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TANziMAT DONEMiNDE YURTDI~INA OGRENCi
GONDERME OLGUSU VE OSMANLI
MODERNLE~MESiNE ETKiLERi*
THE SENDING STUDENTS ABROAD IN THE PERIOD OF
TANZIMAT AND THE EFFECTS ON OTTOMAN
MODERNIZATION

Aynur ERDOGAN
istanbul Dniversitesi Edebiyat Faktiltesi Sosyoloji Boliimii Doktora Ogrencisi

makalede yurtdl~ma ogrenci gonderme olgusunun Osmanh
tarihindeki konumu ve etkisi incelenmi~tir. Modemle~menin
kurumsal diizeyde devlet politikasl haline geldigi Tanzimat donemi Avrupa'ya
ogrenci gonderilmeye ba~lanmasmm miladl oldugu gibi ar~tlrmanm da slmrIanm
olu~turmaktadlr. Ar~tlrmada ana kaynak olarak Osmanh ar~iv belgeleri
kulIanllml~tlr. Yapllan beige taramasmda ogrenci gonderme olgusunun genel
fotografml verecek 165 beIge se~ilmi~tir. Belgeler l~lgmda ogrencilerin
gonderildigi Avrupa ~ehirleri, egitim gordiikleri alanlar, masraf maddeleri taltlil
edilmi~tir. Bunun yanl sua ogrencilerin sec;ilme usulleri, toplumsal profilleri,
idare-disiplin yoIlan, istihdam edildikleri alanlar ve uygulamanlll verimliligi
degerIendirilmi~tir. Sonuc; olarak yurtdl~ma ogrenci gonderme olgusunun
modemle~me tarihi ic;inde onemli bir dinamik oldugu, Osmanh Devleti'nin
muazzam masrafma ragmen yurtdl~mda ogrenci okutarak Bablt bilgi ve teknigi
aktanp devlet biinyesinde yeniden iiretmeyi amac;ladlgl ifade edilmi~tir. Osmanh
modemle~me literatiiriinden beslenen tarihi algllann derinlemesine ve c;ok boyutlu
yapllacak ara~tlrmalarla denenmeye muhta~ oldugu da vanlan genel bir kanaat
olarak kaydedilmi~tir.
Ozet:

Bu

modemle~me

Anahtar Kelimeler: Osmanh modemle~mesi, Tanzimat, egitim sisteminde
batlhla~ma, yurtdl~mda egitim, modemle~menin kadrosu.
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ahnmastyla ortaya ~tkmt~ttr.
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Abstract: The position in the history of Turkish modernization and the effect of
the case for the sending of students abroad is analyzed. Modernization became
government policy activity as an institutional level in the Tanzimat period. The
sending of students to Europe also started and that is discussed in the context of
the Ottoman educational system reforms and developments. The main source of
the study is the Ottoman archive documents. By the scanning of the documents,
165 documents that reflect the general view of the phenomenon of sending
students abroad were selected. The European cities that the students were sent to
the subjects of their education, and their costs of materials are analyzed. However
the election way of students, their social profile, the method's their management
and discipline, and their employing areas and the efficiency of this policy was
assessed. The conclusion furnishes the case for the sending of students abroad as
an important dynamic in the history of Ottoman modernization. The Ottoman
government purposed to transfer western science and techniques and they
reproduced with this policy at an enormous expense.
Key Words: Ottoman modernization, Tanzi mat, westernization of educational
system, education abroad, staff of modernization.

Giri~
Yurtdl~llla

ogrenci gondenne, Osmanh Devletinin 19. yUzyIllll ilk yanslllda
modernle~me politikalan <;er<;evesinde uygulanan bir de vIet politikasl olarak
belirmi~tir. Osmanh Devletinin ve TUrkiye Cumhuriyetinin batlhla~ma
serUveninde merkezi bir yer i~gal eden soz konusu olguya dair ara~tlrmalann
saYlsl son derece sllllrhdir.
TUrk

modernle~mesinin

dinamiklerine ve tarihi serUvenine ayna tutacak olan ve
yurtdl~llla ogrenci gondenne olgusunu modernle~me tarihimiz i<;inde ele alan
monografik eser yok denecek kadar azdlr. Asllllda genel olarak yurtdl~llla
gonderilen ogrencileri dogrudan konu eden tek <;ah~ma Adnan ~i~man'lll
doktora tezi olarak hazlrladlgl Tanzimat Doneminde Fransa 'ya Gonderilen
Osmanll Ogrencileri: 1839-18761 ba~hkll eserdir. Bu <;ah~ma sadece Fransa'ya
gonderilen ogrencileri konu etmektedir ve amaCl soz konusu olgunun sosyolojik
degerlendirmesi olmaYlp gonderilen ogrencilere dair belgesel dokUm vermektir.
Bu haliyle olgunun sosyal boyutlanm ele almayan "tarihi" bir <;ah~madlr. Yine

Adnan ~i~man, Tanzimat Dijneminde Fransa'ya Gonderilen Osmanlz Ogrencileri: 1839·1876, Ankara:
11K,2004.
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Si~man'm kaleme aldlgl ba~ka bir makalede2 ise Paris'te a<;Ilan MlSlr ve Ermeni

okullannda okuyan Osmanh ogrencileri konu edilmi~tir. Bu <;ah~ma da ozellikle
Paris'e giden Ermeni ogrenciler hakkmda tarihi veri sunmaktadlr. Ogrencilerin
yogun olarak gonderildigi ingiltere ve Avusturya'yla ilgili ise ne sosyolojik ne
tarihi monografik eser vardlr. Erctiment Kuran'm Osmanh el<;iliklerinin
BatdIla~madaki etkisini konu ettigi makalesinde3 ise Londra'ya giden ilk
ogrenci kafilesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadlr.
Yurtdl~ma

gonderilen ogrencilerle ilgili <;ah~malar baglammda deginilmesi
gereken diger bir <;ah~ma da elektronik veri taballl geli~tirme <;abasl olarak
ortaya <;lkan bir projedir4. Ttirkiye'l)in yenile~me stirecinde gonderilen
ogrenciler i<;in olu~turulmu~ bilgi sisteminde Tanzimat donemine ait veriler
hentiz i~lenmemi~ gortinmektedir.
Ogrenci gonderme uygulamasma ili~kin <;ah~manm yeterli olmaYI~I, gonderilen
ogrencilerle ilgili yukanda saydlgUlliZ eserlerin smlrll saYlda olu~u ve bu
<;ah~malann olgunun genel fotografllll vermekten uzak olu~lan <;ah~matll1z
a<;lsmdan bir klSlthhk olu~tururken ana kaynaklarnlllzm birincil kaynaklar
olarak ar~iv belgelerinden meydana gelmesi ara~tlfmayl gti<;lendiren bir unsur
haline gelmi~tir.
Tanzimatm ilallllll (1839) hazlrlayan stirecin II. Mahmut doneminde ba~ladlgl
bilinen bir ger<;ektir. Osmanh modernle~mesinde bir dontim noktasl olan
Tanzimat, yurtdl~ma ogrenci gonderme uygulamasmm da de vIet politikasl
haline geldigi donem olmu~tur. Tanzimatm hazlrhgml olu~turan "'yenile~me'"
<;abalanllln arasmda 1830 ytlmda ba~ gosteren yurtdl~ma ogrenci gonderme
uygulamasl da saydmahdlr. <;tinkti bu tarihten itibaren ar~iv belgelerindeki
yogunlukla da dikkat <;eken uygulama yine siyasi bir doneme<; olan
Me~rutiyetin ilanma (1876) kadar kendi i<;inde sertiveni olan bir devlet
politikasl olarak ortaya <;lkmaktadlr. Osmanh modernle~mesinin yurtdl~ma

"Osmanh Ogrencilerinin Paris'te Tahsil Yapuklan MlSlr ve Ermeni Mektepleri", U!fak Universitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 2003, c. V, ss. 1-9.
"Tlirkiye'nin BaUhla~masmda Osmanh Daimi El<;iliklerinin Rolli", VI. TUrk Tarih Kongresi, Ankara 2026 Ekim 1961, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: TIK, 1967, ss. 489-496.
Bahaettin Yediyildlz, "Tlirkiye'nin Yenile~me Siirecinde Yurtdl~mda Okuyan Ogrenciler: Prosopografik
Bir
Veri
Tabam",
2003,
100K013
Nolu
DPT
Projesi,
(:evrimi<;i),
http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_contencfiles
IARDEB/sobaglsobagl_sonuclanan_proje.pdf,
06
Haziran 2009'da girildi.
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ogrenci gonderme olgusu lizerinden tahliline de imkan veren bu slire<;
ara~trrmanlll da sllllrlanlll olu~turmaktadlr.
Yurtdl~ma Ogrenci Gonderme PolitikaSI

18. ylizytl Osmanh modemle~mesinin, Batt kar~lslllda asker! sahada allllan
yenilgilere <;ozlim arayl~l olarak ortaya <;lktlgl genel olarak kabul edilir. Bu
sebeple yapllan yenilikler askeri sahada yogunla~ml~ttr. Yeniliklere model olan
da bilim ve teknikte geli~me saglayarak soz konusu ylizYllda siyasi ve askeri
hegemonyasllli dlinya ol<;eginde hissettirmeye ba~layan Avrupa'drr.
Osmanh imparatorlugu Avrupa'da kendi aleyhine meydana gelen geli~meleri
takip etmek, bilimsel ve teknolojik seviyeyi yakalayabilmek i<;in bazl yollara
ba~vurrnu~tur. Ordunun modemizasyonu baglamlllda meydana gelen ilk reform
<;abalan olarak Avrupa'dan egitimli subaylar getirilerek istihdam edilmi~tir.
Ordunun, Batt ordulan modelinde yeniden dlizenlenmesine ve ozellikle list
dlizey askerlerin Batlh bilgiyle yeti~tirilmesine onem verilrni~tir. Bu sebeple
a<;tlan ilk modem okullar askeri sahada egitim verenlerdir. Mlihendishaneler
ordunun ihtiyacl olan egitirnli subaylann ternini i<;in kurulmu~tur. Bu okullan,
diger askeri okullar ve zamanla sivil alanlarda istihdam edilecek egitimli
kadronun egitilmesi amaclyla diger modem okullar takip etrni~tir. Fakat "askeri
egitim" ba~hgl altlllda toplanan egitim alanlannlll <;ok <;e~itlilik gosteriyor olu~u
burada vurgulanmasl gereken bir husus olarak one ~lkmaktadlr. <;linkli bu
ba~hk altlllda tahsile giden ogrenciler ziraattan rnimariye, madencilikten
mlihendislige farkll alanlarda egitim gormli~lerdir. DolaylSlyla "ordu"
nlivesinde ba~layan modemle~me politikalanllln ashnda devletin bu <;agda
ihtiya<; duydugu blitlin alanlara yansldlgl hattrlanmahdlr.
19. ylizYllda yeni a~tlan modem okullarla Battll bilgiye vakif egitmen ihtiyacl,
acil <;ozlim bekleyen sorunlar araSllla girmi~tir. Temel egitimi veren modem
ortaogretim okullarl henliz olmadlgl i<;in bu okullara yliksekogrenime
hazlrlanrm~ ogrenciler gelemiyor ve istenilen donalllma sahip mezunlar
verilerniyordu. Gerek Batlh bilgiye vaktf egitmen ihtiyacllldan dolaYl ve
gerekse okullann istenilen dlizeyde mezunlar veremiyor olu~undan dolaYl acil
bir <;ozlim arayl~l olarak yurtdl~llla ogrenci gonderilmeye ba~lanrm~trr. Boylece
devletin Batlyla girdigi yeni tlirden ili~kiler dlizeyinde istihdarm elzem haline
gelen yabancl dili iyi bilen memurlar, ordunun Batlh tarzda egitim ve sevki i<;in
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alml~

subaylar ve uzun vadede devletin ihtiyas; duydugu kadroyu
egitmenler modern bilginin anavatam olan Avrupa'da gerekli
egitimi alacaklar ve modernle~me stirecini hlzlandlracaklardlr.

gerekli egitimi

yeti~tirebilecek

Yurtdl~ma

ogrenci gonderme politikasma milat olan ilk uygulama 1830 yllmda
Bu alandaki gayretleri zikre deger olan donemin Seraskeri
Hlisrev Pa~a uygulamamn da ba~latlclsl olmu~tur. Masraflan Hlisrev Pa~a
tarafmdan kar~Ilanan ve askeri tahsil goren be~ ogrenciden ikisi (Abdlillatif,
Hliseyin) 1838' de tahsillerini tamarnlayarak geri donerken diger liS;li (Mehmed
Re~id, Ahmed ve Edhem) tahsillerine devam etmi~lerdir ve masraflan devlet
tarafmdan kar~Ilanmaya ba~lanrm~tlr5. Ogrenci gonderme uygulamasl Tanzimatl
hazlrlayan slires;te ba~larm~tlr ve bu be~ ogrencinin egitim is;in Paris' e gidi~i
yogun ogrenci gonderiminin ba~langlcl olmu~tur.
gen;ekle~mi~tir.

