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Geç-Osmanlı döneminde eğitim, bir taraftan Osmanlı Devleti’nin misyoner 

okullarıyla rekabet edebilecek yeni bir kimlik ve ideolojiyi canlandırabileceği, bir 
taraftan da II. Abdülhamit dönemi Pan-İslamizm’i ve bunu takip eden 
liberalism dönemi bağlamında,  Osmanlı Devleti’ne sadık ve nitelikli bireyler –
vatandaşlar- yaratmak hedefiyle eğitim verilebilecek bir alan olarak ortaya çık-
mıştır. 

Selim Deringil1 ve Benjamin Fortna2 gibi yazarların çalışmalarında devlet eği-
tim politikaları farklı açılardan tartışılmıştır ve biz de Osmanlı’nın eğitimi yayma 
çabalarını, devlet işleyişinde evrensel olarak ortaya çıkan eğilime göre uyarlana-
rak, iktidar ortam ve öğrenimini belirleme çabaları içinde yönetme gayretini 
tanımlayan daha geniş bir Foucalt’cu çerçeveye dahil edebiliriz.  

                                                 
* Georgetown University doktora öğrencisi, http://www.ottomanhistorypodcast.com’un 
kurucu moderatörü).  
http://www.docblog.ottomanhistorypodcast.com/2012/11/muslim-education-ottoman-
empire-students.html adresinde yayınlanan yazıyı, Ekin Uşşaklı Türkçeye çevirdi. 
1 Selim Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), çev. Gül 
Çağalı Güven, YKY, İstanbul, 2002. 
2 Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayûn, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslam, Devlet 
ve Eğitim, çev. Pelin Siral, İletişim Y., İstanbul, 2005. 
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Bu genel anlatılar yalnızca Osmanlı talebelerinin eğitimi nasıl algıladıklarını, 
eğitimlerinden ne kazanmayı beklediklerini ve bu eğitimle birlikte gelen beklen-
tileri nasıl anladıklarını aktarmaktadır. Neyse ki, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
eğitimin toplumsal tarihiyle ilgili pek çok kaynak vardır ve bu makalede, Os-
manlı Maarif Nezareti’nin belgeleri arasından rasgele seçmiş olduğum bir dizi 
öğrenci ve veli mektubunu inceleyeceğim. 

Karşılaştığım mektupların çoğu ücretsiz olarak bir okula kaydolmak ya da 
kabul edilmeyi talep eden öğrencilerin mektupları; diğer bir değişle, mektuplar, 
öğrencilerin ve ailelerinin eğitim faaliyetleriyle ilgili olduklarını gösteriyor. An-
cak, mektuplarda kullanılan dil aynı zamanda toplumda devletin rolünün nasıl 
algılandığını ve ondan istediklerini alabilmek için ne söylemeleri gerektiğini dü-
şündüklerini de ortaya koyuyor. 

Önemli bir not olarak, bu mektupların hepsi, temsil ettikleri kişiler tarafın-
dan ya da onların el yazılarıyla kaleme alınmış mektuplar değil. Aslında tümü, 
Osmanlı kentlerinin önemli bir figürü olan arzuhalciler tarafından yazılmış olabi-
lir. Arzuhalciler, çoğu okur-yazar olmayan halkın, devletin nazırlıklarıyla yazılı 
ilişkilerine yardım eden katiplerdi.  

Arzuhalciler, Osmanlı tebaasının arzuhalname ve şikayetnamelerini küçük 
bir ücret karşılığında kaydeder ve bu süreçte de, kuşkusuz, biraz çeşni katmak 
için bazı bürokratik becerilerini kullanırlardı. Böylelikle, Osmanlı mahkemele-
rinde bireyin sesi genellikle arzuhalcinin filtresinden geçmiş şekliyle yansımıştır. 
Ancak, bu mektuplar yine de sözcüsünün mührünü taşırdı ve bazılarının da 
okur-yazar olan kişiler tarafından şahsen yazılmış olma ihtimali vardır. 

