suç çeteleri deyince genellikle oğlan çocukları akla gelirken, 
kızlar çoğunlukla ahlaksız davranmakla suçlanıyor ya da ahlaken tehdit altında 
görülüyordu. Ahlaksızlık, evden kaçmaktan, kötü arkadaşlar edinmeye kadar 
geniş bir yelpazede düşünülüyorsa da, üstü kapalı olarak bu kızların erken geli-
şen cinsellikleri sorun ediliyordu. Alt sınıf kızlar cinsel saldırıların hedefi olabi-
lirdi ve bu kızların kamusal alanlardaki (ev, okul veya fabrika dışı alanlarda) 
varlığı tehlikeyi arttırıyordu. 1883 tarihli bir raporda, sokaklardaki kimsesiz mu-
hacir kızlar iyi bir öğretim ve disiplinden yoksun kalırsa, İstanbul’da bazı kabul 
edilemez faaliyetlerin ortaya çıkacağı (bir takım ef’al-i gayr-ı marziyat) endişesi 
dile getiriliyordu.50 Dolayısıyla açılması düşünülen ıslahhanenin görevi, bu kızları 
kötü davranışlardan uzak tutmak ve onları disiplin altına almaktı (kızları bir 
takım hâlatdan muhafaza ile zabt u rabt). 

                                                 
50 BOA, Yıldız Perakende Evrakı Komisyonlar Maruzâtı (Y.PRK.KOM.), 4/29, 1300/Z/29 
(31 Ekim 1883). 
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İlginçtir, kız ıslahhanelerinin açılması, bu küçük yaştaki kızlara duyulan şef-
kat ve acıma duygularından ziyade, kentsel mekânın ahlaklılığı, düzeni ve güven-
liği açısından gerekli görülmüştü. Kızlar cinsellikleri yüzünden tehdit altındaydı, 
aynı cinsellik genel olarak toplumun için yozlaştırıcı bir tehdit oluşturuyordu.  

 

IV. “Reform” Hizmetinde Çocuklar 

Yeni nesil Osmanlı yöneticilerinin kentsel reform uygulamaları, Osmanlı 
Devleti’nin mahkumlar, yetimler, “çocuk suçlular” ve dilenciler gibi sosyal grup-
lara yaklaşımında önemli değişiklikler içeriyordu. Bu kişiler artık marjinal olarak 
görülüyor ve “merkeze” doğru çekilmeleri gerektiği düşünülüyordu. Söz konusu 
reform uygulamalarından biri, tutukluların ve hükümlülerin çeşitli projelerde 
işgücü olarak kullanılmasıydı. Tuna vilayet yönetimi, cezaevlerindeki erkekleri 
yoğun biçimde kullandı: mahkumlar Rusçuk’taki inşaatlarda taş kırıyor ya da 
tuğla taşıyordu; ayrıca mezbahaları, tütün satan dükkanları ve şehrin modern-
leşmesine engel olduğu düşünülen tüm diğer yapıları yıkıyorlardı.51 

Aynı şekilde, ıslahhanelerdeki çocuklar gerekli becerileri kazandıktan sonra 
yeni kurulan fabrikalarda ve girişimciler tarafından açılan sanayi komplekslerin-
de istihdam ediliyordu. Başıboş ve atıl çocuklar ve ıslahhaneler böylelikle kent 
ekonomisinin geliştirilmesi ve yerel işletmelerin iyileştirilmesinde fayda sağlıyor-
du. Reformcular bu şekilde imparatorluğun dış borçları ve ithal mallara bağımlı-
lığıyla mücadele edebilmeyi umuyordu. Islahhaneler  yetenekli ve vasıflı yeni 
işçiler yetiştirecek ve bazı geleneksel kentsel zanaatları canlandıracaktı. Özellikle 
geleneksel olarak güçlü alanlardaki zanaatkar üretimindeki düşüş, imparatorlu-
ğun idari ve entelektüel seçkinlerinde endişe yaratıyordu. Tanınmış yazar ve 
reformcu Namık Kemal, tüm İmparatorluk’ta atölyelerin kapanmasından yakı-
nıyordu:  

“[...] biz ziraatte olduğu gibi sanatta dahi vaktiyle kendi yağımızda kavrulur-
duk. Hemen her ihtiyacımızı ifa edecek tezgahlarımız vardı. Yirmi otuz senede 
onların hemen cümlesi mahvoldu...”.52 

