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ÖNSÖZ
Bu çalışmada, tarihi olgu ve olaylar bakımından zengin ve yakın zamana kadar,
hatta günümüzde az da olsa etnik ve dini bakımından farklı kültürlerin bir arada
yaşadığı Çanakkale’de eğitim kurumlarının tarihî gelişimi ve okullar ele alınmıştır.
Çalışmanın amacı, Tanzimat’tan günümüze Çanakkale’de eğitim kurumlarının
gelişimini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmektir. Dört bölümden oluşan araştırmanın ana başlıkları şunlardır: 1. Çanakkale’de Tanzimat Öncesi Eğitim 2. Tanzimat’tan Cumhuriyet’te Çanakkale’de Eğitim 3. Cumhuriyet Döneminde Çanakkale’de Eğitim 4. Çanakkale’de Okul Yapıları ve Tarihi.
Girişte çalışmanın kavramsal çerçevesi ve amacı belirtildikten sonra I. Bölümde
Tanzimat öncesi Çanakkale’deki eğitimin genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. II.
Bölümde ise, Osmanlı eğitim sisteminde ilk yenileşme hareketlerinden başlayarak
Cumhuriyet dönemine kadar olan zaman dilimi içerisinde eğitim kurumlarının genel
ve Çanakkale özelindeki değişim ve gelişimi incelenmiştir. III. Bölümde, Cumhuriyet dönemi eğitiminin çağdaşlaşma çabası, Çanakkale’de okulöncesi eğitimden
yükseköğretim kademesine kadar olan eğitim kurumlarının gelişimi ve eğitimöğretim uygulamaları tartışılmıştır. IV. Bölümde eğitim yapılarının tarihsel gelişimi,
Çanakkale’deki okul binaları ve bazı tarihi okulların gelişimi ele alınmıştır.
Çalışmada öncelikle yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Bunlar; Türk eğitim
tarihinin temel kaynakları olan kitap ve makaleler, salnameler, okul yıllıkları, yerel
gazeteler, Başbakanlık ve Osmanlı arşiv kayıtları, vb. olarak sıralanabilir. Yazılı
kaynakların taranıp okunmasından sonra İl Millî Eğitim Müdürlüğü arşivi ve tarihi
okullara ait kayıtlar taranmış, bazı okulların yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve tarihî okul yapıları fotoğraflanmıştır. Ulaşılan veriler doğrultusunda bu
çalışma ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda Çanakkale ilindeki eğitim kurumunun
tarihsel gelişiminin, Türk eğitim tarihinin gelişimine paralel bir gelişim seyri içinde
olduğu görülmüştür.
Bu çalışma, 2009 yılında “Çanakkale’de Eğitim ve Okullar Tarihi” olarak Kriter
Yayınevi tarafından sınırlı sayıdaki baskısı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Çanakkale özelinde yapılan bazı eğitim araştırmaları ile çalışma genişletilmiş ve kritik görülen bazı konular üzerinde yeniden çalışılmış ve güncelleme yapılmıştır.
Bu çalışmada beni yüreklendiren ve çalışma süreci içinde görüş alışverişinde
bulunduğum değerli hocam Prof. Dr. Yahya Akyüz’e, araştırma sürecinde elindeki
kaynakları benimle paylaşan ve zaman zaman Osmanlıca belgeleri okumamda bana
yardımcı olan değerli arkadaşım Doç. Dr. Şerif Korkmaz’a, il dışındaki kütüphanelerden istediğim kaynakları bana ulaştıran değerli Araştırma Görevlisi arkadaşlarıma, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlüklerinde görevli yöneticilere, araştırma sürecinde bana yardımcı olan sevgili aileme ve bu çalışmanın yeniden basımını sağlayan Eğitim Araştırmaları Birliğin’e ve bu Birliğin değerli başkanı Doç. Dr.
Mustafa Yunus Eryaman’a teşekkür ederim.
Selçuk UYGUN
Haziran- 2014
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Özgeçmiş
Doç. Dr. Selçuk UYGUN, 1970 yılında Antalya’nın Kemer ilçesi Beycik köyünde doğdu. 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesini tamamladıktan sonra bir yıl sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 1996 yılında
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1995 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesine
Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1997 yılında doktora eğitimini yapmak üzere
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesine görevlendirildi. 2003 yılında
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim
(Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri) anabilim dalında eğitim doktoru derecesini aldı. 2005 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2010 yılında Doçent oldu. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesine Doçent olarak atandı. Halen bu üniversitede görev yapmaktadır. Yazarın “öğretmen eğitimi”, “Türk eğitim tarihi” ve
“eğitim” konularında kitap, makale türünden birçok yayını bulunmaktadır.
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GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, Çanakkale’deki eğitimin tarihsel temellerini ve gelişimini araştırmaktır. Eğitimle ilgili güncel tartışmaların sağlam temellere oturtulabilmesi için eğitim tarihi araştırmalarına gereksinim kaçınılmazdır. Bu araştırmada; salnameler, okul arşivleri, okul yıllıkları, yerel gazeteler, merkezî arşiv
kayıtları (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) ve diğer kaynaklardan yararlanarak Osmanlı Tanzimat (1839) döneminden 2000’li yıllara kadar Çanakkale’deki eğitimsel gelişmeler betimlenmeye çalışılmış ve il sınırları içindeki bazı okulların
tarihine yer verilmiştir. Bu yönüyle çalışma, betimsel ve tarihsel bir araştırmadır.
•