Tanzimat'la birlikte teknik egitim is;in siviller de gonderilmeye ba~lanrm~tIr.
Egitim sivil alana dogru geni~lemi~ olsa da Tanzimat doneminde (1839-1876)
egitiminin almmasl istenen alanlardan temel kaygmm Avrupa'da meydana
gel en teknolojik geli~meye vaklf olma ve bu geli~menin arkasmdaki bilimin
ogrenilerek imparatorlugun hizmetine sunulmasl oldugu anla~Ilmaktadlr.
DolaylSlyla Osmanh imparatorlugunun yurtdl~ma ogrenci gondermekteki
saikinin bir medeniyet arayl~l olmadlgl soylenebilir. Padi~ah ve blirokratlarm
as;lklamalanm is;eren belgelerden6 anla~Ildlgma gore Osmanhlar kendi din,
kliJtlir ve dlinya gorli~lerinden ~liphe duymamaktadlrlar. Avrupa' da meydana
gelen bilimsel ve teknik geli~meye en hlZh ~ekilde vakIf olarak kendilerine mal
etmek istemektedirler. Osmanh modernle~mesinde merkezi bir yeri olan
yurtdl~ma ogrenci gonderme olgusunun bu karakterinin, bu olgu lizerinden,
Osmanh modernle~mesinin de bir karakteri oldugunu soylemek mlimklindlir.
Y urtdl~ma ogrenci gonderilirken bu uygulamanm verimliligi degerlendirilerek
imparatorluk topraklannda as;llacak modern okullarla ogrencilerin egitilmesi
yoluna gidilmek istenmesi7 , bilimsel ve teknolojik geli~menin imparatorluk
blinyesine katIlarak geli~tirilmek istenmesine yonelik gayrete i~aret etmektedir.

BOA. HAT. Uf. 694/33474; 701133726-A.
bk: BOA. i.HR. nr. 4/198; LHR. nr. 211112192; i.MF. nr. 3/1313 L-5; i.HR. nr. 275/16721.
BOA. LHR. Uf. 41198.
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UluslararaSI Siyasetin Yanslmalan

Modern donemlerde siyasi egemenlik ~ogunlukla bilimsel ve teknolojik
geli~menin dogal bir sonueu olarak gortilmti~tlir. Avrupa'da meydana gelen
geli~menin arkasmdaki toplumsal ve siyasal ko~ul1ar goz ardl edilerek Batmm
biliminin ve tekniginin aimmaslyia istenilen siyasi ve ekonomik gtiee
ula~llaeagl varsaYIlrm~t1r.

Ogreneilerin gonderildigi ~ehirler, bilim merkezleri olmalan yamnda 19.
ytizyllm gti~lti siyasi merkezleri de olunea bu slire~te gerek Osmanlt Devleti'nin
bu devletlerle kurdugu ili~kiler gerekse bu devletlerin siyasi yonelimleri
yurtdl~ma ogrenci gonderme uyguiamasmi etkileyen faktOrler haline gelmi~tir.
1830 YIlt itibanyla Osmanh imparatorlugu'nun bir taraf olarak i~inde
bulundugu dlinya siyasetinde etkin gli~lei; Fransa, ingiltere, Avusturya, Rusya
ve yeni bir gli~ olarak belirmeye ba~layan Aimanya'dir. Bu ylizyllda
Osmanlt'nm sleak sava~a girdigi en onemli gli~ ise Rusya olmu~tur. Diger
gti~ler Osmanh Devleti 'nin Rusya ile mtieadelesinde ~Ikarlanna gore taraf
olmu~lardir. Rusya ile sava~1 hen liz sonlandlran Osmanh, Tanzimat Fermam'm
ilan ederek reformlar i~in zaman bulmu~ ve fakat 1853 yllmda Klflm sava~lyla
yeni bir stireee girmi~tir. Klflm sava~1 ozellikle ingiltere ile ili~kilerde bir
dontim noktasl olmu~tur.

A vusturya

sava~

stireeinde iki devlet arasmda denge gozeterek tarafslz kalmaYl
yeglemi~tir. Bu sebeple 1853 ylh 12. aymda Avusturya Umur-u Eenebiye Nazlfl
Mosyo .Poal Osmanh Devleti ile Rusya arasmdaki sava~ sona erip ban~
antla~masl yapllana kadar Viyana'ya ogrenci gonderilmesinin durdurulmasml
istemi~tir. 8. Anla~llan 0 ki, A vusturya bu stire~te Osmanh Devleti ile
ogrencilerinin okullannda egitim gormesi dtizeyinde bile ili~ki kurarak Rusya'Yl
kar~lSlna almak istememektedir. Nitekim sava~ slirecinde Viyana'ya ogrenci
gonderilmedigi gozlenebilmektedir.
Viyana gibi ogrenci gonderilmeye 1835 yllmda ba~lanan Londra'ya da sava~
sliresinee ogrenci gonderilmemi~tir. Somtirgeei Dogu politikalarl a~lSlndan
Rusya'nm "Glineye inme" politikalanm tehlikeli goren ingiltere Rusya'ya kar~l
Osmanh Devleti'ni desteklemi~tir. Klflm sava~mdan sonra, ozellikle Islahat
BOA. HRTO. nr. 154122
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Fermam'nm etkisiyle gonderilen <;:ok saYlda ogrenciden bir klsrrn da Londra ve
Viyana'ya yonlendirilse de bu slire<;:ten sonra Paris, daha az saYlda ogrencinin
gonderildigi Liege ve sonrasmda Berlin one <;:lkrrn~ttr. Fakat bu grafikte
devletlerarasl ili~kiler kadar Osmanlt egitim sistemindeki geli~menin etkisi de
gorlilmelidir. Egitimde modernizasyonun belli bir a~amaya gelerek reformlann
meyveleri almmaya ba~lanrrn~tlr. DolaylSlyla Islahat. Fermam'ndan sonra
ger<;:ekle~en yogun ogrenci gonderisinden sonraki bu slire<;:le birlikte gonderilen
ogrencilerin ilk donemin aksine sivil sahada egitim gordlikleri gozlenmektedir.
Askeri ogrenciler yerine sanayi dallannda egitim gormek i<;:in gonderilen
ogrenciler yogunluk kazanml~ttr.
Bu slire<;:te Berlin de ogrenci gonderilen bir merkez olarak gortilmektedir.
Prusya A vrupa siyasetinde etkin bir gli<;: olarak belirmeye ba~laml~tlr ve
Osmanh Devleti ile yakmla~ma arzusundadtr. 1852 Yillmda Berlin'deki
Osmanh el<;:isinden gelen bir mektupta ise Osmanh ogrencilerinin diger A vrupa
merkezleri gibi Berlin'de de egitim gormelerinden memnuniyet duyacaklanm
bildirdikleri ifade edilmektedir9 . Prusya devlet adamlannm taleplerinin geri
<;:evrilmedigi ve Islahat Fermanmdan sonraki yogun ogrenci gonderilerinin
yonlendirildigi merkezlerden birinin de Berlin oldugu gorlilmektedirlO •
Prusya i<;:in oldugu kadar diger devletler i<;:in de Osmanh ogrencilerini misafir
etmenin onemli oldugu anla~tlmaktadlr. Osmanlt ogrencilerinin tilkelerinde
egitim almasml te~vik edici list dlizeyden a<;:lklamalar bu onemi resmetmektedir.
1847 Ylhnda Osmanh bahriye ogrencilerinin ingiltere'ye gonderilecegi haberini
el<;:ilerinden almalanyla ingiltere dl~ i~leri bakam dlizeyinde, gelecek ogrencileri
bekleyen egitim serliveniyle ilgili bilgi verilmi~tir. Dl~i~leri bakam Lord
Palmerston bahriye ogrencilerinin dil ve temel mlihendislik bilgilerinin
dlizeyine gore hangi a~amalardan ge<;:eceklerini izah etmi~ ve ogrencilerin iyi bir
egitim almaSl i<;:in ingiltere'nin blitlin itnkanlanm memnuniyetle kullanac-agml
eklemi~tirll.

Avusturya'da ise bizzat Prens Metternich tarafmdan ogrencilerle ilgilenmesi
i<;:in kumandan Havzlab gorevlendirilmi~tir12. Bununla birlikte imparatorun

10

11
12

BOA.
BOA.
BOA.
BOA.