Yerel üreticilerin sürekli zayıflamasını önlemek, zanaatlarını geliştirmek (ıs-
lah-ı sanat) ve ticari değerini yükseltmek çabalarının bir parçası olarak, 1864’te 
Islah-ı Sanayi Komisyonu kuruldu.53 Komisyon’un ilk girişimler biri 1869’da 
İstanbul ıslahhanesini ya da diğer adıyla Islah-ı Sanayi Mektebi’ni açmak oldu.54 
Hem komisyonun hem de okulun adında altı çizilen “ıslah-ı sanayi” fikri, eko-
nomik beklentilerle ıslahhaneler arasındaki organik bağı yansıtmaktadır. Okulun 
temel hedefi, pazarlarda Avrupa mallarının hakimiyeti ile rekabet edebilmek için 
yeni bir iyi eğitimli esnaf sınıfı yetiştirmek olarak ilan edilmiştir.55 Midhat Pa-

                                                 
51  petrov, Tanzimat for the Countryside..., s. 150. 
52 Hürriyet, n°7, 1285/Ra/21 (11 Ağustos 1868). 
53 Takvim-i Vekayi, 1285/Ş/09 (25 Aralık 1868). 
54 Ömer Celal Sarc, “Tanzimat ve Sanayiimiz”, Tanzimat: Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle, 
İstanbul, Maarif Matbaası, 1940, s. 423-440; Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s.81. 
55 BOA, İ.DH., 583/40618, 1285/Ş/04 (19 Kasım 1868). 
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şa’nın iddiasına göre, Tuna vilayetindeki ıslahhanelerin yararları anlaşıldıkça, 
imparatorluk genelinde kurulan ıslahhaneler bir yandan yoksul çocukları ve 
yetimleri koruyup yetiştiriyor (aceze ve bikes eytamın muhafaza ve terbiyesi), 
diğer yandan da ülke ekonomisini canlandırıyor ve yetenekli zanaatkarları teşvik 
ediyordu (dahili sanayiin ve ehl-i sanat ve hirfetin teksiri).56 

Yerel sanayinin yeniden düzenlenmesi ve yeni bir vasıflı işçi sınıfının oluştu-
rulması el ele giden iki temel amaçtı. Islahhaneler ‘serseri çocukları’ sorumlu ve 
güvenilir işçiler dönüştürmekle yükümlüydü. Resmi yazışmalarda, ıslahhanelerin 
varlık sebebi çocukların ataletiyle mücadele etmek ve onları üretken işçilere 
çevirmek (hirfet ve sanayii devama alışdırılarak) şeklinde ortaya konuyordu.57 
Niş bölgesindeki yöneticiler, çocuklarını çalıştırmadıkları için yerel halkı cehalet-
le suçlamıştı.58 Aslında, “çocukları kurtarmak” şeklinde formüle edilen aleni 
amacın yanında, reformcular ısrarla bu çocukları vasıflı ve yetenekli zanaatkarlar 
haline getirmek gerektiğinin altını çizdi.59 Bu nedenle, ıslahhanelerdeki çocuklar 
sadece disiplin ve eğitime tabi tutulmuyor, aynı zamanda vilayetlerin çalışanı 
olarak istihdam ediliyorlardı. 

Reformcular daha önceleri işsiz ve sokaklarda dolaşan çocuklara, ağır iş 
ve çalışkanlık etiği telkin etmek arzusundaydı. Islahhanelerin çocuklar üze-
rindeki arzu ettiği disiplin etkisini yaratabildiğinin kanıtı olarak, valiliklerin 
resmi yerel gazetelerinde başarı hikayeleri yayımlanıyordu. Örneğin, Tem-
muz 1865’te Tuna vilayeti resmi gazetesi Tuna/Dunav, Niş ıslahhanesinden 
on dört yaşındaki bir çocuk tarafından yazıldığı iddia edilen bir mektup ya-
yımladı. Mektup çocuğun başarılarını vurguluyordu, ama aynı zamanda öğ-
renciler arasında yükselen çalışkan, rekabetçi ve “yurtsever” ruhu ortaya 
koyuyordu. 