Kavramsal Çerçeve

Çanakkale, Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Temelleri Fatih Sultan Mehmet zamanında atılmış bu Türk kentinin çevresinde daha eski
yerleşim yerlerine de rastlamak mümkündür. Örneğin Truva kenti bunlardan
biridir. Şehir 1915 Çanakkale Savaşları ile I. Dünya Savaşına şahitlik etmiştir.
Bir boğaz kenti olan Çanakkale, birçok toplumun geçiş yaptığı ve kültürlerin
harmanlandığı bir coğrafyadır. Birçok kültürün ve tarihi olayların yaşandığı bu
coğrafyada eğitim kurumunun gelişimi araştırılmaya değerdir.
Eğitim tarihinin çalışma sahası çok geniştir. Türkiye’de eğitim tarihi çalışma
alanları irdelendiğinde genel ve özel anlamda birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Türk eğitim tarihinin bazı temel kaynakları şöyledir: Osman Nuri
Ergin’in Türk Maarif Tarihi (1977), Halil Fikret Kanad’ın Pedagoji Tarihi
(1948), Hasan Ali Koçer’in Eğitim Tarihi (1971), Kemal Aytaç’ın Avrupa Eğitim Tarihi (1980), Yahya Akyüz’ün Türk Eğitim Tarihi (ilk baskı 1982, 11. baskı 2007), Necdet Sakaoğlu’nun Osmanlıdan Günümüze Eğitim Tarihi (2003),
Cahit Yalçın Bilim’in Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi (2002).
Yakın geçmişte ve günümüzde eğitim tarihi çalışmalarının toplandığı bazı
alanlar dikkati çekmektedir. Bunların Selçuklu ve Osmanlı dönemine yönelik
olarak medreseler ve tasavvuf eğitimi, yabancı okullar, eğitimde Batılılaşma;
Cumhuriyet dönemine ait olarak da Atatürk, siyaset ve eğitim, yabancı uzmanlar, üniversiteler, köy enstitüleri, öğretmen yetiştirme ve yerel eğitim çalışmaları
gibi alanlar olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı kişi ve kurumlar hakkında monografik çalışmalar da yapılmıştır (Ergün 2006). Bu çalışmalardan bazı örnekler
şöyledir: Atatürk Devri Eğitimi (1982), İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun Yaşamı ve
Hizmetleri (1996), Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1993) Yüksek Öğretmen Okulları (2001), İstanbul Üniversitesi Tarihi (1943), Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi (1993), Kastamonu Öğretmen Okulları (1998), İzmir’de
Eğitim ve Eğitimciler (2002), Edirne’nin Eğitim Tarihi (2006). Eğitim tarihine
ilişkin çalışma alanları incelendiğinde yerel eğitim tarihi araştırmalarının da
önem kazandığı görülmektedir.
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Çanakkale, özellikle Türk tarihinde önemli bir konuma sahiptir. Türkler ilk
defa Batı’ya Çanakkale sınırlarından, Gelibolu’ya geçmiştir. Bugünkü Çanakkale kenti Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulmuş ve boğazın iki yakasına günümüze kadar gelen muazzam kaleler yapılmıştır. I. Dünya Savaşının en çetin