A.M. nr. 10/12
A.AMD. nr. 71/87
LHR. nr. 40/1863
HAT. nr. 661132265 B; HAT. nr. 1185146746 B
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ogrencilerin durumlanyla ilgili oldugu anla~llmaktadlr. Viyana'da tahsil goren
Harbiye ogrencileri ~izdikleri harita ve resimleri imparatora gondermi~ler ve
ba~anlanndan dolaYI Odtil1endirilmi~lerdir.
Bu tarihlerde yurtdl~ma gonderilen ogrenciler a~lSlndan MlSlr'm durumu ise
dikkat ~ekicidir. Kavalah Mehmet Ali Pa~a isyanmdan dolaYI yurtdl~mdaki
MISlf'dan gonderilen ogrencilerin durumunda zaman zaman belirsizlikler ortaya
~lkml~tIr. Osmanh Devleti erken tarihlerden itibaren yurtdl~ma MlSlr'dan
gonderilen ogrencileri takip etmektedir13 •
Mehmet Ali Pa~a'nm isyan hareketine ragmen yabanci devletler nezdinde
MlSlr'dan gelen ogrencilerin Osmanh vatanda~l sayllmasl kayda degerdir. Zira
Paris'te tip tahsili goren 5 ogrencinin egitimlerini tamamlamalan tizerine
MISlf'a geri gonderilmeleri i~in Fransa'nm ilgili makammdan ogrencilerin
pasaportlarl Osmanh el~iligine gonderilmi~tir. Paris maslahatgtizan Talat
Efendi bu ttir bir durumda nasIl davranacaklanna ili~kin usul belirlemek i~in
istanbul'la yaptigl yazl~mada ogrencilerin Osmanh Devleti vatanda~l olmalanna
dayanarak pasaportlanm aldlklanm ifade etmi~tirI4.
Fakat isyandan sonra her ne kadar MlSlr'la sorunlar sona ermese de ozerklik
verilerek yeni bir hukuki stattiyle ili~kiler netle~mi~tir. Konumuz baglammda da
bu iyile~me hissedilmektedir. Daha once bahsi ge~tigi tizere istanbul'dan giden
Osmanh ogrencilerinden Paris'teki MISlr okulunda egitim gorenler olmu~tur.
Osmanh Devleti'nin Avrupa devletleri arasmda ili~kilerinin en eskiye dayandlgl
tilke Fransa'dlr. Fransa'nm hem "kadim dost" olmaSI hem de zamanm bilim
merkezi olarak ingiltere, Almanya, Rusya gibi devletlerden de ogrenci ~ekiyor
olmaSI ozelligi 15 Osmanh Devleti'nden giden ilk ogrencilere de ev sahipligi
yapmasml saglarm~tIr. Osmanh'daki egitim sisteminin geli~im evresine paralel
olarak gonderilenlerin saylSlnda zamanla azalma gortilse de, Almanya ile sava~a
girmesine ve sonrasmda Osmanh dl~ politikasmm Almanya'ya yakla~masma
kadar Osmanh ogrencilerinin en yogun olarak gonderildikleri merkez olmu~tur.
Bununla birlikte Fransa ogrenci gonderilmeye ba~landlgl ilk Yillardan itibaren
ele~tiri oklanm da tizerine ~ekmi~tir. Ozellikle devrimlere ev sahipligi yapmasl,
13
\4

15

BOA. HAT. nr. 954/40958-F
BOA. HAT. nr. 827/37465-F
BOA. i.HR. nr. 211112192
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18. ve 19. ytizYlllardaki dti~tinsel geli~mede merkezi bir rol almasl degi~im
tepkisini ~ekrnesine sebep olmu~tur. Daha 1834 tarihinde Paris'teki
Rusya el~isinin Osmanh Devleti'nin Fransa'dan okullar i~in ogretmen
getirpigini Petersburg'a yazmasl tizerine Rusya Hariciye Nazm Kont
Tiselrodan'dan gelen mektupta Osmanh Devleti bu ogretmenlerin
ba~lbozuklugu hususunda uyanhm~tlr16.
kar~ltlanmn

Bu ytizyIlda Osmanh Devleti'nin sleak eephesi haline gelen Rusya'mn
Fransa'dan ogretmen getirilmesi konusunda devleti uyarmasmda ~tiphesiz
Osmanh-Fransa yakmhgmdan duydugu rahatslzhk hissedilmektedir. Ozellikle
Balkanlardaki ilerleme planlan dahilinde Avusturya'Yl yanma ~ekrne, en
azmdan tarafslz blrakma politikalan uygulamaktadlr. Fransa ise Avrupa
devletleri tarafmdan devrimden sonra A vrupa' da meydana gelen karga~adan
sorumlu tutulmaktadlr.
Bu gti~ler dengesinin Kont Tiselrodan'un kaygllanndaki ve Osmanh'ya yaptlgl
uyandaki yanslmalan bir yana ytizyllm sonuna dogru Osmanh Devleti'nin
uluslararasl arenada Almanya'ya yakla~tlgl stire~te ogrencilerin artlk Fransa'ya
degil Almanya'ya gonderilmesi karan ahmrken de soz konusu tilkenin eglenee
dUnyasl gerek~e gosterilrni~tir. 1893 Ylhnda ~lkan bu karara gore Fransa'nm
tiyatro ve benzeri eglenee mekanlarmm ~oklugu ogrencilerin egleneeye dalarak
tahsilleriyle yeterinee me~gul olmamalanna sebep olmu~tur. Buna gore Paris'te
ogrencilerin ahlakl bozulmaktadlr. Dolayislyla artlk Berlin ve Viyana
ogreneilerin egitirni i~in uygun merkezler olarak gortilmektedir17.
Osmanh ogrencilerinin gonderileeegi A vrupa merkezlerinin se~irninde siyasi
olarak meyil gosterilen merkezlerin one ~lktIgl anla~llmaktadlr. Bu se~imde
devletlerarasl ili~kilerin konjonkttirti de etkin olmu~tur. Bununla birlikte
ozellikle bazl merkezlerde belli egitim alanlannm one ~lkmasmda soz konusu
merkezlerin bilim ve teknolojideki seviyesinin ve yogunluk alamnm,
se~ilmelerinde etkin oldugu gozlenebilmektedir.
Ogrencilerin Gonderildikleri A vrupa ~ehirleri ve Egitim Alanlan

19. ytizyJlda ekonornik alanda somtirgeciligin meyvelerini toplayan ve bilim ve
16
17
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teknolojideki geli~meleri siyasi ve askeri alanda glice donli~ttirebilen A vrupa
merkezleri aym zamanda Osmanh ogrencilerinin gonderildigi merkezler
olmu~tur. Paris, Londra ve Viyana'nm one ~lktlgl bu merkezlere hangi alanlarda
egitim almak lizere ve hangi tarihlerde ogrenci gonderildiginin tespiti soz
konusu merkezlerin hangi alanlarda one ~lktlgmm yam sua Osmanh
modernle~mesinin hangi a~amalarda hangi kadrolara ihtiya~ duydugunun
belirlenmesi a~lSlndan da onem ta~lmaktadlr.

a) Paris
ilk gonderilen ogrencilere ev sahipligi yapan merkez oldugu gibi bu slire~te en
uzun slire ve en ~ok ogrenci gonderilen ~ehir Paris olmu~tur. Bu haliyle Paris
ogrenci gonderme uygulamasmm blittin a~amalannm takip edildigi merkez
olarak da one ~lkmaktadlr. 1830 yIlml milat olarak kabul ettigimiz uygulama
i~in ilk se~ilen ~ehir Paris'tir. Aileleri tarafmdan gonderilen ve bu yIllarda
devlet burslusu olan iki ogrencinin haricinde ilk gonderilen 5 ogrenciden
sonraki te~ebblis 1835 yIlma denk gelmektedir. ilk gonderilenler aglrhkh olarak
askeri egitim alml~lardlr. Paris'e 1840 yIlma kadar litografya, tIP, kimya
tahsilinin yam ma biri bahriyeli olmak lizere askeri alanda tahsil goren Tsi
gayrimlislim yakla~lk 23 ogrenci gonderilmi~tir. Birer iki~er li~er ki~ilik bu
ogrenci gonderilerinin ardmdan
1840 yIlmda Mlihendishanelerden,
Tophane'den, Terclime Odasmdan, Harbiye'den kalabahk bir ogrenci kafilesi
Paris' e gitmek lizere yola ~lkml~tlr. Mlihendislik, top imali, mekanik, kimya
gibi bilimlerin askeri Mlihendishanelerde tahsili yapllmaktadlr ve dolaylSlyla bu
kurumlardan giden ogrenciler bu teknik alanlarda askeri egitim blinyesinde
egitim ahll1~lardlr.
Bu yogun ogrenci gonderimiyle birlikte egitim alanlannda da bir ~e~itlenme
gozlenmektedir. Temel bilimlerin ve dil tahsilinin yam ma ziraat, madencilik,
mimarhk - yol, koprli yapulll, resim, ipek mancmlgl, silah imali, hukuk bu
donemde egitimi alman alanlar arasma girmi~tir.
Islahat Fermam'nm ilamndan sonra yeni bir ogrenci gonderme yogunluguyla
kat~lla~Ilmaktadlr. 1840 yllmdan 1856 yllma kadar yakla~lk 690grenci Paris'e
gonderilmi~tir. Bunlardan 12'si gayrimlislimdir. 1856 ila 1869 arasmda ise
gonderilen yakla~lk 153 ogrenciden 56'SI gayrimlislimdir. Ogrenci
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gonderiminin yogunla~t1g1 bu stire~te Paris'te Mekteb-i Osmani ve gayrimtislim
ogrenciler i~in Mekteb-i Muradyan a~Ilrm~t1.
Yurtdl~ma

ogrenci gondermek hayli masrafll bir uygulamadu. 1840'ta, daha
uygulama onuncu yllmdayken, Padi~ah tarafmdan, yurtdl~ma ogrenci
gondermenin faydalanna binaen hi~bir masraftan ka~mIlmamasl gerektigi ifade
edilse de asIl amacm burada modern okullar a~arak aym masrafla daha fazla
ogrenci yeti~tirilmesi oldugu dillendirilmeye ba~lanml~t1r18. Paris'te ogrenci
saYlsmm artmasl sebebiyle ve hem de giden ogrencileri Paris ytiksek okullanna
hazulayacak bir ortaogrenim vermesi amaclyla 1857 yllmda Mekteb-i Osmani
a~Ilrm~t1r ve fakat 1865 yllma gelindiginde bu okul i~in yapllan muazzam
masrafla istanbul'da okul a~manm daha faydah olacagl kamsma vanlrm~t1r.
Yurtdl~mda egitim goren ogrencilerin beklenildigi kadar maharetli memurlar
olamaYI~lan da ogrenci gonderme uygulamasmm mercek altma ahnmasmm
diger bir sebebidir l9 . 1869 yllmda bir kornisyon olu~turularak Paris'teki
ogrenciler imtihana tabi tutulmu~tur. Bunlann peyderpey istanbul' a donmeleri
ama~lanrm~t1r. Bu tarihten sonra yetim ~ocuklarm egitim aldlgl Sanayi
Mekteplerinden kti~tik ya~ta ogrenciler gonderilerek meslek egitirni almalarma
karar verilmi~ti?o.
Bu tarihten once meslek ogrencilerinden saat~ilik ve dericilik alanmda tahsil
gormeleri i~in gonderilenler olmu~tur. Bu alanlara fotograf~lhk, matbaacilt~ilik, kunduraClhk, al~l sanatl (heykeltIra~hk) eklenmi~tir. 1869'da lO'u
gayrimtislim olmak tizere 20 Sanayi Mektebi ogrencisi gonderme karanyla
ba~layan bu stire~te ogrencilerin Sanayi okulunda egitimini gordtikleri alanlann
tahsilini aldlklan tahrnin edilebilir.
1869'dan 1875 Ylhna kadarki be~ yIlhk stire~te gonderildigi tespit edilen
yakla~lk 25 meslekogrencisinden 12'si gayrimtislimdir. Fakat mesleki tahsil
goren ogrencilerden de beklenen verim almamarm~t1r. Bu sebeple 1875 yllmda
Paris'teki btittin ogrencilerin istanbul'a getirilmesi kararla~tmlrm~tIr ve nihayet
15 Temmuz 1875'te ogrenciler istanbul' a getirilerek yurtdl~ma ogrenci

18
19

20
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gonderme sertivenin Paris sahnesinin birinci perdesi kapanml~tIr21.