“Bir süre önce, arkadaşlarım ve ben ayakkabıları kesip dikmeyi öğrenme-
ye başladık. Niş kaymakamı Süleyman Paşa duyduğuna inanamamış olacak ki 
zatı alileri bir gün ıslahhanemize geldi ve beni çalışırken izlemek için başıma 
bir polis koydu. Polise, eğer üç çift ayakkabı yapmayı başarırsam bana bir 
altın lira vermesini emretti. Ayakkabıları yaptım ve parayı aldım. Gazeteniz 
on üçüncü sayısında bu konuya değinmişti. Ama haberinizde ayakkabıları 
dikmek için makine kullandığım belirtilmiş. Bu doğru değil – bu tür ayakka-
bıların yapımında makine kullanmaz. Binaenaleyh, haberiniz beni çok müte-
essir etti, arkadaşlarım arasında itibarım beş paralık oldu. [...] Mektubumu 
gazetenizde yayınlamanızı istirham ediyorum, bu sayede arkadaşlarımın yü-
züne tekrar bakabilirim.”60 

                                                 
56 Adnan Giz, “1868’de İstanbul Sanayicilerinin Şirketler Halinde Birleştirilmesi Teşebbüsü”, 
İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 34, 1968, s. 16-19; Midhat Paşa Şûra-yı Devlet’in başkanı olarak 
Tuna’dan İstanbul’a döndüğünde, Âli ve Fuat Paşalar İstanbul’da da bir ıslahhane açması 
için gerekli maddi kaynağı sağlamıştı. Mithat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 81. 
57 BOA, A.MKT.MHM., 302/67, 1281/M/1 (6 Haziran 1864). 
58 BOA, İ.MVL., 502/22735, 1280/N/21, (29 Şubat 1864). 
59 BOA, Y.MTV., 38/46, 1306/S/13 (19 Ekim 1888). 
60 Tuna/Dunav, C. 1, n°17, 23 Haziran- 5 Temmuz 1865. 
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Çalışkan ve sorumlu işçiler yetiştirme vurgusuna paralel olarak, kurumun 
müfredatı örgün eğitim yerine meslek öğrenmeyi öne çıkarıyordu. Örgün 
eğitim, günde sadece iki saatlik okuma, yazma ve aritmetik dersleriyle sınır-
lıydı.61 Okul günleri her sabah ilköğretim dersleriyle (subyan dersi) başlıyor 
ve ardından atölyelerde günde en az altı saat el sanatları eğitimi ile devam 
ediyordu.62 Islahhanelerin el sanatları için dört dörtlük atölyeleri vardı. Eği-
tim çıraklık ilkesiyle ilerliyordu: daha vasıflı öğrenciler yeni başlayanları eği-
tiyordu.63 

Hammadde ve üretim yöntemleri açısından vilayetler arasında ufak farklılık-
lar olsa da, tüm ıslahhaneler benzer bir zanaat öğretimi sunuyordu: terzilik, 
kunduracılık, kilim dokuma, marangozluk, matbaacılık, vb.64 Birkaç örnek ver-
mek gerekirse, İzmir’deki oğlanlara terzilik, kunduracılık, kilim dokuma, maran-

                                                 
61 “Vilâyât Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Md. 8 ve 9. 
62 BOA., İ.DH., 591/41114, 1286/M/20 (2 Mayıs 1869). 
63 “Vilâyât Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Md. 36. 
64 Örneğin, Adana’daki yetimhanede dokuma konusunda uzmanlaşmıştı; Kastamonu maran-
gozluk ve diğer ahşap işlerine yoğunlaşıyordu; Diyarbekir ıslahhanesi aba, İran şalı ve diğer 
geleneksel tekstil ürünlerini üretiyordu. BOA., İ.DH., 591/41114, 1286/M/20 (2 Mayıs 
1869). 
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gozluk ve matbaacılık öğretiliyordu.65 Halep’te çocuklar sadece kunduracılık ve 
ayakkabı yapımında eğitiliyor, bu sayede zabıta üniformalarını ve ayakkabılarını 
üretiyorlardı.66 Ayrıca bazı zanaatlarda yetiştirilmek üzere kız ve erkek çocukla-
rın şehirlerdeki atölyelere veya fabrikalara gönderilmesi yaygındı. Örneğin, Niş 
ıslahhanesinin matbaacılık bölümündeki oğlanlar mesleklerini vilayet matbaa-
sında öğreniyordu; aynı şekilde, İstanbul’daki deri işleme öğrencileri Kazlıçeşme 
ve Beykoz’daki atölyelere gönderiliyordu.67 