çarpışmaları Çanakkale Cephesi’nde gerçekleşmiştir. Çanakkale bir abideler
kentidir. Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde Çanakkale’nin önemi
azalmamış, aksine artmıştır.
Çanakkale, idari bakımdan Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinde
Anadolu Eyaleti içinde Biga sancağına, daha sonra yaklaşık 1533’te kurulan ve
merkezi Gelibolu olan Cezair-i Bahr-i Sefîd vilayetinin içinde yer almış ve daha
sonraki yıllarda da vilayetin merkezi bugünkü Çanakkale olmuştur (Ünen,
1947).
Bu eğitim tarihi çalışması ile sosyal, siyasal ve kültürel gelişmelerin yoğun
yaşandığı bu kentin eğitim tarihi özelinden Türk eğitim sisteminin gelişimine
ışık tutulmuş olacaktır.
“Çanakkale’de eğitim ve okullar tarihi” konusunun en önemli seçilme nedeni 1915 Çanakkale Savaşlarıyla ilişkilendirilen eğitimle ilgili bazı iddialardır.
Tunçoku ve Taşkıran’ın (2000: 9) Çanakkale’de eğitilmiş insan zayiatına ilişkin
değerlendirmesi şöyledir:
“Çanakkale’de eğitim görmüş okuryazar ve aydın binlerce insan kaybedilmesi ülkenin sosyopolitik dokusunu da olumsuz olarak etkileyecek
ve hatta bu etki yakın zamanlara kadar yansıyacaktır. Cumhuriyetin
ilanından yıllar sonra bile iki kuşak arasında kapatılamayan bu yetişmiş beyin gücü eksikliği kendisini her alanda hissettirecektir. Binlerce
öğretmen, mülkiyeli ve tıp öğrencisinin, Harbiyelinin, aydın ve eğitim
görmüş insanın, Çanakkale’de yitirildiği bir gerçektir. Yıllar sonra Atatürk, “Biz Anafartalar’da bir Darülfünun (üniversite) gömdük” derken,
kuşkusuz bu acı gerçeği dile getiriyordu.”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ilk Rektörlerinden Güzel de
(1996: 11), “Avustralya Resmi Tarihinde Gelibolu Çanakkale” adlı eserinde şu
değerlendirmeleri yapmıştır:
“Çanakkale Savaşının bir subaylar savaşı olduğu, şehit olanların çoğunun yüksek tahsil yapmış, yetmiş bine yakın da Rüşdiye mezunu oldukları bir gerçektir. Türkiye’de böyle küçük bir aydın kitlesinin birkaç
ay içerisinde yok olması felaketlerin en büyüğü olmuş, harplerden sonra Türkiye’nin kalkınma ve gelişmesine sekte vurmuştur.”
Çanakkale Şehitleri Derneği’nin bastırdığı takvimlerde (2007) ve Balıkesir Ticaret Borsası tarafından bastırılan Ekonomik Vitrin Dergisi’nin 44.
sayısında “1914-1915 yılında Balıkesir Lisesi’nin 11. sınıf geçme listesi ya-
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yınlanmıştır. Bu listeye göre yalnız bir öğrencinin sınıf geçtiği ve diğer öğrencilerin gönüllü olarak cepheye gittikleri belirtiliyordu.