b) Londra
Londra'ya 1835 Ylhnda ogrenci gonderilmeye ba~lanml~tIr. Islahat Fermam'mn
antmdan yogun ogrenci gonderisiyle de Londra stireci sona errni~tir. Bu stire'$te
gonderilen yakla~lk 67 ogrencinin 50'si mtihendishanelerden giden subaylardlr.
Paris sertiveninde oldugu gibi bu ogrenciler 1835, 1840, 1856 yllianna denk
gelen yogun ogrenci gonderimi kapsammda Londra'ya gitrni~lerdir. Londra'mn
top'$uluk, deniz subayhgl, mtihendislik, deniz in~aat mtihendisligi egitiminde
(ftinun-u mimariye-i bahriyei2 one '$lktlgl gortilmektedir. 1835 ila 1856 yllian
arasmda, son giden kafiledeki bahriyeli ogrencilerin sayllanna ula~tlamadlgl
i'$in, Londra'ya en az 67 ogrencinin gonderildigi soylenebilir. Islahat Fermam
sonraSl gonderilen bahriyeli ogrenciler eklendiginde bu rakamm daha fazla
olacagl muhakkaktIr. Bu ogrencilerin saYIsmm ve isirnlerinin ~u anda me'$hul
olmasl gayrimtislim ogrencilerin saYlSlm da belirsizle~tirmektedir. <;tinkti bu
stire'$ yurtdl~ma gayrimtislim ogrenci gonderilmesinin daha yogun oldugu
Islahat Fermam sonrasma denk gelmektedir. Fakat ilk gonderilenlerden olmak
tizere barut imali fennini tahsil eden Arakel gayrimtislim ogrenci olarak dikkati
'$ekmektedir23 .
Bunun dl~mda ifade ettigimiz ogrenci gonderme tarihlerinin ara donernlerinde
ba~ka alanlardan ogrenci gittigi de olmu~tur. Bunlar; askeri alan, demir madeni
eritme ve kahba dokme sanatI, barut imali, madencilik ve daha sonra Paris'e
nakledilen kimya ve dil ogrencileridir.

c) Viyana
1835 yllmda ogrenci gonderilmeye ba~lanan diger bir Avrupa ~ehri Viyana'dlr.
Yine Islahat Fermam sonrasmda ger'$ekle~en yogun ogrenci gonderileri
kapsammda 1857'de gidenlerle bu ~ehre ogrenci gonderimi son bulmu~tur.
Gonderilen yakla~lk 34 ogrenciden 19'u Harbiye ogrencisidir. Bunlar dil
egitiminin yam Slfa askeri egitim alrm~lardlr. ilk giden Harbiye ogrencilerinden
21

22
23

BOA. MF.MKT. nr. 16/167; ~i~man, Tanzimat Dijneminde Fransa'ya Gonderilen Osmanh Ogrencileri:
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altlsmm terzilik tahsili alml~ olmalan dikkat <;ekmektedir. Diger ogrencilerden
6'SI mtihendislik, 4'ti ttp egitimi alffil~ttr. 5'i ise de viet btirolanndan giden
memurlardan olu~maktadlr. Ytizytlm sonunda Osmanh ile benzer kaderi
payla~acak bir imparatorluk olarak Avusturya'daki egitimde askeri talim
alanmm one <;lkttgl gozlenmektedir.

d) Berlin
Berlin'e ilk giden ogrenci ise daha sonra sadrazam olarak gortilen Mehmed
(Klbnsh Mehmed Pa~a) olmu~tur24. Ardmdan 1839 Ylhnda giden ti<; ogrenci
Berlin'e Viyana'dan ge<;mi~lerdi(l5. 1856'da gonderilenlerden ise 5'i Berlin'e
yonlendirilirken bir ytl sonra Paris'e giden 56 ogrenciden 14'ti <;etin kt~
mevsiminden dolaYl bu ~ehirde kahrken sonrasmda Londra, Viyana ve Berlin
arasmda taksim edileceklerdir. Buna gore son gidenlerin ka<;mm Londra ve
Viyana'ya, ka<;mm Berlin'e yonlendirildigi hentiz netlik kazanmadlgl i<;in bu
stire<;te Berlin'e en az 10 ki~i gonderildigi soylenebilir. Fakat bilindigi tizere
Osmanh Devletinin dl~ siyasette Almanya'ya yakla~masl ve Fransa'daki
ogrencilerden verim almamamasl sebebiyle26 ara~ttrmanm smmTIl olu~turan
tarihten sonraki stire<;te Berlin, ogrencilerin gonderildigi merkez olarak one
<;lkml~hr.

e) Liege
Bel<;ika'ya ogrenci gonderme giri~imi 1870 Fransa-Prusya sava~mdan dolaYl
ger<;ekle~mi~tir. Bu stire<;te Fransa'daki ogrencilerden bir ktsffil Bel<;ika'nm
Liege ~ehrine nakledilmi~tir. Sava~tan sonra, 1871 'de, ilim tahsili goren 6
ogrenci ve bir ktslm meslek ogrencisi Bel<;ika'da tahsillerine devam etmi~lerdir.
1875'te Fransa'daki ogrenciler istanbul'a getirilirken Bel<;ika'dakiler de onlarla
birlikte Paris tizerinden memleketlerine geri donmti~lerdir. Bel<;ika'da egitim
alan ogrencilerin idareleri Osmanh Devleti'nin Paris el<;isi tarafmdan
saglanffil~tlr. DolaylSlyla gidi~-geli~lerin kontroltinti yapan, ogrencilerin i~lerini
ytirtiten de bu el<;i olmu~tur27.

24

25
26
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Uygulamamn Kurumla!jma A!jamalan ve Usul

Ogrenci gonderme uygulamasmm yIllar ge~tik~e zarar-yarar degerlendirmesi
yapllarak zamanla bir usule baglanmasl saglanrm~t1r. ~u ana kadar ylirlittilen
~ah~mada ar~iv belgelerinin arasmda gonderilenlere ili~kin tam bir
nizamnameye rastlanmarm~t1r. Belgenin aslmda mevcut olmasl ama ar~iv
tarama sisternindeki belirsizlikten dolaYl rastlanamaml~ olma ihtimali bir yana,
bulunan belgeler lizerinden uygulamanm kurumla~masl ve nizam ve usule
baglanmasl yonlinde ge~irdigi a~amalar takip edilebilmektedir.
Yurtdl~ma

ogrenci gonderme uygulamasl uzun Yillar devam eden bir devlet
politikasl olmu~tur. Sava~ doneminden sonra Curnhuriyet doneminde de
uygulamanm devam ettigi gortilmektedir. 28 1914 ytlmda, sava~m hemen
oncesinde olmasl hasebiyIe belki Osmanh Devleti tarafmdan son kez olarak
ogrenci gonderilecegi zaman gazetede ilan edilen yetkin nizamname yllIar
i~inde alman yolu gostermektedir. Usul ve nizamda bu merhalenin ba~langlcl
olarak incelenen donemde meydana gelen tecrlibe ~liphesiz geIi~meye temel ve
kaynak oImu~tur.
Takvim-i Vekayi gazetesinin 6 Recep 1332 (31 MaYls 1914) tarihli saYlsmda 0
tarihte yurtdl~ma egitim i~in gonderilecek ogrencilere yonelik bir nizamname 29
yer almaktadlr. Geriye donlik bir okuma yapma irnkam veren bu nizamnamede
gonderilecek ogrencilerin masraflanmn yine devIet tarafmdan kar~llandlgl
gorlilmektedir. Buna gore ogrencilerin baZl ~artlara haiz olmaSl gerekmektedir.
Ogrenciler Osmanh tebaasmdan olmahdlr, bir yliksek okuldan mezun olmahdlr,
18 ya~mdan kli~lik 25 ya~tan bliylik olmamahdlr, cinayet veya namus su~undan
mahkum olmarm~ olmahdtr, mlizrnin bir hastahklan ve 'egitimlerine engel te~kil
edecek bedensel ozlirleri olmamahdir. Ogrenciler yan~ma mahiyetinde
dlizenlenecek bir imtihanla se~iIecektir. imtihan tarihi gazetelerden ilan
edilecektir. Yurtdl~mdaki tahsil sliresi 8 ylldlr. Buna en fazla iki yll dil tahsili
eklenecektir. Ogrenciler egitimleri sliresince her yll Maarif Nezaretine veya
mlifetti~e slhav sonu~lanm gosterir bir beIge gonderecektir.
Yurtdl~ma

28

29

ogrenci gonderme uygulamasl devlet tarafmdan

ba~Iatlldlgl i~in

Bu donemde gonderilen ogrencilerle ilgili bir ~ah~ma olarak bk. Kansu Sarman, TUrk Promethe'ler:
Cumhuriyet'in Ogrencileri Avrupa 'da, istanbul: Tiirkiye i~ Bankas! Kiiltiir Yaymlan, 2005.
Mehmed Re~ad, v.d, "Memalik-i Ecnebiyeye Gonderilecek Talebe Hakkmda Nizamname", Takvim-i
Vekayi - Devlet-i Aliyye-i Osmaniye 'nin Ceride-i Re.l'miyesidir, 6 Receb 1332, Numara: 1833, SS. 1-3.
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de devlet kururnlanndan devlet tarafmdan se<;ilmi~lerdir.
Ara~tlrmanm konusunu olu~turan Tanzimat s!lrecinde bu kururnlar yeni a<;llan
modem okullar ve reforma tabi tutulan ordu ve devlet biirolandlr. Uygulama
devlet politikasl haline gelerek gonderilenler <;ogaldlk<;a gitmek i<;in dilek<;eyle
ba~vuranlar da olmu~tur3o. Fakat bunlar da yine soz konusu kurumlara
mensupturlar.
ogrenciler

ba~mda

ogrencilerin devlet kururnlanndan se<;ilerek gonderiliyor
bir deyi~le genele ilan edilerek se<;ilmiyor olu~lan bu
ogrencilerde aranan ~artlann ilan edilmemi~ olmasml da a<;lklaYlcldlr. Bu
ogrenciler zaten bir devlet kurumunda egitim goriiyor veya <;ah~lyor olmakla
Osmanh vatanda~ldlrlar ve de vIet bunlann genel ozelliklerinin ve yine su<;
sablkalannm olup olmadlgl bilgisine sahiptir.