Birçok ıslahhane yerel yönetimlerin ve belediyelerin önemli ihtiyaçlarını kar-
şılayan (çoğunlukla askeri üniforma, ayakkabı ve yünlü kumaş) önde gelen yerel 
üreticiler oldu. 1869’da açılışından sadece üç ay sonra Diyarbekir ıslahhanesi 
jandarmaya ayakkabı üretmeye ve üniformalarının bir kısmını dikmeye başladı.68 
Zaman içinde ıslahhane çeşitli kamu kurumları ve yerel halkın ihtiyaçlarına ce-
vap verir hale geldi.69 Kosova ıslahhanesi de vilayetteki subay ve memurlar için 
ayakkabı ve üniforma üretiyordu.70 Dokuma konusunda uzmanlaşmış olan Bur-
sa ıslahhanesi, jandarma üniformaları için kumaş dokuyordu.71 Öğrenci el işleri-
nin satışı ıslahhanelerin gündelik işletme giderlerinin büyük kısmını karşılıyordu. 
Ücretsiz öğrenci emeği sayesinde, ıslahhanelerin çoğu büyük ölçüde kendi ken-
dine yeten kurumlardı. 

Islahhaneler sadece günlük bazda gelir elde etmemiş, aynı zamanda yeni ka-
mu ve yarı-kamu işletmelerinin çoğu için kadrolar yetiştiren gerçek meslek eği-
tim merkezleri olarak tasavvur edilmiştir. Bu kurumların bazıları özellikle büyük 
endüstriyel kompleksler ve fabrikalara işçi tedarik etmek üzere açılmıştı. Midhat 
Paşa’nın sanayi politikaları ve bunların her birinde 200-250 çocuk olan Niş, 
Rusçuk, Sofya, Bağdat ve Şam ıslahhaneleriyle bağlantıları dikkat çekicidir. Tuna 
ıslahhanelerindeki çocuklar vilayet tarifeli araba şirketinin demirci ve araba ya-
pımcıları, yeni donanma onarım teknisyenleri, vilayet vapur şirketinin denizcile-
ri, vilayet matbaasının dizgicileri ve Rusçuk-Varna hattı üzerindeki demiryolu 
çalışanları olmak üzere eğitiliyordu. Rusçuk ıslahhanesindeki kızlar, ordu için 
kumaş üreten dokuma fabrikasında çalışıyordu. Sofya ıslahhanesine bitişik çuha 
fabrikası da oldukça kârlı bir girişimdi, yılda 30.000 metre çuha imal ediyordu.72 
İstanbul’daki kız ıslahhanesi, 1870 yılında Yedikule dokuma fabrikasına bitişik 
olarak açıldı ve kızlar fabrikanın işçileri olarak istihdam edildi.73 

                                                 
65 BOA, İ.DH., 604/42096, 1286/Ş/21 (26 Kasım 1869). 
66 BOA, İ. ŞD., 13/610, 1285/Z/15 (29 Mart 1869). 
67 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 81. 

68 BOA., İ.DH., 591/41114, 1286/M/20 (2 Mayıs 1869). 
69 Talip Atalay, “19. Yüzyılda Sokak Çocuklarını Topluma Kazandırmada Başarılı Bir Örnek: 
Diyarbekir Vilâyeti Islahhanesi”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e II. Uluslararası Diyarbakır Sempozyu-
mu, Diyarbakır, 15-17 Kasım 2006. 
70 İsmail Eren, “Kosova Sanayi Mektebi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 3 (18), 1969, s.34-38. 

71 Aydın Talay, Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan Abdülhamid, İstanbul, Risale, 1991, 
s.117,139-140. 

72 Midhat Paşa, Tabsıra-i İbret, s. 52-53. 
73 Necdet Sakaoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
2003, s. 79; Salname 1295, Dersaadet, Rıza Efendi Matbaası, 1878, s.256. 
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Çocukların emeği kurum içinde de kullanılıyordu. Binanın ve yatakhanelerin 
bakımından mesuldüler: yerleri süpürmek, su taşımak, kıyafetlerini yıkamak ve 
diğer gerekli işlere yardımcı olmak zorundaydılar. Kurumdaki davranışları yü-
zünden cezalandırılanlar tuvaletleri temizliyordu.74 Beş yıllık eğitimini başarıyla 
tamamlayanlara ıslahhanede günlük ücret (yevmiye) veya sözleşmeyle (müddet) 
istihdam olanağı tanınıyordu.75 

Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın katkıları ile hazırlanan Maarif-i Umumiye Ni-
zamnamesi (1869), modern bir eğitim altyapısının kurulmasında çok önemli bir 
girişimdir. Yetim, kimsesiz ve muhtaç çocukların el sanatlarında eğitimi ve istih-
damı bağlamındaki gelişmelere paralel olarak, kararname ülkenin kalkınması ve 
modernleşmesi için mesleki eğitimin gerekliliğini vurguluyordu.76 Esasında Tan-
zimat döneminin öncü eğitim reformları, hep teknik, mesleki ve profesyonel 