 
 

Arzuhalciler, Fausto Zonaro (1910) 
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I. Eğitim, Entegrasyon ve Muhacir Tecrübesi 

Tekrar tekrar üstünde durduğumuz konulardan biri Ondokuzuncu Yüzyıl ve 
Yirminci yüzyılın başlarında Kırım, Kafkasya ve Doğu Avrupa’dan gelen Müs-
lüman muhacirler ve mültecilerdir. Bu göçmenler, ya doğrudan sınır dışı edilme 
girişimleriyle ve zor kullanılarak ya da bu bölgelerde gelecekte Müslüman olarak 
yaşamanın güç olacağı korkusuyla, yaygınlaşan Rus etkisi nedeniyle yurtlarını 
terk etmeye zorlanmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı döneminde 
bu türden yüz binlerce muhacir almıştır. 

Devlet bu topluluklara başta para ve toprak temin etmiş, kimi zaman konut 
yapmış ve hizmet sağlamış olsa da, yeni bir yere yerleşmek tipik Osmanlı tebaası 
için gerekli olandan çok daha fazla destek gerektiriyordu. Muhacirler genellikle 
okul masraflarını karşılayamayacak kadar fakir oluyor ve bu ailelerin genç kadın 
ve erkekleri de – ki birçoğu ya savaş ya da hastalık nedeniyle ebeveynlerinin 
birini veya her ikisini birden kaybetmiş oluyordu - çocuk işçi olarak ailenin eko-
nomik yükünü üstleniyordu. 

1898 yazında yazılmış aşağıdaki mektubun yazarı için de durum böyle olmuş 
gibi görünüyor. Şerafeddin kendini Kırım’dan gelen yoksul bir muhacirin oğlu 
olarak tanıtıyor ve şöyle devam ediyor, “her ne kadar bana sunulmuş olan ilim 
ve irfan yolunda ilerlemek istesem ve ilköğretim okuluna gönderilmiş olsam 
da”, babası Mustafa’nın yoksulluğu nedeniyle eğitimine devam edemeyecektir. 
Yoksulluğunun onu “zulmet-i cehâlet”e sürüklememesi gerektiğini ifade eden 
Şerafeddin, büyük ihtimalle ailesine destek olmak amacıyla gündüzleri çalışmaya 

 
 

Kafkas Rusyası’ndan Tatar Kadınlar, Detroit Publishing Company, 1890’lar. 
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zorlandığı için, akşam okuluna ücretsiz kayıt yaptırmayı talep etmektedir. Mek-
tubun, toplumsal sınıf ya da ekonomik durumu ne olursa olsun aydınlamanın 
önemini vurgulayan tonu, devletin ilim ve irfan sağlayıcısı olarak imgesini ortaya 
koyar ve aynı zamanda kendini Rus İmparatorluğu’yla iktidar savaşının ortasın-
da bulmuş mültecilere karşı sorumluluklarına işaret eder. 

 

II. İhtida, Ataerkillik ve Müslüman Yöneticilerin  

Yükümlülükleri 
İlk mektubumuz Osmanlı Devleti’nin İslami gücüyle ilişkili olmasa da, mül-

tecilerle ilişkilerde Osmanlı’nın Müslüman tebaaya karşı bu sorumluluğu ve 
Hamid döneminde daha güçlü bir Pan-İslamizm yaratma yükümlülüğü burada 
önemli yer tutmuştur. Buna rağmen, özellikle cemaatler arasında milliyetçi ve 
mezhepçi gerilimlerin sertleştiğini anladığımız Ondokuzuncu Yüzyıl’ın ikinci 
yarısında, Osmanlı İmparatorluğu’nda din değiştirerek Müslüman olmayı seçen-
lerin durumları o kadar da anlaşılmamıştır. 

Aşağıdaki 1989 tarihli mektup sosyal tarihçiler için farklı konuları bir araya 
getiren ilginç bir vakaya örnektir. Kendini din değiştirmiş Mühtediye Zehra 
olarak tanıtan bir kadın, kendinin ve üç kızının Osmanlı İmparatorluğu’na 
(Darülhilafet ül-Aliye) gelmek zorunda kaldığını ve Mersin’in bir mahallesinde ev 
kiraladığını yazmıştır. Rum Ortodoks olan Zehra, “Allah’a Şükür” Müslüman 
olmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ehliyetli bir Müslüman tebaası olmak için 
gerekli bütün evrakı doldurmuştur. Bikes ve garibü’l-diyar kadın ve kızları kıt ka-
naat geçinmektedir ve bu nedenle Zehra en genç kızı olan 10 yaşındaki Ayşe’nin 
“İslami” eğitim alabilmesi için bir akşam ticaret okuluna alınması için dilekçe 
yazmıştır. 