Uygulamamn
olu~lan;

ba~ka

Ogrenci gonderilmeye ba~landlgl 1830 yIlmda yiiksek ogrenim statiisiinde
modern egitim veren ii<; okul vardlr. Bunlardan Mekteb-i Tlbbiye heniiz
kurulmu~tur (1827) ve mezun vermemi~tir. Ogrencilerin modem bilimsel egitim
almak l<;m yurtdl~ma gonderildikleri iki yiiksek ogrenim kurumu
Miihendishane-i Berri Hiimayun ve Miihendishane-i Bahri Hiimayun'dur.
Askeri sahada egitim veren bu kurumlardan giden ogrenciler de yurtdl~mda
askeri teknoloji egitimi alml~lardlr. Ozellikle Miihendishanelerden giden
ogrencilerin mekanik, top<;uluk, istihkam, gemi in~asl, silah imali gibi askeri
teknoloji alamnda ve kimya, madencilik, denizcilik, demiryolu in~asl gibi
alanlarda egitim aldlklan goriilmektedir31 . 1834 yllmda kurulan Mekteb-i
Harbiye de bir<;ok ogrencinin gonderildigi bir egitim kurumu olarak dikkat
<;ekmektedir. Kurulu~undan dort yll sonra Paris'te Harbiye ogrencileri vardlr32
ve ozellikle Paris ve Viyana'ya Harbiye'den ogrenci gonderilmeye devam
edilmi~tir33. 1840 ydmda 17 ki~ilik yeni bir ogrenci grubu yurtdl~ma
gonderilmek iizere se<;ilip Padi~ah Abdiilmecid'in onayma sunulurken yapdan
a<;lklamalar bu tarihte ogrencilerin se<;ildigi egitim kurumlanmn hangileri
oldugunu da bize gostermektedir. Bu belgeye gore bu tarihte yurtdl~ma

30

31

32
33

BOA. i.HR. nr. 39/1844; BOA A.MKT.NZD. nr. 7/50; BOA. tHR. nr. 126/6339; BOA tHR. nr.
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gonderilecek ogrenciler; subaylardan, Tophane'den, Harbiye'den ve
Mlihendishanelerden se<;ilmi~lerdir34, 27 Ekim 1856 tarihli bir belgede ise bu
kurumlara ek olarak ogrenci gonderilen merkezlerden olmak lizere
ticarethanelerden ve devlet blirolanndan bahsedilmektedir35 ,
Yogun olarak ogrenci gonderilen bir diger egitim kurumu da Mekteb-i
Sanayi'dir. Islahhane de denen bu okullara yetim ve kimsesiz <;ocuklar
almmaktaydl. ilk 1863 yllmda Ni~'te kurulan okulun 1868 yllmda istanbul'da
~ubesi a<;Ilrrn~tlr36 ve 1872 yllmda yansl Mlislliman ve yansl gayrimlislim 20
ogrencisi <;e~itli sanayi kollannda tahsil gormek lizere Paris'e gonderilmi~tir37,
Daha sonra da sanayinin farkh alanlannda egitim almak i<;in okuldan ogrenci
gonderilmeye devam edilmi~tir, Sanayide <;ah~an i~<;ilerin de i~kollannda tahsil
gormek lizere yurtdl~ma gonderildikleri olmu~tur. Samako'daki doklimhaneden
altl i~<;i 1838 ylhnda demir eritme ve kahba dokme hususunda egitim almak i<;in
ingiltere'ye gonderilmi~lerdir38, Ancak bu donemde mesleki geli~me
baglarrnnda teorinin yanmda alman pratik egitimin de ogrencilik olarak
degerlendirildigi unutulmamahdlr.
Orduda muvazzaf subay ve diger list dlizey askerlerin yamnda asker
mlihendislerin de yurtdl~mda egitim almak i<;in gonderildikleri gorlilmektedir39 ,
Yine Terclime Odasl, Bablali Kalemi, Hariciye Mektubi Kalemi, Maliye
Mektubi Kalemi, Dahiliye Kalemi 40 gibi devlet blirolanndan muvazzaf
memurlar yurtdl~mda dil tahsili ve temel bilimlerin tahsili i<;in
gonderilmi~lerdir.
Yurtdl~mda

egitimin cazibesi Osmanh Devleti'nde Batth bilginin ve Batt
biliminin cazibesine paralel olarak artml~tlr. Tanzimat'ta modern okullann
adedi <;ogalrrn~ ve <;e~itlenmi~tir ve sivil alanda orta dereceli ve yliksek egitim
veren okullar a<;tlrrn~ttr. ilk gonderilen ogrenciler yliksek okullardan se<;ilmi~tir,
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Orta ogrenim okullanndan ba~vurular onceleri reddedilmi~41 1864 ytlmda ilk
omekleri gortilmeye ba~lanml~tIr42. Fakat ge~en zaman i~inde ogrencilerin ge~
ya~ta gitmelerinin sakmcalan ortaya ~lkmaya ba~larm~tlr. 1851 ytlmda Paris
el~isi Kemal Bey gonderdigi raporda ya~lan ge~kin ogrencilerin li~ senede
yapllacak tahsili be~ senede ger~ekle~tiremediklerini ve hal ve tavlrlarlyla diger
ogrencilere kotli omek olduklanm soylemi~tir43. Ge~ ya~ta yurtdl~ma
gonderilmelerinde gorlilen bir mahzur da bu ogrencilerin daha once okuduklan
okullann esnek dlizenine ah~rm~ olmalan dolaylSlyla lizerlerinde disiplin
kurmanm zorla~ml~ olmasldlr.
Ogrencilerin gonderilme ya~lan konusunda en aynntlh degerlendirmeyi
Mekteb-i Osmani mlidlirli Esad Bey'in yaptIgl gortilmektedir. Ona gore ge~
ya~ta, yliksek okul mezunu olarak gonderilmelerindeki mahzur, bu ogrencilerin
ozellikle dil egitimi Slfasmda kli~lik ya~ta ogrencilerle aym smrflarda egitim
gorlirken zorlanmalan ve kli~lik ogrencilerle oturup kalkmadlklan i~in dil
ogrenememeleridir. Bu ogrenciler aym zamanda ytllar sliren ogrencilikten sonra
blkkmhk ya~ayabilmektedirler ve bu sebeple ders dlizenine uyum
saglayamamaktadlrlar. Aynca ya~lan ge~kin olduklan i~in heva ve heveslerine
uymakta ve derslerini ihmal etmektedirler. Diger taraftan kli~lik ya~ta
gittiklerinde kendi orf ve adetlerinden uzak bir ortamda yeti~melerinin
getirecegi bir yabanclla~ma soz konusu olmaktadlr. Aym zamanda kendi
memleketlerinde tam bir egitim almadan gittikleri i~in Tlirk~e dilleri de zaYlf
olacaktlr. Esad Bey iki durumun da mahzurlanm kar~tla~tlrdlktan sonra en az
zararhsmm kli~lik ya~ta gonderilmeleri olduguna kanaat getirrni~tir. Kli~lik
ya~ta gonderildiklerinde meydana gelecek yabanctla~ma durumunun ve ana
dillerindeki zaYlfhgm donmelerinden sonra birka~ ayhk egitimle
giderilebilecegini dli~linmti~tlir44.
Ogrencilerin kli~lik ya~ta gonderilmesiyle kendi din, art ve adetlerini
ogrenmeden yabancl klilttirliyle yeti~meleri konusundaki endi~esinde Esad Bey
yalmz degildir. Prusya'daki Osmanh el~isinin 1852 yllmda Berlin'e
gonderilecek ogrenciler i~in onerilerinde de soz konusu endi~e hissedilmektedir.
EI~i, ogrencilerin dini egitim aldlktan sonra gonderilmeleri gerektigini ifade
41
42

43
44
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ederken Berlin'e tahsile giden Ali Efendi'nin bOyle bir egitim alml~ olmasl ve
yine gelmeden Arap<;a ve Fars<;a ogrenmi~ olmasmm orada diger bilimlerin
egitimini almasmda bir alt yapl olu~turdugundan ve bOyle bir egitimin kendisine
ogrenme kabiliyeti, yatkmhk ve yetenek kattIgl i<;in oradaki egitiminde de daha
ba~anh oldugundan soz etmektedir. EI<;iye gore, ogrencilerin gelmeden once
dini egitim alll1l~ olmalan yurtdl~mdaki ba~anlannda da etkili olmaktadlr45 .
Bu omekte oldugu gibi yurtdl~ma erken ya~ta gonderilmelerinin sakmcah
gortinmesindeki temel kaygl, <;ocuklann kendi dinlerini, dillerini, orf ve
adetlerini ogrenmeden yabanci bir ktiltlirde yeti~melerinin doguracagl
yabancIla~madlr. Bu kaygl, Macarlann 4 ila 10 ya~lan arasmdaki Tsi erkek 6'Sl
klz 13 <;ocugu egitim i<;in istemeleri lizerine sadrazam ve padi~ahm bu talebi
reddederken ifade ettikleri gerek<;elerde de i<;kindir. Sadrazam klzlann tesettlir
zorunlulugunun orada onlan zor durumda blrakacagl i<;in gonderilmemelerini,
erkek <;ocuklann da bir din hocasl e~liginde gonderilmelerini tavsiye ederken
Padi~ah, daha kendi memleketlerinin terbiyesini almaml~ bu ya~taki <;ocuklann
gonderilmelerini kesinlikle sakmcah bulmaktadlr. Padi~aha gore, bu ya~ta
giderlerse belki milli ahiaklanlll, dillerini kaybederler ve oranm ahlaklyla
yeti~irler. Bu sebeple bu <;ocuklann yerine Tlirk<;e okuyup yazmaYl ogrenmi~,
kendi milliyetini takdir edebilecek ya~a gelmi~ <;ocuklann gonderilmesini
emretmi~tir46.

Bu kaygIlarm yurtdl~ma ogrenci gonderme uygulamasmda zamanla yliksek okul
mezunu ogrencilerin gonderilmesinin usul olarak benimsenmesine yol a<;tlgl
anla~llmaktadlr. Nihayet 1914 tarihinde yurtdl~ma gonderilecek ogrencilere dair
ilan edilen nizamnamede ogrencilerin 18 ila 25 ya~ arasmda ve yliksek okul
mezunu olmalan ~art ko~ulmaktadlr. imparatorluk topraklannda modern yliksek
okullann a<;Ilmasma hlZ verilirken gonderilecek ogrencilerin de bu okullann
mezunlanndan olmasma dikkat edilmeye ba~lanml~tIr. Fakat ogrenciler
buradaki okullardan mezun olduktan sonra da hem egitimlerini tamamlaYlcl
olmasl i<;in hem alanlarmda pratik egitim almalan i<;in yurtdl~ma gonderilmeye
devam edilmi~tir. Yabancl dili iyi ogrenmi~ ytiksek okul mezunlanllln
yurtdl~mda kendi alanlannda tamamlaYlcl bir egitim almalan ve <;ah~ma
alanlanlll gorerek staj yapmalan hedef haline gelmeye ba~laml~tIr47.
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Ogrencilerin Toplumsal Profilleri
Yurtdl~ma

gonderilen ogrencilerin ait olduklan toplumsal kesim ogrencilerin
oi?;renim gordtikleri veya mezun olduklan okul ogrencilerinin, de viet
memurlannm ve ordu mensuplannm ait oldugu toplumsal kesimdir.
Osmanh geleneksel sisteminde cemaatlerin kendi i<;lerinde kendi hukuklanm
uygulamalannm yamnda devlet farkh din ve Ifktan topluluklann islam ktilttir ve
medeniyeti <;er<;evesinde varhklanm korumu~ ve haklanm gozetmi~tir. Her
cemaat kendi egitim kurumlannda kendi degerlerini referans alarak egitirnlerini
ger<;ekle~tirmi~tir. Bu anlaYI~m yanslmasl olarak Mtisltiman olmayan unsurlara
ve farkh Ifklara yurtdl~mda egitim yolunun ba~tan beri a<;lk oldugu
gozlenmektedir48 .
Gayrimtislimlerden zen gin aileler daha oncesinden <;ocuklanm yurtdl~mda
egitime gondermektedir. Devlet politikasl haline gelmesiyle de gayrimtislim
<;ocuklar da uygulamanm i<;inde yer almaya ba~lanu~tlf. Daha Tanzimat Han
edilmeden masraflan de viet tarafmdan kar~Ilanmak tizere yurtdl~mda egitim
goren gayrimtislim ogrenciler vardlr. 1837 yllmda Paris'e gonderilen Blacque49 ,
1839 Ylh Mart aymda Londra'ya gonderilen Arakelso , aym yllm MaYIs aymda
Paris'te olduklan anla~llan tip tahsili goren Serandi ve askeri egitim alan
Dagrah, KasparS\ ve yine 1839 Yllmm Haziran aymda Paris'te olduklan
anla~dan mtihendislik ve tip tahsili goren Solipe, Bogos ve Mihail s2 ilk
omekleri olu~turmaktadlrlar. Tanzimat'tan sonra ise saYllan artarak
gonderilmeye devam edilmi~lerdif. 1857 yllmda Ermeni cemaatinden gelen
talep tizerine masraflan cemaat tarafmdan kar~llanmak tizere fakir Ermeni
<;ocuklann gonderildigi bir okul (Mekteb-i Muradyan) a<;llnu~ olsa da53 Mektebi Osmani'ye gayrimtislim ogrenci gonderilmeye devam edilmi~tir54.
yanmda farkll sosyal slmflardan da yurtdl~ma oi?;renci
Gonderilen oi?;rencilerin toplumsal profili saray <;evresinden
yetim <;ocuklara kadar geni~ bir yelpazeye yayllmaktadlf. Etnik, dini ve sosyal