Takvim Yaprağından Bir Kesit

Çanakkale’de eğitilmiş insan gücü zayiatına ilişkin bu iddialar, araştırmacının kafasında bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur. Bu sorular
şöyle ifade edilebilir: “Acaba Türk insanının beyin gücünü yakından ilgilendiren Çanakkale Savaşlarının Çanakkale’deki etkisi ne olmuştur? Çanakkale’deki okulların ve bu okullara devam eden öğrencilerin durumları nedir?”
Çolak’ın (2007), Çanakkale’nin Kahraman Mekteplileri adlı çalışmasında
bazı eğitim kurumları ve bu kurumlarda okurken eğitimine ara verip cepheye
giden mekteplilerden söz edilmiştir. Ancak bu mektepliler arasında Çanakkale ile ilgili somut bilgilere yer verilmemiştir.
Araştırma alanının belirlenmesinde “Çanakkale’de Eğitim” konusuyla ilgili yapılan çalışmalar etkili olmuştur. Çünkü bu konuda sınırlı da olsa bazı
çalışmalar yapılmıştır. Korkmaz’ın (2004) yaptığı “Kal’a-i Sultaniye’de Eğitim Kurumları (1839-1924)” adlı makale çalışması, Kafadar ve Esenkaya’nın
(2004) birlikte yazdığı “Çanakkale Savaşlarında Kaybedilen Eğitim Görmüş
Nesiller Üzerine Düşünceler ve Öneriler” başlıklı makaleler örnek olarak
verilebilir.
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Korkmaz’ın (2004) çalışmasında okul türlerine ilişkin istatistiksel bilgilere
yer verilmiş, Kafadar ve Esenkaya’nın çalışmasında ise Çanakkale Savaşlarında
şehit olan eğitimli insanların niceliği konusu tartışılmıştır. Ancak bu tartışmada
Çanakkale iline ilişkin somut bilgilere yer verilmemiştir. Esenkaya ve Kafadar
yaptıkları araştırmanın sonunda “Artık bu savaşların sosyo-kültürel ve ekonomik
boyutlarının da derinlemesine araştırılması zamanı geldiğini” önererek şu soruyu sormadan da edememişlerdir: “Acaba savaşların yaşandığı Çanakkale ve
Gelibolu yarımadasındaki okullar ne oldu?”
Bu ilk araştırmalardan sonra Çanakkale eğitimi üzerinde başka araştırmalarda yayınlanmıştır. Örneğin Fatma Kaya (2007), “Kal’a-i Sultâniye (Çanakkale)
Sancağı’nda Eğitim Kurumları” başlıklı makalesinde sancak genelindeki okulların öğretmen, öğrenci ve yer durumlarını incelemeye çalışmıştır. Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki Çanakkale’nin yerel anlamda eğitim tarihi araştırmaya değerdir.
•

Amaç ve Önem

Bu araştırmada, Çanakkale’deki eğitim ve okulların Tanzimat’tan günümüze
kadar olan gelişim ve tarihi kapsamlı bir çalışma planı ile ele alınıp incelenmiştir. Araştırma sürecinde salnameler, il yıllıkları, okul arşivleri, okul yıllıkları,
yerel gazete ve dergiler (örneğin Muallimler Birliği Dergisi), merkezî arşiv kayıtları (Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri) ve diğer yayınlar taranmıştır. Ayrıca tarihi okulların son vaziyetini tespit için saha çalışması yapılmış;
okul arşivlerinden de yararlanılmıştır.
Araştırmanın alt problemleri şu sorularla ifade edilebilir:
1. Çanakkale’de Cumhuriyet dönemine kadar eğitim durumu nedir ve
eğitimsel gelişmeler nelerdir?
2. Cumhuriyet döneminde Çanakkale’deki eğitim durumu nedir ve eğitimsel gelişmeler nelerdir?
3. Çanakkale’deki sosyal ve siyasî olaylar bölgenin eğitim durumunu nasıl etkilemiştir?
4. Çanakkale’de bugün ayakta kalan tarihi okul binaları ve okullar hangileridir? Bu okulların tarihi gelişimi nasıl olmuştur?
Bu sorular çerçevesinde Çanakkale ilinin Tanzimat’tan günümüze eğitim
kurumunun gelişimi ve okullar tarihi incelenerek eğitim tarihi araştırmalarına
önemli bir katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile tarihsel olayların
merkezinde yer alan Çanakkale özelinde bir toplumun eğitim ve okullar tarihi
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış ve bir vilayetin eğitim kurumlarının gelişimini mikro düzeyde derinlemesine inceleme ve değerlendirme fırsatı sağlanmıştır.
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I. BÖLÜM:
ÇANAKKALE’DE TANZİMAT ÖNCESİ EĞİTİM
Osmanlılarda eğitim, uzun yıllar bir kamu görevi olarak görülmemiş, bir hayır, hasenat işi olarak algılanmıştır. Geleneksel Osmanlı eğitim kurumları sıbyan
mektepleri ve medreselerdir. Sıbyan mektepleri ilköğretim, medreseler ise orta
ve yüksek öğretim kurumları olarak işlev görmüştür.
•