Bu mektupta pek çok önemli ayrıntı var. Zehra Mersin’e geldiğinde (belir-
tilmemiş olsa da muhtemelen Yunanistan’dan) hâlâ Hıristiyan olduğunu söyler. 
Bu dönemde pek çok yabancı tüccar Mersin gibi limanlara akın etmiştir ama 
Zehra’nın vakasında ilginç olan merhum kocasından ya da neden Müslüman 

 
BOA, MF-VRK 17/9 
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olduğundan hiç bahsetmemesidir. Kendi başlarına mı gelmişlerdir yoksa evin 
erkeğiyle birlikte mi? Mektupta tek başına Müslüman olmuş bir dul annenin 
Osmanlı devletinden yardım istediği anlaşılmaktadır ve kızlarının babasından 
(ölmüş müdür, boşanmış mıdır, onları terk mi etmiştir yoksa kadın mı onu terk 
etmiştir bilmiyoruz) bahsetmeyerek Zehra kızı Ayşe’nin durumunu istirham 
ederken ehil bir Müslüman olarak durumunu vurgular ve Osmanlı Devleti’nin 
ataerkil söyleminin üstünde durur. 

 

III. Aile İşleri ve Devlet Eğitimi 
Göçmen çocukların eğitim hayatlarında yoksulluk kuşkusuz önemli bir en-

geldi ve her iki mektup da aile reisinin statüsünün çocukların hayatlarındaki 
önemini göstermektedir. Bu nedenle, babanın ölümü bir ailenin hayatını drama-
tik bir şekilde etkileyebilmekteydi. 

Aşağıdaki mektupta, Zeki ve Tevfik isimli iki genç öğrenci, kendilerini Şamlı 
bir ulema ailenin üyeleri olarak tanıtır. Ulema, taşra vilayetlerinde önemli sosyal 
ve dini işlevleri olan, din eğitimi almış saygın kişilerdir ve ulema statüsü tevarüs 
olunabilir. Bir şeyhin oğulları olarak eğitimlerine başlamış olmalarına rağmen, 
öğrenciler, babalarının ani ölümünün “âbâ ve acdâdlarından miras kalan meslek-
te” devam etmelerini maddi açıdan güçleştirdiğini belirtmektedirler. Kendilerini, 
çabalarına rağmen, eğitim masraflarını karşılayamayan yetimler olarak tanımla-
mış ve bir kez daha, muhtemelen gündüz aileyi geçindirmek için çalışmak zo-
runda olduklarından, ücretsiz olarak bir gece okuluna kabullerini talep etmişler-
dir. 

İslami eğitimin önemi ve Osmanlı Devleti’nin adil ve müşfik bir İslami dev-
let olarak, öğrencilerin imparatorluğun okullarına girmesine yardımla ilim ve 
irfanı yaymadaki sorumluluğuna dair benzer bir yaklaşım görürüz. 

 
BOA, MF-VRK 17/18 



kebikeç / 37 • 2014  

12 

 

Ne var ki, burada, aile mesleğini miras almak ve bu neslin talihsizliği nede-
niyle İslami geleneğin sonlanmaması arzusu, ücretsiz eğitim talep etmenin ge-
rekçelerinden biri olarak sunulmuştur. Devlet, aile reisinin ömrünün süresine 
bağlı kalmaksızın, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmelerinde bir güven-
lik ağı olarak görülmektedir. 

 

IV. Osmanlı’da Medenileşme Misyonu 
Yukarıdaki gibi eski ulema ailelerinin Tanzimat sonrası düzene katılmaları 

taşrada merkezi Osmanlı otoritesinin yeniden sağlanmasının önemli bir unsu-
ruydu; aşiret önderlerinin yerel siyaseti yönlendirdiği bölgelerde bu durum daha 
da belirgindi.  