Dint ve etnik

<;e~itliligin

gonderilmi~tir.
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aidiyetleri ne olursa olsun yurtdl~ma ogrenci gondermedeki oncelik, devletin
modemle~me slirecinde ihtiya~ duydugu kadrolan yeti~tirmektir ve gonderilen
ogrenciler de memleketlerine dondliklerinde bu amaca yonelik ~e~itli de vIet
kademelerinde istihdam edilmi~tir.
Sultan II. Abdlilhamit kendi ~ocuklannm ve diger hanedan ~ocuklannm
fotograflanm i~eren bir albUmli 20 Agustos 1878 tarihinde ingiltere krali~esine
gondermi~tir ve bu ~ocuklan ingiltere'ye tahsile gonderecegini haber vermi~tir.
<;ocuklann deniz bilimleri ve askeri bilimler egitimi almalan i~in ingiliz
Bahriye ve Top~u okullanna yerle~tirilmesini istemi~tir55. Bu, hanedan
~ocuklanmn yurtdl~mda egitim almasma yonelik tespit ettigimiz ilk te~ebbUsttir.
Te~ebblislin ger~ekle~tigine dair bir belgeyle kar~Ila~masak da hanedan
~ocuklanm i~eren talebin kendisi, yurtdl~mda tahsil gormeye yliklenen anlama
dair ipu~lan vermektedir. Bu talep uygulamanm ba~lamasmdan 48 yll sonra
meydana gelmi~tir. Bu slirede dort padi~ahm saltanat devresi geride kalml~tIr.
Bu sebeple uygulamamn hanedan Uyelerini i~ine almasmm ge~ bir tarihte
ger~ekle~tigi soylenebilir. Diger taraftan hanedan ~ocuklanmn bile egitim i~in
yurtdl~ma gonderilmesinin dli~lintilmesi uygulamanm zamanla kazandlgl
cazibeyi ve Osmanh devlet adamlan i~in onemini gosterir rnahiyettedir.
Osmanh modemle~mesi i~in modem bilimlerin ogrenilmesi ve yurtdl~mda
alman egitim onernli bir rol oynamaktadlr.
Hanedan ~ocuklan gibi list dlizey blirokratlann ~ocuklan da gonderilenler
arasmda belli bir yellin tutmaktadlr. Tanzimat doneminin linlti siyasi
simalanndan ve daha sonra sadrazarnltk da yapacak olan Fuad Pa~a'mn oglu
Binba~l Kazlm Bey 1857 ytlmda Paris'te ikinci egitim Ylhndayken madencilik
tahsiline yonlendirilen askeri ogrenciler arasmdadlr. Madencilige yonlendirilen
bu askeri ogrencilerin arasmda olan Binba~l Emin Bey de ba~ka bir list dlizey
blirokratm yaktm olarak dikkat ~ekmektedir. Emin Bey de Tanzimat Meclisi
azaSl Rlfat Pa~a'nm ktz karde~inin ogludur56 .
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Yakmlan yurtdl~ma gonderilen blirokratlar arasmda bir de serdanekrem vardlr.
Soz konusu serdanekrem, Orner Llitti Pa~a'dt27. Yegeni Orner Bey 1855
Ylhnda Paris'e gonderilmi~ti~8. Serdarlekremin yegeni gibi aym tarihte ba~ka
bir list dlizey blirokratm akrabasl olarak Hlisnli Efendi de Paris' e egitime
gonderilenlerdendir. Hlisnli Efendi ise Top~u MiralaYl Emin Bey'in ogludu~9.
Vekayihane'de ~ah~an Arap~a mUtercimi Cezayirli Hamedan Efendi'nin oglu
Top~u Ylizba~lSl Ali Efendi de Paris'e giden memur ~ocuklarma omek te~kil
etmektedir60 • Yine Hariciye kalemi memurlanndan Recai Efendi'nin oglu
Mehmed Bey egiti~ i~in Viyana'ya gonderilirken61 istanbul Barut~uba~lSl
Bogos'un oglu Arakel ise barut imali fennini tahsil i~in Londra'ya
gonderilmi~tir62. Yonetim ve ~evresinden gonderilen bu omeklerin yam Slra
Osmanh vatanda~hgma iltica ettiginden dolaYl ve oglunun da Osmanh Devleti
hizmetinde bulunacagml vaat ederek oglunun yurtdl~ma tahsile gonderilmesini
saglayan Doktor Serdic omegi devletin onceliginin, modem bilimlerin tahsili ve
bu tahsili goren gen~lerin devlet kademelerinde istihdaffil oldugu kanaatini
gli~lendirmektedir. Doktor Serdic, Mekteb-i Tlbbiye ve Harbiye'de ogretmenlik
yapan bir yabancldrr63.
Gonderilenlerin hepsi yonetici elit ve ~evresi degildir. Devletin zaten kendisini
bakmakla yliklimlli gordligli yetim ~ocuklann da bu yolla egitim verilerek
istihdam edildikleri gorlilmektedir. Nitekim 1869 Ylhnda Paris'te 10 ila 14
ya~lannda 20 tane yetim ~ocuk bu ~ekilde egitim gormli~ttir64.
Muhta~ ~ocuklarm yurtdl~mda

devlet hesabma egitim almasmm tek omegi bu
degildir. HUsrev Pa~a'mn 1830'da once masraflanm kendisi kar~tlayarak daha
sonra devlet tarafmdan kar~llanarak tahsile gonderdigi 5 ogrenciden 4'UnUn
kolelikten geldiklerini dli~Undliren ipu~lan vardlr. Uygulamanm da ilkleri olan
bu ogrencilerin arasmda yer alan ve daha sonra sadrazamllk makaffilna kadar
ylikseldigini gordUglimliz Edhem, Saktz Adasl Rumlarmdandlr ve adada
meydana gelen isyamn bastmlmasl slrasmda esir olarak istanbul' a getirilmi~tir.
57
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Pa~a

tarafmdan satm almdlktan sonra ilk egitimini onun konagmda
Bu 5 ogrenciden Htiseyin, Ahmed ve Abdtillatif de Htisrev Pa~a'nm
himayesinde btiytiytip egitim alml~lardlr65.
alID1~tIr.

1835 yllmda Viyana'ya gonderilen Rtistem de kolelikten gelen ogrencilere
ornek te~kil etmektedir. Rtistem, Firari Ahmed Fevzi Pa~a' nm kOlesidir ve
Viyana'da egitimini tamamlaYlp dontikten sonra binba~Illk rtitbesine
ytikselmi~tir. Kmm meselesinin ingiltere' deki gorti~melerinde bulunmu~tur ve
istihkam feriki iken vefat etmi~tir66. Osmanh sosyal yaplsmm dogasmda olan
toplumsal kokenin devlet btirokrasisinde yer almaya engel te~kil etmeme ve
koleligin tammh haklarmm oldugu alglsmm bir yanslmaSl olarak diger sosyal
smlflardan oldugu gibi kolelerden de yurtdl~ma ogrenci gonderilmesi ve
bunlarm devlet kaplsmda gorev almalan dogaldlf. DolaYlslyla koleligin
gonderilen ogrencilerin toplumsal aidiyetleri arasmda saYIlmaSl gerekmektedir.

Babalarmm mesleklerini tespit edebildigimiz 12 ogrencinin toplumsal kokeni de
bize yurtdl~ma gonderilen ogrencilerin toplumsal aidiyetleri hakkmda bilgi
vermektedir. Almanya'ya giden bu ogrencilerden birisinin babasl ilmiyeden,
birisininki ~ift~i, birisininki mtihendis, birisininki tist dtizey btirokrat ve
digerlerininki askerdir67 .
~ocuklanndan ~ift~i ~ocuklanna

kadar farkll toplumsal kesimlerden
yurtdl~ma ogrenci gonderildigi gibi istanbul haricinde imparatorlugun farkll
bOlgelerinden ogrenci gonderildigi de olmu~tur. ilk gonderilen ogrencilerin
destek~ileri Htisrev Pa~a 1838 Ylhnda gorev bOlgesinde bulunan Samako
(Bulgaristan civan) demir doktimhanesinden yeni demir eritme ve kahba dokme
tekniklerini ogrenmeleri i~in altl ogrenciyi ingiltere'ye gonderilmesine on ayak
olmu~tur68. Yanya eyaleti Premedi kazasmdan Turhan Bey de bolgesindeki
mekteplerde tahsil gortip tasdikname aldlktan sonra egitimini tamamlamak i~in
Paris'e gitmek istemi~tir. Fakat bu ama~la yapacagl yolculuk i~in once
istanbul'a geldigi dikkat ~ekmektedir69. Bu sebeple ogrenciler toplumsal koken
olarak imparatorlugun farkll bOlgelerinden gel seier de uygulamanm
istanbul'dan ylirtittildtigti s9ylenebilir.
Hanedan
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Ogrencilerin idare ve Disiplin Yollan
y urtdl~mda egitim goren ogrencilerin idare ve tefti~leri bu donemde Osmanh
yoneticilerini zorlayan bir konu olarak kar~lmlza C;lkmaktadlr. Uygulamanm
verimliligini tartl~lrken yer verecegimiz gorti~lerden de anla~llacagl tizere
yoneticiler, uygulamadan tam bir verim almamamasml ogrencilerin iyi idare
edilmemesine baglarrn~lardlr.

incelenen donemde yurtdl~mdaki ogrencilerin i~lerini bulunduklan merkezlere
tayin edilen Osmanh elc;ileri ytirtitmti~ttir70. istanbul' a gonderdikleri raporlardan
anla~lldlgma gore verilen maa~lardan giysilerine, okuduklan okullardan
ogretmenlerine, gerekli egitim arac; ve gerec;lerinin temininden geceleyecekleri
mekanlara, egitim durumlarmdan disiplinlerine, saghklanndan gelecek gidecek
ogrencilerin takibine kadar ogrencilerin btittin i~lerini bu elc;iler
kovu~turmu~tur71.