Sıbyan Mektepleri ve Medreseler

Sıbyan mektepleri, 5-10 yaşları arasındaki kız ve erkek çocuklara Kur’anın
okunuşunu, temel dini bilgileri ve uygulamaları öğreten, belli bir programı bulunmayan ve eğitim süresi belli olmayan basit denilebilecek eğitim kurumlarıdır.
Bu okullar, Osmanlı ülkesinde Müslüman ve Gayrimüslimlere ait en eski ve
yaygın eğitim kurumlarıdır (Ülkütaşır 1965: 594-597). Sıbyan mekteplerinin
öğretmeni, esas olarak, mahalle veya köydeki camiinin imamıdır (Akyüz 2007:
92-93).
Çanakkale ve çevresi, özellikle Gelibolu bölgesi, Osmanlının aydınlanma
geçirdiği bir yer olarak görülebilir. Gelibolu’nun yetiştirdiği Yazıcıoğlu kardeşlerden büyüğü Mehmet, “Muhammediye” (1449), küçüğü Ahmet’de “Envârül
Âşıkîn” (1453) adlı eserleriyle geniş halk kitlelerine dinî- tasavvufî bir eğitim
vermeyi amaçlamışlar ve bu iki hacimli kitap, Türkçe konuşulan her yerde ilgi
görmüş, halk kitabı özelliği kazanarak yüzyıllar boyunca okunmuştur (Akyüz
2007: 123). Bu kitaplar, özellikle sıbyan mekteplerinde hocalık yapan kişiler
üzerinde etkili olmuştur.
Çanakkale ve çevresi, fikir ve san’at hayatında isim yapmış değerli şahsiyetler yetiştirmiştir (İl Yıllığı 1955: 73). Bunlar arasında Gelibolu’da doğan, medrese öğreniminden sonra Divan kâtiplikleri, defterdarlık gibi görevler yapmış,
döneminde sosyal ve eğitimsel bozulmaların başlangıcını çok iyi gözlemiş,
“Künhü’l Ahbar” adlı eseriyle ünlenmiş Gelibolu’lu Mustafa Âli’de (15411600) vardır (Akyüz 2007 :129).
15. yüzyılda Çanakkale coğrafyasında temel eğitim sayılan sıbyan mekteplerinin yaygın olduğu söylenebilir. Ancak bunların nitelikleri konusunda bir değerlendirme yapmak için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.
Medreseler, sıbyan mekteplerinin üstünde eğitim ve öğretim yapan orta ve
yüksek eğitim kurumlarıdır. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’dan başka diğer şehir
ve kasabalarda, hatta köylerde kurulmuş vakıf sistemine dayalı bu okullarda dini
ve dünyevi bilimler bir arada okutulmaya çalışılmıştır (Baltacı 1976: 95). Medreselerin belirli bir eğitim süresi yoktur. Her düzeydeki medresenin belirli bir
programı vardır. Öğrenci ilgi ve yeteneği ölçüsünde medreseye devam ederek
belli bir sürede programı tamamlardı.
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Osmanlı eğitim sistemi içinde “külliye” şeklinde gelişen en yaygın ve en
saygın eğitim kurumları medreselerdir (İhsanoğlu 2004). “Külliye”, cami ve
çevresinde medrese, mektep, kütüphane, hamam gibi sosyal tesislerin bulunduğu
binalar topluluğudur. İmparatorluğun gücüne paralel devlet desteğinde vakıf
sistemine dayalı büyük medreseler kurulmuştur. En prestijli medreseler, devlete
başkentlik etmiş kentlerde dönemin Padişahının hâmiliğinde hizmet verenlerdir.
Prestij medreseleri, üniversite düzeyinde eğitim veren üst eğitim kurumlarıdır.
İlk Osmanlı medresesi, 1330’da Orhan Bey zamanında İznik’te yaptırılmıştır.
Bursa’da II. Mehmet’in yaptırdığı “Yeşil Medrese”, Edirne’de II. Murat’ın yaptırdığı “Darülhadis” ve “Üç Şerefeli Medrese”, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yaptırdığı “Fatih Külliyesi”, Kanunî Sultan Süleyman’ın yaptırdığı “Süleymaniye Külliyesi” üniversite niteliğinde “prestij” medreselerdir. Bunların
yanında ülke içinde büyüklü küçüklü birçok medrese Osmanlı eğitim sistemini
tamamlamıştır (Gül, 1997).
Çanakkale’de Tanzimat öncesine ait günümüze kadar gelen medrese kalıntısına pek ulaşılamamıştır. Bu, Çanakkale’de medrese olmadığı anlamına gelmemelidir. Çanakkale’de “külliye” şeklinde değil de, daha küçük medreselerin
varlığından söz edilebilir. Osmanlı medreseleri konusunda özgün çalışmaları
bulunan Baltacı (1976) ve Gül’ün (1997) eserlerinde Çanakkale’deki Tanzimat
öncesi varlığı bilinen medreselerin adları şöyledir: Hüdâvendigâr Medresesi
(Tuzla-Ayvacık), Mihaliç Hatip Medresesi (Gelibolu), Saruca Paşa Medresesi
(Gelibolu), Balaban Paşa Medresesi (Gelibolu), Mesih Paşa Medresesi (Geibolu), Mustafa Paşa Medresesi (Gelibolu). Bu verilere göre, medreselerin daha çok
Gelibolu’da yoğunlaştığı yorumu yapılabilir. Bu medreselerden bir kaçına ilişkin bazı bilgiler şöyledir:
•