                                                 
74 “Vilâyât Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Md. 31. 
75 “Vilâyât Islahhaneleri Nizâmnâmesi”, Md. 52. 
76 Üç fikir öne çıkıyordu: 1-Sanayi, ticaret ve iş hayatı gelişmiş değil çünkü devlet gerekli 
insan gücünü eğitmiş değil; 2-Bu eğitim reformu kültür ve sanayiyi geliştirebilecek uzmanlar 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır; 3-Sanayi taklitle değil, bilim ve teknoloji ile mümkündür. 
Mahmud Cevad İbnü’ş-Şeyh Nafî, Maarif-i Umûmiye Nezâreti Târihçe-i Teşkilat ve İcrââtı: XIX. 
Asır Osmanlı Maarif Tarihi, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, 2001. 

 
 

Sivas Mekteb-i Sanayi Marangozluk Atölyesi 
Sivas Vilayeti Salnamesi, (Sivas: Sivas Vilayeti Matbaası, 1325 [1907]). 
“Sivas Hamidiye Sanayi Mektebi marangoz sınıfı talebesinin resmi” 
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alanlardaydı.77 Bu çerçevede ıslahhanelerin yetiştirdiği çocukların, sanayinin 
itibarını teyit etmesi ve millet ve memleketin zenginliğini arttırması (sanayi-i 
mebhusenin itibar-ı alisinin iadesiyle servet-i millet ve memleketin ikmali) bek-
leniyordu.78 

 

V. Sonuç 

Islahhaneler, henüz çocuk ve genç suçluluğu Osmanlı toplumunda bir sorun 
olarak algılanmadan ve kriminoloji, psikoloji, eğitim veya sosyal hizmet üzerine 
bir külliyat oluşmadan çok önce, sosyal ve ekonomik anlamda kentsel yaşamın 
yeniden düzenlenmesini amaçlayan Osmanlı kentsel dönüşüm vizyonunun bir 
parçası olarak açılmıştır. Kurumun vücuda getirilmesinin ardında yatan neden-
ler, bir yanda şehirlerin modernleşmesi, güzelleştirilmesi ve güvenliği; öte yanda 
ekonomik kalkınma, refah ve kendine yeterlilik şeklinde dile getirilmişti. Bu 
anlamda, kurum birincil olarak kentsel mekânın ıslahı ile ilgileniyordu. 

Osmanlı reformcularının ‘serseri çocukları’ disiplin altına sokma ve ıslah et-
me bağlamındaki tutumu iki yönlüydü. Öncelikli olarak, derbeder ve boşta ge-
zen gençler sokaklardan kaldırılacaktı – yani ıslahhaneler bir tür siyasi kontrol ve 
toplumsal dışlama görevi görüyordu. Ancak, dolaylı fakat önemli bir sonuç 
olarak, reformcular bu çocukları zanaat kollarında verimli ve yararlı hale getir-
mek istiyordu – böylece yeniden topluma kazandırılabilirlerdi. Islahhanelerin 
kurulması sadece bir asayiş meselesini çözmüyordu, aynı zamanda bu çocuklar-
da belki bir şekilde yitirdikleri ya da hiç edinmedikleri bir sivil sorumluluk duy-
gusu yaratmayı hedefliyordu. Netice olarak, sokak çocuklarının, yetimlerin ve 
yoksul çocukların sokaklardan uzaklaştırılıp kurumsal bir yapı içinde eğitilmesi 
reformcular için iki açıdan önemliydi: bu çocukları kentsel yaşamın istenmeyen, 
hoş karşılanmayan unsurları olarak sokaklardan uzaklaştırmak; bu dışlanmış 
grubu belli bir ‘geri dönüşüm’ sürecinden geçirerek yeniden topluma kazandır-
mak. Dolayısıyla, ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında reformcular ve eğitimci-
ler için çocukların, özellikle de alt sınıfların eğitimi, katı bir disiplin altına ıslah 
edilmek anlamına geliyordu. Sürecin doğal olarak içerdiği zor, ceza ve emek 
sömürüsü, ıslahhaneleri standart eğitim kurumları olmaktan çıkarıyor, daha çok 
hapishane ve fabrikalara yaklaştırıyordu. 