Gittikleri A vrupa devleti tarafmdan da ogrencilerin egitimleriyle ilgilenmeleri
ic;in bir naZlr tayin edilmi~tir. Elc;inin ogrencilerin takibinde irtibatta oldugu bu
naztr/gozetmen ogrencilerin bulunduklart ~ehre uyumlanm saglarrn~ttr. Bu
gozetmenler istanbul htiktimetinin onaymt da alan elc;i tarafmdan sec;ilmi~ ve
maa~larmt Osmanh Devleti odemi~tir72.
Bununla birlikte ogrencilerin ic;inden ktdemli ve ba~anh olanlann digerlerine
nezaret ettigi anla~tlmaktadlr73. Bu durum ogrencilerin idaresinde hiyerar~ik bir
tabloyu resmetmektedir. Soyle ki, ogrencilerin ba~mda ktdemli ve ba~anh bir
ogrenci olabilmektedir. Ama aslmda ogrencilerin i~lerini ytirtiten bulunduklan
devletin vatanda~t bir gozetmen vardlr. Bu gozetmen Osmanh elc;isine ve 0
devletin Osmanh ogrencilerinin ilgilisi kuruma hesap vermektedir. istanbul
htiktimetine kar~t ogrencilerden sorumlu ki~i ise elc;idir. idareleri bu yolla
70
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saglanan ogrencilerle ilgili Osmanh hliklimetinin istanbul'daki muhatabl ise
gonderildikleri kurumlardaki ilgili ki~ilerdir.
Ogrencilerin idaresi hususunda belirtilmesi gereken bir husus da uygulamanlll
bu Yillarda yurtdl~lllda ogrenciligin memuriyet gibi algllamyor
olu~udur. Bu ogrenciler mevkilerine gore maa~ alrm~lardlr ve hastahk veya
ollim veya ba~anslzhk gibi bir sebepten dolaYl ogrencinin eksilmesi durumunda
memuriyet kadrosu bo~alml~ gibi "yerine"yeni biri gonderilmi~tir. Belgelerde74
kullamlan "yerine gonderilme" ve "tahsile memur" edilme tabirlerinden
devletin bu ogrencileri ihtiya~ duydugu alanda tahsil gormeye memur ettigi ve
bu gorev herhangi bir sebeple yerine getirilemediginde yerine yeni bir memurun
atandlgl anla~llmaktadlr.

ba~ladlgl

Uygulamamn Ekonomik Boyutu
Yurtdl~llla

ogrenci gonderme uygulamasllllll maliyeti Osmanh Devleti'nin
uygulamaya verdigi onerni ve onceligi gostermesi baklrmndan son derece dikkat
~ekicidir. Ogrencilerin mendilinden kalernine blittin ihtiya~lanm kar~llayarak
egitim almalanm saglayan devlet, 0 donernin ~artlannda bunun i~in muazzam
bir blit<;e aylrrm~t1r. Uygulamamn getirecegi faydalar goz onlinde tutularak
masraf ne kadar bliylik olursa olsun ogrenci gonderilmeye devam edilmesi
bizzat Padi~ah Abdtilmecid'in ifadelerinde i~kindir. Fakat yapdan masraf
kar~lhglllda en fazla verirni alma hususundaki kaygllardan dolaYl burada
modern okullar a<;llarak ogrenci yeti~tirilmesinin daha faydah olacagt
dli~lintilmli~ttir. Buna gore yurtdl~llla gonderilen elli ogrencinin masraflyla
burada bir okul a~llabilir ve okulda gerekli bilimlere a~ina A vrupah hocalar
istihdam edilebilirdi. Boylece bu okulda elli ki~i yerine be~ yliz ki~i egitim
alabilirdi75 •

Yurtdl~llla

giden ogrencilerin en kli~lik ~ahsi ihtiya~lanndan okul masraflanna
kadar blittin giderlerinin de vIet tarafllldan kar~llandlgl gozlenebilmektedir.
OgrenciJer maa~ adl altlllda cep har~hklanm da devletten alrm~lardlr. Maa~lar
Yillara, ogrencinin bulundugu merkeze ve tahsil ti.irline gore degi~kenlik
gosterirken askeri ogrencilerin maa~lan rlitbelerine gore dlizenlenmi~tir.
74
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1838 yllmda askeri bir ogrenci olup kimya tahsili goren Dervi~'in (Kimyager
Dervi~ Pa~a) Londra'dan Paris'e nakledilmesi bize iki merkezde verilen maa~l
mukayese etme irnkam sunmaktadlf. Dervi~, Londra'da 12 lira ayhk ahrken
buna denk olarak (muvazeneten) Paris'te aldlgl maa~ 350 frank olmu~tur76.
Osmanh kuru~usoz konusu merkezlerin para birimine bu merkezlerdeki
sarraflar77 araelhglyla donti~tlirtilmti~tlif. "Poli~e 78 olunmak" tabir edilen bu
yontemle bir merkezdeki sarraftan alman senet, obtir merkezde aym degerde
para kar~lhgma ~evrilmi~tir79.
Ogrencilerin devam ettikleri okul derslerinin dl~mda dil ve diger dersler i~in
ayarlanan ozel hoealann maa~lan yurtdl~mdaki ogreneilerin masraf maddeleri
arasmdadlr80 . Maa~lannm dl~mda ogrencilerin diger giderleri de devlet
btit~esinden kar~llanmaktadlr. Ogrencilerin gemi biletleri, yemekleri ve
kendilerini ikamet yerlerine kadar ta~lyan araba tiereti dahll olmak tizere yol
masraflan de vIet tarafmdan kar~tlanml~tlr81. Bir okula yerle~tirilineeye kadarki
stirede ev, yemek, doktor, ila~ parasl ve gerektiginde otel parasl, dil ogrenmeye
ba~layana kadar terctiman parasl da egitim masraflannm i~inde yer almaktadu82 .
Okullara Menen Meneklerin dl~mda okullardaki geceledikleri odalann tiereti ve
bu odalar i~in gerekli e~yalann tiereti de 83 gider maddeleri arasmdadlr. Aynca
kt~ mevsiminde ogrencilerin bu ozel odalannda lsmmak i~in kullandlklan yaklt
parasl, aglr kl~ ~artlannda ek giysi parasl, ders ~ah~lrken yaktIklan mumlann
paras184 ogreneilerin masraflanndandlf. Ogrencilerin giysileri devlet tarafmdan
satm ahmrken gittikleri okulun ozel tiniformasl varsa bu da tedarik edilmi~tir85.
Ogreneilerin fesleri ise bulunduklan merkezlerden tedariki mtirnktin olmadlgl
i~in Osmanh imparatorlugu'ndan getirilmi~ ve 100 adeti yol parasl dahil olmak
tizere 2025 kuru~a mal olmu~tur86. Bunlann dl~mda ogrencilerin
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hastalandlklannda yapllan doktor ve ila<; paraSl ve olenlerin tedfin paraSl da87
devletin yurtdl~ma gonderilen ogrenciler i<;in yaptlgl masraflar arasmda yer
almaktadlf.
Ogrencilerin masraflan egitim alanlanna gore de <;e~itlilik gosterebilmektedir.
Orne gin 1857'de Paris'e gonderilen 56 ogrenciden tlifek imali tahsili
goreceklerin masraflanna tlifek<;ilere gerekli maize meier eklenmi~tir. i<;
<;ama~lrlanndan mendillerine, liniformalanndan ayakkabllanna, kitaplanndan
okul licretlerine, yagmurluklanndan araba paralanna bu 56 ogrencinin
okullanna yerle~inceye kadarki masraflan 28.326 frank 55 sent tutmu~tur88.
1835 yllmda Londra'ya mlihendislik tahsili i<;in giden ogrencilerin masraflanna
ise "yer <;ekimine dair kitap", "vapur in~asl i<;in <;elik kalem" gibi alanlanna dair
giderler eklenmi~tir. Yine bu ogrencilerin de gornleklerinden boyunbaglanna,
yeleklerinden eldivenlerine ozel e~yalan el<;i araclhglyla devlet tarafmdan
tedarik edilmi~tir89. Bunlann dl~mda 1840 yllmda Viyana'da ogrenim goren
askeri ogrencilere, at biniciligi ve klsrak terbiyesi ile ilgili ders veren
egitmenlere verilen "hediye" mahiyetindeki licret de90 slivarilik egitimi aldlklan
i<;in masraf maddelerine ilave olunan farkll gider maddesine ornek olarak
gosterilebilir. 1840 Ylhnda Viyana'daki 16 askeri ogrencinin MaYls ayl masrafl
1502 florindir. Bunun kuru~ kar~lhgl 16.974,5'tir. Slivari ve piyadelerden
olu~tugu anla~Ilan bu ogrenci grubunun masraf maddeleri i<;inde hay van yemi,
eyer takllll1, u~ak gideri gibi ozel masraflar vardlr. Aynca bu ogrenciler i<;in
licret maddeleri arasmda Tarih, Cografya, Franslzcanm yam Slra keman, piyano,
klarnet, resim ogretmenlerinin maa~lannm da olrnasl askeri tahsilde sanatm
ihrnal edilmedigini gostermektedir91 .
Paris'teki Mekteb-i Osmani deneyimi ise belki masraf maddelerinin en ba~mda
yer almahdlr. Zira Avrupa'nm pahah ~ehirlerinden, en azmdan Bel<;ika'dan
daha pahah oldugu bilinen Paris'te92 yedi yIlhk egitim tarihinin ardmdan
kapat1h~ sebeplerinin ba~mda yapIlan masrafm bliylikltigli yer almaktadlr.
Okulun hocalannm, mlidlirlinlin, Ermeni <;ocuklari<;in tayin edilen Papazm,
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doktorun maa~l, okula ozel ayyIldlzh tiniformalann, feslerin ticretiyle okulun
gider kalemleri <;,:e~itlenmektedir93. Mekteb-i Osmani'nin, kapatIlmadan once,
1864'tin Mart ayl masrafl 6667 frank 25 sente ula~Illl~tlr. Buna mutfak ve diger
masraflar ile hoca ve hizmetlilerin maa~l, bu okulda ve dl~anda egitim goren
ogrencilerin maa~l dahildir94 .
Diger taraftan Avrupa merkezlerinde ogrenci okutmak hayli pahah bir
uygulamadlL Bir de Osmanh Devleti oradaki ogrencilerin Avrupa'da
kendilerini en iyi ~ekilde temsil etmelerini istedigi i<;,:in klhk ve klyafetlerine ve
ihtiya<;,:lannm kar~Ilanmasma azami dikkat etmi~tir95. Bu durum masraflan daha
kabartmaktadlr. Fakat bun a ragmen ogrenciler verilen har<;,:hklar yetmedigi i<;,:in
slkmtI <;,:ekmi~lerdir. Yurtdl~mda okuyan ogrencilere dair ar~iv belgelerinde
el<;,:ilerin masraflan sayarak yetmeyen kaynagm artmlmaSl taleplerini 96 i<;,:eren
belgelerin saylSl aZlmsanamayacak kadar <;,:oktur. Maa~lann ve odenegin
gecikmeli geli~i ise97 yurtdl~mdaki ogrencilerin magduriyetini artlran bir ba~ka
unsur olarak gortinmektedir.
istihdam Edildikleri Alanlar, Etkileri ve Verimlilik
Avrupa'nm belli merkezlerine gonderilen ogrencilerin dondtiklerinde
Osmanh'nm askeri fabrikasl olan ve aglr sanayi ve teknoloji tireten Tophane,
Baruthane, Ttifekhane, Fi~ekhane ve Doktimhane gibi tiretim merkezlerinde
gorev almasl ama<;,:lanIlll~ttr. Yurtdl~mda egitim goren ogrenciler sadrazamhk,
nazlrhk, btiytikel<;,:ilik, orduda komutanhk, valilik, devlet ~uralannda azahk,
a<;,:Ilan modem okullarda hocahk, mtihendislik, doktorluk, mtitercirnlik, mtize ve
ktittiphane mtidtirltigti gibi onernli gorevlerde bulunmu~tur. Bu ogrencilerin
arasmda onemli sanat dallannda yeti~en ressam, ~air, yazar gibi sanatkiirlar da
vardlr98 .
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Aynca bu ogrenciler gorev aldlklan kurumlann reforma tabi tutularak
modernize edilmesinde de rol alffil~lardlr. Dondtiklerinde Mtihendishanelerde99 ,
Tophane'de IOO, Harbiye Mektebinde lO \ Tlbbiyede gorev alan ogrenciler bu
egitim kururnlannm modernle~mesinde etkin oldular.
Osmanh egitim sisterninde yapllan reformlarda da yurtdl~mda ogrenim
gorenlerin etkileri olmu~tur. 1845 Ylhnda bu alanda etkileri hissedilmeye
ba~lanml~ soz konusu amaca yonelik bu Yll kurulan sekiz ki~ilik komisyonda
bulunan A vrupa' da egitim alml~ Harbiye mtidtirti Emin Pa~a ve yine bah dili ve
ktilttirtinden haberdar Ke<recizade Fuat Efendi gibi azalann etkisiyle egitimde
Batlh tarzda yenilenmeye imza ahlml~hrI02. Ama ~tiphesiz egitimde yeniliklere
imza atan en onemli isirnler yurtdl~mda egitim goren Kimyager Dervi~ Pa~al03,
Selim Sabit ve Hoca Tahsin Efendiler olmu~lardlr. Son ikisinin Paris' e
gonderili~ ama<rlan kurulacak ytiksek ogrenim kurumu Dartilftinun i<rin bilimsel
haZlrhk yapmaktlr lO4 ve dondtiklerinde maarifte istihdam edilrni~lerdirI05.
Yurtdl~mda egitim goren ogrencilerin istihdam edildigi bir alanm da devlet
btirolan (kalemler) oldugu dikkat <rekmektedir. Ozellikle Terctime btirolan ve
Hariciye nazlfhgmm btirolannda Bah dili, ktilttirtine ve bat! tarzl btirokratik
i~leyi~e a~ina ki~ilere ihtiya<r duyulmasl bu alanlarda yurtdl~mda egitim goren
ogrencilerin istihdaffilnm onernini hissettirmi~tir.