Balaban Paşa Medresesi (Gelibolu)

Medresenin kurucusu olan Balaban Paşa, II. Murad’ın devlet adamlarından
olup Enderun’dan yetişmiştir. Gelibolu’daki bu medresenin kuruluş tarihi muhtemelen vakfiyesinin düzenleme tarihi olan 1442’dir. Müderrislerine 8-10 akçe
ödenen çok düşük seviyeli bir medrese olduğu söylenebilir (Gül 1997: 54; Uysal
2008:110).
•

Hüdâvendigâr Medresesi (Tuzla- Ayvacık)

Eski adıyla Tuzla-i Behramiye Sancağı, şimdiki adıyla Kızılca Tuzla köyündedir. Ezine’ye 40 km mesafededir. Medresesinin vakfiyesi mevcut değildir.
Buradaki Hüdâvendigâr Camii’nin kitabesinden Nisan-Mayıs 1366’da yapıldığı
anlaşılmakta, medresenin da aynı tarihte yapılmış olduğu tahmin edilmektedir
(Gül 1997: 42). Bir ara selektör fabrikası haline getirilen medresenin, bir dershanesi ve on hücresi olduğu bilinmektedir. Camiin batı tarafında yer alan medrese, yakın tarihlere kadar ayakta olmasına rağmen yıkılmıştır. Medrese eğitim
seviyesi bakımından 1504-1505 yıllarından önce yirmili medrese düzeyindedir
(Millî Eğitim Müdürlüğü 1998: 3).
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•

Halk Eğitim Kurumları

Geleneksel Osmanlı eğitim sisteminde, sıbyan mektepleri ve medreseler dışında örgün eğitim kurumu olarak Enderun mektebi, yaygın eğitim veya halk
eğitim kurumları olarak da tekke, zaviye, dergâh, namazgâh, mescid, câmi, kütüphane gibi eğitim kurumlarından da söz edilebilir. Özellikle örgün eğitimin
dışında ve yanında halka yönelik yetişkinlerin eğitimi bu kurumlar aracılığı ile
yapılmaktadır.
Tekke, tarikat mensuplarının oturup kalkmalarına, ayin icra etmelerine ait
yelere denir. Dini- tasavvufi eğitim ve öğretimin yapıldığı ve bunun bir fiil yaşam yeri olarak bilinen yerlerdir. Zaviye ise, tekke’nin küçüğüne verilen addır.
Başka bir tanımla zaviyeler şehrin veya kasabanın ücra yerlerinde, kenar ve köşelerinde küçük tekkelerdir (Kazancıgil, 2006: 61). Buralar bir anlamda küçük
köy odaları gibidir.
Çanakkale’de Gelibolu Mevlevihanesi ve Ezine Ahi Yunus Zaviyesi, Saraycık Köyü Zaviyesi bilinen tekkelerdendir (Eren 1994:118). Zaviyelerin kaydına
vakfiye veya kitabeleri vasıtasıyla ulaşılabilir.
•