Osmanlı devlet adamları bu grupları merkezi düzene dahil edebilmek için 
pek çok plan geliştirmiş, uygulamalarında kimi zaman zora başvuran geniş bir 
yelpaze içinde, rütbe ve armağanlarla uzlaşma ve iskan yoluna gitmiştir. Bu dö-
nemde ortaya çıkan en ilginç deneylerden biri 1892-1907 yıllarında Hamid dö-
neminde faaliyet gösteren Aşiret Mektebi’dir. Bu okul, imparatorluğun farklı 
etnik kökenlerinden ileri gelen aşiret soylularının oğullarını, başkent İstanbul’da 
Beşiktaş’ta kurulmuş olan bir okulda okumak üzere bir araya toplamıştır. 

Bu, kusurları olmakla birlikte hırslı bir fikirdi (Bkz. Samuel Dolbee’nin öğ-
renciler arasındaki gerginliklerle ilgili yazısı3) ve Eugene Rogan’ın4 açıkladığı 

                                                 
3 Samuel Dolbee, “Fists and Stones at the Ottoman Scholl for Tribes: State Power, Nomads 
and Identity”, http://www.docblog.ottomanhistorypodcast.com/2012/07/fists-and-stones-
at-ottoman-school-for.html#!/2012/07/fists-and-stones-at-ottoman-school-for.html 
4 Eugene L. Rogan ve Alişan Akpınar, Aşiret, Mektep, Devlet, çev. Özkan Akpınar, Aram Y., 
İstanbul, 2022. 

 
BOA, MF-VRK 17/12 
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gibi, okul bütün öğrencilere yapıcı 
bir eğitim ortamı sağlamakta ve fon 
bulmakta zorlanıyordu. Bununla 
birlikte, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda ve Osmanlı sonrası devlet-
lerde askeri ve siyasi hayata aktif 
olarak katılan bir dizi eğitimli birey 
de yetiştirmiş gibi gözükmektedir. 

1898’de, Bingazili bir talebe 
olan Ali’nin vakası, bu projenin 
başarılarından çok eksikliklerini 
yansıtmaktadır. Mektuba göre, Ali 
okula girebilmek için Bingazi’de 
gerekli bütün evrak işlerini tamam-
lamıştır. Evraklarıyla Osmanlı’nın 
başkenti İstanbul’a gelmiş ama 
kendini bir kargaşanın içinde bul-
muştur; pek çok kez başvuru yapıp, 
aylarca bekledikten sonar hâlâ oku-
la alınmamıştır. Kendini, eğitim 
alabilmek için “Afrika çöllerinden” “irfanla aydınlanan” Osmanlı topraklarına 
gelen bir “Arap” olarak tanımlar ve vakasının ele alınmasını talep eder. 

Mektup vakasını ele almadığı için eğitim bakanlığının adaletsizlik yaptığını 
vurgulayarak devam eder. Okulun misyonu göz önünde bulundurulduğunda, 
durumunu arz ederken devletin söylemini benimsemiş olması doğaldır; ancak, 
eğitimini İstanbul’da yapmak isteği de açıkça görülmektedir. Ali, Kuzey Afri-
ka’nın karanlık çölleriyle ilgili bazı olumsuz görüşleri içselleştirmiş biçimde, 
ortaya çıkan emperyal ikilikte doğru yanda yer alarak emperyal düzene katılma-

 
 

Aşiret Mektebi talebeleri, Abdullah Fréres, 
1890’lar. 
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nın yolunu aramaktadır. Bu türden bir mektup geç-Osmanlı seçkinleri ve devlet 
adamları arasında yaygın bir eğilim olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun aşiret ve 
“geleneksel” toplumlarının Osmanlı-İslam medeniyetine kıyasla “geri” ya da 
“ilkel” görüldüğünü göstermesi açısından ilginçtir (Bkz. Selim Deringil’in maka-
lesi5). 

 

V. Özel İhtiyacı Olan Öğrenciler 
Yukarıdaki vakalar, öğrencilerin özel ihtiyaçları ile ilgiliydi; ancak, Osmanlı 

eğitim sistemi aynı zamanda farklı etnik gruplar ya da özel eğitim gerektiren 
sağırlar gibi hedef grupları için de düzenlemeler getirmişti. Hamid döneminde 
kurulan Osmanlı Sağırlar Okulu da bu tür imkânlar sunan okullardan biriydi.  

Bu belge, Şerefeddin isimli sağır ve dilsiz Midilli’li bir gencin okula ücretsiz 
girme talebidir. Belirtilen sorun, okula kabul edilip edilemeyeceğinden ziyade, 
yaşıyla ilgilidir. Mektubun yazıldığı dönemde Şerefeddin yirmi yaşındadır ve bu 
da okula girmek için belirlenen üst yaş sınırının üstündedir. 