Peki, devletin bu donemde ihtiya<r duydugu yenilenme ve modernle~menin
kadrosunu olu~turmak i<rin hi<rbir masraftan ka<rmmayarak onceledigi 106
yurtdl~ma ogrenci gonderme uygulamasmdan beklenen verim ahnml~ mldlr?
Osmanh
modernle~mesini
konu
eden
literattirde
"ba~anslzhk"
degerlendirilmesinde vurgulanan ehliyetli kadro eksikligine <roztim olarak
ba~vurulan bu uygulamaya ragmen modernle~menin beklenen sonuca
ula~mamasmm nedeni ne olabilir?
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Oncelikle belirtmek gerekir ki; yurtdl~ma ogrenci gonderme uygulamasmm
amaCI, uygulaYlcllarmm ifadeleriyle gerekli bilim ve fenlerin ogrenilmesi ve bu
alanlarda beceri kazamlmasldlr. Uygulamanm ba~an ve ba~anslzhgml tartl~an
Osmanh blirokratma gore, ana sorun ogrencilerin iyi idare edilmemesidir.
Disiplin ve idarenin tam olmaYI~I ogrencilerden tam verimin ahnmamasma
sebep olurken masraflann artmaslyla sonu~lanIDl~tlfl07. Asll olan modern
bilginin ogrenilmesi ve teknik becerinin kazamlmasl olduguna gore yurtdI~ma
gidenlerle elde edilen birikimin de yardiIDlyla burada modern okullarm a~llmasl
karan 108 hi~ ~liphesiz farkli bir Ulkede, farkll bir toplumsal dlizende ve farkll bir
egitim sisteminin kurallan altmda ogrencilerin idare edilmesinin zorlugunun ve
bu a~lfl masrafh uygulamanm alternatifi arayl~lmn bir sonucu olarak ortaya
~Ikmt~ttr. Nitekim sUrecin sonunda, Me~rutiyetin ilanmdan once ogrenci
gonderme uygulamasmm durdurulmasmda i~erde a~t1an okullardan alman
verimin de etkisi oldugu a~lktIr. Fakat yurtdl~mda egitim goren ogrencilerin
egitim dahil olmak tizere devlet kurumlarmdaki yeni1ik~i etkileri bu slire~te
gormezden gelinemeyecek bir ger~ek olarak kendini gostermektedir.
Bununla birlikte gerek yurtdI~mda iken ogrencilerin disiplin ve idarelerinin daha
Slkt tutulmasml ve gerekse dondliklerinde en list verim ahnacak uygun alanlarda
istihdam edilme1erini saglayan daha ba~arlh bir idare ~ekli uygulamamn
ba~ansml artlflCI olabilirdi. Daha uygulamamn 20. yllmda ogrencilerin
durumuna baktlarak hepsinin geri ~agrllma ihtiyaci hissedilmesi bu yorumu
desteklemektedir. 1851 YIhnda Paris'e giden Maarif mlidUrti Kemal Efendi
askeri ogrencilerin haricinde digerlerinin hemen istanbul'a geri getirilmelerinin
daha haYlrh oldugunu bildirerek oradaki ogrencilerin disiplin altma
almamadlklanm kaydetmektedir109 •
Verimliligi dli~Uren diger bir etkenin de ogretlcilerin egitim aldlklarl yer ile
istihdam edildikleri memleketlerinin ko~ullan arasmdaki farktn oldugu
gorunmektedir. Bu sebeple Paris'te egitim gorerek gelen Nazlm Efendi
istanbu1' da Mahrec-i Aklam'dan da mezun olduktan sonra Hariciye kalemine
memur olarak atanIDl~t1r. Burada da bir slire stajyer olarak gorev yapttktan
sonra maa~h memur statlisline ylikse1ebi1mi~tir110. Bu ornekte de gorUldligli
107
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gibi, yurtdl~lllda egitim goren ogrenciler, yabancl bir merkezde aldlklan
egitimden kazandlklan bilgiyi memleketlerinin ~artlanna ve kurumsal
teamtillerine uyarlamak zorunda kalrm~lardlr. Bu uyumsuzluk yurti~indeki
okullara aglrhk verilmesinde etkin bir sebep olarak gortilmektedir. Diger
taraftan Osmanb ytiksek okullanndan mezun ogrencilerin de modem mesleki
formasyonu edinebilmek i~in yurtdl~lllda staj ve ihtisas yapmaya devam
etmeleri zorunlu gorlilmektedir 1l1 .
Yurtdl~llla

gonderilen ogrencilerin Osmanh Devletinin 19. ve 20. ytizYlllannda
egitim, bilim, teknoloji, kliltlir, sanat hayatlannlll modemle~mesinde etkili
oldugu soylenebilir. Fakat bu ogrencilerin ara~tIfmaya dayab yeni bilgileri
tiretme ve yerli bilim gelenegini olu~turma yontinde eksik kaldlklan ele~tiri
konusudur. Modemle~tinne literattirtinde bu duruma a~lklama olarak
yeniliklerin, bilgi ve teknolojinin nakledilmesiyle yetinilerek bunlarlll zihniyet
ve dtinya gorti~ti halini alamamasl gerek~e gosterilmektedir.
Yurtdl~llla

ogrenci gondenne olgusu tizerinden bu durumu sllladlglrmzda bu
astl amacm modem bilgi ve teknigin ogrenilerek Osmanh Devleti'nin
ko~ullanna uyarlanmasl oldugu gorlilmektedir. UygulaYlcIlann, zihni yapIlanm
ve dtinya gorti~lerini modem bilim ve teknolojiye engel olarak gonnedikleri ve
bunlann degi~tirilmesi yontinde de bir kayglya sahip olmadlklan
anla~Ilmaktadlr. Literattirde yer alan zihni yaplllm ve dtinya gorti~tintin modem
bilgi ve teknigi tiretecek ~ekilde degi~mesi gerektigi yorumu, anakronik bir
degerlendirme ~ekli olarak gortilmektedir. Bunun, ba~ka bir medeniyette
tiretilen bilgi ve teknolojinin 0 medeniyetin sosyo-klilttirel yaplsl goz ardl
edilerek aktanhp aktarIlamayacagl konusu ile birlikte tartl~llmasl
gerekmektedir. Zira bu durum dl~ardan alman bilgi ve teknolojinin kendi sosyal,
siyasal ve ekonomik kurumlarlrmza nasIl uyarlanacagl sorununu birlikte
getirmektedir. Osmanh Devleti inceledigimiz donemde modemle~me
politikalarl ~er~evesinde yurtdl~llla ogrenci gonderme uygulamasma
ba~vurmu~tur ve stire~ i~erisinde verimlilik degerlendirmeleri yaparak;
yurti~inde modem bilginin tiretildigi altematif kanallar olu~turarak donemin
sonunda uygulamaya son vermi~tir.
stire~te

III
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Sonu~

19. yilzyll Osmanh tarihini konu eden eserlerde yurtdl~ma ogrenci gonderme
uygulamasma ba~vurulmasmda dort ana sebebin one <;lktlgl gozlenmektedir.
BunIar; orduya ehliyetli subay ihtiyacl, a<;Ilan modern okullara egitmen ihtiyacl,
devlet bUrolanna memur ihtiyacI ve geli~en Osmanh sanayine kadro ihtiyacldlr.
Ar~iv kaynaklanm merkeze alarak yaptlgnlliz <;ah~ma da ogrenci gonderme
uygulamasma ba~vurulmasma yonelik literattirde one <;lkan bu saikleri
dogruiaYlcl olmu~tur. Ancak belgelerin ortaya koydugu tablo, olgunun daha
kapsamh ele almmaSI gerektigine i~aret etmektedir. Zira Osmanh Devleti 19.
yUzyJlda girdigi siyasi ili~kiler <;er<;evesinde lslah etme durumunda kaldlgl
devlet kurumlan i<;in gereken modern bilgiyle milcehhez kadronun temini i<;in
yurtdl~ma ogrenci gonderme
uygulamasml ba~latnu~tIr. Ogrencilerin
gonderildikleri egitim alanlan resimden askerlige, fotograf<;lhktan ziraata ...
<;e~itlilik gostermektedir. Osmanh imparatorlugu girdigi siyasi ili~kiler
<;er<;evesinde yoneldigi ve ihtiyaca en iyi cevap verebilmesi bakInundan one
<;lkan <;e~itli A vrupa merkezlerine <;ok saYlda ogrenci gondermi~tir.
TUrk

modernle~mesine ili~kin

kanaatlere yon veren onemli metinlerde Osmanh
<;abalanmn sathi oldugu ve Batl'nm gerektigi kadar kavranamadlgl,
zihinsel yaplSlnm anla~Ilamadlgl yorumlan one <;lkmaktadlr. Ancak Osmanh
imparatorlugu'nun 19. yilzyJlda girdigi siyasi ili~kilerden dogan ihtiyaca binaen
yeni kadro yeti~tirme ve bu baglamda yurtdl~ma ogrenci gonderme
uygulamasml inceledigimizde TUrk modernle~me silrecine dair geli~tirilen
a<;lklamalann farkh bir bakI~ a<;lSlyla, derinligine yeniden okunmasl gerektigi
ortaya <;lkmaktadlr. Yurtdl~ma gonderilen ogrencilerin iyi bir egitim almalan ve
iyi yeti~meleri i<;in ciddi miktarda kaynak aynlmasmdan ve egitimlerindeki
verimin artmlmasl i<;in gosterilen titizlikten siyasi karar vericilerin ashnda
modern <;agda meydana gelen geli~meleri kavraYlp devlet bilnyesinde Uretmeyi
ne denli onemsedikleri ve merkeze aldlklarl anla~Ilmaktadlr.
BatIlIla~ma