 
 
 
 
 

                                                 
77  İlk Orman Okulu’nu 1857 yılında açılan Ziraat Okulu izledi. 1862-1863 yılında mahkeme 
katipleri için üç yıllık bir orta okul açıldı. Aynı zamanda bir de modern dillere tercüme okulu 
açıldı. 1874 yılında ustabaşı ve teknisyen eğitimi için Madencilik Okul’u açıldı. 
78 BOA, İ. ŞD., 13/610, 1285/Z/15 (29 Mart 1869). 
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Tablo  - Osmanlı İmparatorluğu’nda Islahhaneler79 

Şehir Vilâyet Açılış Tarihi 

Niş  Tuna 1280 1864 

Rusçuk Tuna 1281 1865 

Sofya Tuna 1281 1865 

Selanik Selanik 1281 1865 

Sultanahmet (İstanbul) İstanbul  1284 1868 

Kastamonu (karma) Kastamonu 1285 1868 

Bursa  Hüdavendigâr 1285 1868  

Trabzon  Trabzon 1285 1868 

Saraybosna Bosna 1285 1869 

İşkodra İşkodra 1285 1869 

Sivas Sivas 1285 1869 

Halep  Halep 1285 1869 

Bağdat Bağdat 1285 1869 

İzmir  Aydın  1286 1869 

Diyarbekir Diyarbekir 1286 1869 

Erzurum Erzurum 1286 1869 

Şam Şam 1286 1869 

Yedikule, İstanbul (kız) İstanbul 1286 1870 

Rusçuk (kız) Tuna 1289 1872 

Kandiye Girit 1288 1872 

Edirne Edirne 1290 1873 

Harput Mamuretülaziz 1289 1873 

Adana Adana 1290 1873 

Konya Konya 1290 1873 

Kudüs Kudüs 1291 1874 

Üsküdar, İstanbul (kız) İstanbul 1295 1878 

Yanya  Yanya 1294 1878 

                                                 
79 Bu veriler, Osmanlı arşivlerinde 1864'den 1908 yılına kadar uzanan belgelerden derlenmiş-
tir. 
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Şehir Vilâyet Açılış Tarihi 

Aksaray, İstanbul (kız) İstanbul 1296 1879 

Cağaloğlu, İstanbul (kız) İstanbul 1296 1879 

Gümülcine (Komotini) Edirne 1295 1879 

Sultanahmet, İstanbul (kız) İstanbul 1301 1884 

Antalya Konya (Teke) 1306 1888 

Üsküp Kosova 1313 1895 

Manastır Manastır 1317  1899 
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Öz: Bu yazı, Osmanlı reformcularının “serseri çocukları” disiplin altına sokmak ve ıslah etmek 
amacıyla kurduğu yaygın Osmanlı ıslahhaneleri ağını inceliyor. Bu kurumların açılmasında 
devletin öncelikli amacı, derbeder ve boşta gezen gençleri sokaklardan uzaklaştırmaktı - yani 
ıslahhaneler bir tür siyasi kontrol ve toplumsal dışlama görevi görüyordu. Ancak, dolaylı fakat 
önemli bir sonuç olarak, reformcular bu çocukları zanaat kollarında verimli ve yararlı hale 
getirmek istiyordu - böylece yeniden topluma kazandırılabilirlerdi. Dolayısıyla, ıslahhanelerin 
kurulması sadece bir asayiş meselesini çözmüyordu, aynı zamanda bu çocuklarda bir şekilde 
yitirdikleri ya da hiç edinmedikleri bir sivil sorumluluk duygusu yaratmayı hedefliyordu. 

Anahtar sözcükler: Islahhane, kimsesiz çocuklar, kent reformu, istenmeyen göç, ekonomik 
kalkınma 

 
Ottoman Urban Reform and Undesirable Children in the Cities 

Abstract: This paper analyzes the large network of Ottoman juvenile correction houses 
(ıslâhhanes), through which Ottoman reformers attempted to discipline and rehabilitate vagrant 
children. First priority of the state in introducing these institutions was to remove vagrant and 
idle youth from the streets, so the ıslâhhanes were opened as a means of political control and 
exclusion from society. Yet, as an indirect yet crucial outcome, the reformers wanted to make 
these children productive and useful in artisanal positions, as a means of (re)integrate into the 
society. Therefore, correction houses were established not only to solve a public order prob-
lem but also to create the idea of social responsibility which those children either lost or never 
embraced. 

Keywords: Islahhane, correction house, destitute children, urban reform, irregular domestic 
migration, economic development. 
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