Her ne kadar başlangıçta talebi reddedilmiş olsa da, ikinci incelemeden son-
ra, sağırlığını belgeleyebildiği ve İstanbul’da kalacak bir yer bulabileceği takdirde, 
okula kayıt talebi kabul edilmiştir. 

                                                 
5 Selim Deringil, “They Live in a State of nomadism and savagery”, Comparative studies in 
society and history: an international quarterly, 2003/45. 

 
 

İstanbul’da Sağırlar Okulu öğrenci ve öğretmenleri, Abdullah Fréres (1888-1893). 
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VI. Vasi Olarak Eğitmen 
Elimizde veri olmasa da, eğitimle ilgili evrensel deneyimlere bakarak, Os-

manlı öğrencilerinin öğretmenleriyle aralarında bir aşk/nefret ilişkisi olduğunu 
söyleyebiliriz; ancak, Osmanlı eğitmenlerinin içtenliği ve kendilerini adamışlıkla-
rı, Osmanlı okullarının cemiyetlerle olan ilişkisi açısından önemli bir husustur. 

Geç-Osmanlı döneminde eğitilmiş eğitmenler tarafından kaleme alınmış, 
ideolojik hedefleri ve eğitimle ilgili tutkularını aktaran pek çok anı vardır, ancak 
öğrencileriyle olan ilişkileri daha belirsizdir. Aşağıdaki iki belge, öğretmenlerin 
öğrencilerin hayatlarındaki rollerine dair örnekler sunmaktadır. İlki Fatma adın-
daki bir öğretmenin yerini bilemediğimiz bir kızlar için ticaret okulundan Fah-
riye adlı öğrencisi adına Nezaret’e yazdığı bir mektuptur. Fatma, Fahriye’nin 

“babaannesinin zarureti” nedeniy-
le hem gündüz hem de akşam 
okuluna katılabilmesini talep et-
mektedir.  

Bu noktada bir belirsizlik var, 
çünkü babaannenin zaruretinin 
yoksulluk mu yoksa özel bir sağlık 
sorunu mu olduğu anlaşılmamak-
tadır. Muhtemelen sağlıkla ilgili bir 
sorun gibi görünmektedir çünkü 
hem gündüz hem de gece okuluna 
kayıt talebi, esnek bir program 
ihtiyacına işaret etmektedir. Fahri-
ye’nin babası Şükrü’nün hayatta 
olup olmadığı belirtilmediğinden, 
Fahriye’nin eğitimi ile babaannesi-

 
 

BOA, MF-VRK 320/20 

 
 

BOA, MF-VRK 17/48. 
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nin durumu arasındaki ilişkiye dair başka bir açıklama olmalıdır. Her koşulda, 
öyle görünmektedir ki Fatma, ilgili ve tutkulu bir öğretmen olarak Fahriye ve 
ailesine yardımcı olmaya baş koymuştur. 

 

VII. Akıl Hocası Olarak Eğitmen 
Öğretmenler devlet bürokrasisi ile yerel topluluklar arasında, ilmiye sınıfının 

uzun süredir yaptığı gibi, bir arabulucu rolü oynamış olabilir. Peki ya öğrenciler 
kendi geleceklerini şekillendirmek ve devlet politikalarını etkilemek için öğret-
menleri adına fikir ileri sürebiliyorlar mıydı?  

Onlarca Osmanlı öğrencinin imzasını taşıyan aşağıdaki belgeleri ilk buldu-
ğumda, bunun bir öğretmen ya da idarecinin işten çıkartılması için bir dilekçe 
olduğunu düşünmüştüm; ancak, tam tersi olduğunu anladım. Aslında, belgenin 
içeriği sınıfta gösterdiği çabalarının takdir edilmesini göstermesi açısından her 
öğretmen için duygulandırıcı olmalıdır. 

Mektupta öğrencileri, Trabzon ortaokulundan Hafız Mesud Efendi için, 
kimsenin ondan daha iyi bir iş çıkartamayacağı ve onun uzmanlığı ve nitelikleri-
ni taşıyan başka bir öğretmen bulunamayacağı belirtilmiştir. Hafız Mesud öğ-
rencilerinin öğrenme potansiyelini geliştirmiştir. Eski okul müdürü Faik Bey’in 
idaresinde, durum çok vahimdir. Bu mektubu Trabzonlu bir hemşehri olduğun-
dan değil, Hafız Mesud önceki idarecilerin yaratmış olduğu bütün kötü ortamı 
ortadan kaldırdığı için yazdıklarını belirtirler. Milliyetçi dili de kullanarak, onun 
“Anayasa Dönemi”nde tam da ihtiyaç duyulan öğretmen olduğunu vurgularlar. 
1908 sonbaharında yazılan mektup Jön Türk devrimine ve 24 Temmuz’da ana-
yasanın yenilenmesine denk gelmektedir. 

Mektubu yazma amacı tam olarak net değilse de, Hafız Efendi başka bir yere 
atanmış ya da yaşanmakta olan siyasi değişiklikler nedeniyle görevden alınmış 
olabilir. Bu türden bir mektup yazma fikrinin nasıl ortaya çıkmış olabileceği 
ilginçtir. Öğrencilerden mektubu yazmasını Hafız Mesud mu, bir veli mi yoksa 
başka bir okul görevlisi mi istemiştir? Osmanlı öğrencilerinin böylesi bir mektup 
yazacak kadar eğitime bağlılıkları ve inisiyatifleri var mıdır? Öyleyse, bu şaşırtıcı 
mıdır?6 

                                                 
6 Trabzon İdadisi öğrencileri 1908 Kasım’ında dersleri boykot ettikleri gibi kendi seçtiklerini 
birini de okula müdür atamış ve Maarif Müdürü ve İdadi Müdürü zor durumda kalmışlar, 
okulda olaylar Aralık sonuna kadar yoğun biçimde devam edip, tarışma ve basına yansımaları 
Mart ayına kadar sürmüştür (Bkz. Kudret Emiroğlu, “1908’de Trabzon Lisesi’nde Boykot”, 
Trabzon, 1990, Sayı: 4, s. 36-38). Hafız Mesut Efendi, Trabzon ilmiye sınıfından olup Fatih 
cami-i şerifi hatibi, devriye müderrisi ve İdadi ulum-u diniye, akaid ve feraiz muallimi; Meh-
met Faik Efendi, İdadi müdür-ü evveli ve kitabet, Türkçe usul-i tahrir muallimidir (Bkz. 
Trabzon Vilayet Salnamesi, Cilt 22, 1325 (1905), Haz. Kudret Emiroğlu, Trabzon İli ve İlçeleri 
Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ankara, 2009) Böylece “mektup yazma fikrinin 
nasıl ortaya çıktığı” daha da ilginç bir soru haline gelmektedir (ed. notu).     
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VIII. Sonuç 
Bu makale Osmanlı eğitiminin öğrenciler tarafından da yazılabileceğini gös-

termektedir. Bu türden arzuhaller, mektuplar ve dilekçelerin sayısı çoktur. Eği-
timin, yalnızca devletin geleceğin asker ve memurlarını yaratmak için belirli bir 
ideolojiyi yayma ve uygulamanın araçlarından biri olmadığını, tebaasına söz 
verdiği bilgi ve erdemlere bağlılığını sınadığı ve hizmet talep ettiği bir arena 
olduğunu görmek ve anlamak açısından bir adım olabilir bu. Cevaplanması daha 
zor olan soru, bu taleplerin ne ölçüde karşılanmış olduğudur. Bu mektupları 
içeren dosyalarda yanıtlar yer almıyordu; bütçe ve idari kısıtlamaları olan eğitim 
bakanlığının ne cevap vermiş olduğu net değildir. Ancak, Osmanlı Devleti’nin 
bu tür taleplere ne şekilde karşılık verdiğini inceleyebilirsek, Osmanlı eğitim 
sistemini aynı dönemdeki Hindistan’daki İngiliz, ya da Cezayir’deki Fransız 
emperyal eğitim sistemleri ile karşılaştırmamız ve uyandırılması kolay fakat sos-
yal tarih yaklaşımı içinde çözümlemesi zor olan Osmanlı kolonyalizmi tartışma-
sına tabandan bir yaklaşım getirilmesi mümkün olacaktır. 
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