Gelibolu Mevlevihanesi

Gelibolu ilçesinde bulunan mevlevihanenin, vakfiyesi bilinmediğinden ne
zaman kurulduğu kesin değildir. Bununla birlikte Ohrili Hüseyin Paşa’nın başvezir olmasından (1621) önceki bir tarihte kurulduğu anlaşılmaktadır. III. Mustafa zamanında 1766’daki depremden büyük hasar gören yapılar onarılmıştır
(1677). Bu tamirata ait keşif raporundan külliyenin o zamanlar küfeki taşından
minareli, merdiven ve kürsünün ahşaptan yapıldığı; üst katın giriş kapısının saçaklı ve duvarların nakışlı olduğu; semahanenin bir yanında kadın mahfel, divanhane, ocaklı köşk, diğer yanında cephesi abdest musluklu, altı derviş hücresiyle şeyhe mahsus sofalı iki oda, kütüphane ve divanhanenin yer aldığı öğrenilmektedir. III. Selim zamanında 1805’te yeniden tamir görmüştür. 1850 - 1851
de 95.390 kuruş sarfıyla yeniden tamir-tadil edilmiş ve bu faaliyetin kitabesi de
batıdaki taçkapının ön cephesine yerleştirilmiştir. II. Abdülhamid tarafından
1899 - 1900 yıllarında semahane - türbe binasının yenilendiği, türbenin ve semahanenin kapılarındaki kitabelerden anlaşılmaktadır. Batıdaki avlu taçkapısının arka cephesinde bulunan kitabeden de mevlevihane'yi "ka'betü'i-uşşak-ı sani" (İkinci Mevlana Dergahı) haline getiren son büyük onarımın 1908'de tamamlandığı öğrenilmektedir. 1911'de burada on altı hücrenişin dervişle beş matbahnişin (çilekeş can) ikamet ediyor, görevli kadrosu sertabbah, mesnevihan, türbedar, neyzenbaşı ile muavini, kudümzenbaşı, duahan, na'than, kazancı dede ve
serhücrenişinden oluşuyordu. I. Dünya Savaşı sırasında buranın son şeyhi Burhaneddin Dede, yedi dervişiyle birlikte Dördüncü Ordu emrindeki Mevlevi alayına katılıp üç yıl Şam'da kalmıştır. Bundan sonra Gelibolu düşman işgali altına
girdiği için mevlevihanenin tarihçesi karanlıktır. Bu dönemde cephanelik olarak
kullanılan semahane - türbe binasındaki sütunlar üzerinde bazı değişiklikler ya-
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pılmış, bir anlamda Mevlevihanenin mimari yapısı zarar görmüştür. Eski resimlerde görülen ana binanın türbe girişi önündeki hamuşanla (kabristan) avlu taç
kapılarının tuğralı üçgen alınlıkları ve çatıdaki Mevlevi sikkeli alem tahrip edildiğinden günümüze ulaşmamıştır. Bazı kayıtlarda mevlevihanenin bir mektebi
de olduğu yazılıdır (www.geltag.com 14.11.2009). Mevlevihane’de 1949'dan
itibaren bir süre, derviş ve fakirlerin yemek masraflarına harcanmak kaydıyla
mukataa ve tımar bedelinden tahsis edilen 13.620 kuruşla haftada iki akşam bütün Gelibolu fakirlerine yemek verildiği bilinmektedir. 2004 yılında Mevlevihane ve çevresi restore edilerek tasavvuf konserleri düzenlenmeye başlanmıştır
(Kent Haber, 4 Kasım 2004).

Gelibolu Mevlevihanesi (12.03.2009)

Namazgâh, bir kasabanın bütün halkının bir araya geldiği açık alanlardır.
Bayramlarda ve özel günlerde bütün kasaba ve civar köyler halkı burada toplanır.
•

Gelibolu Azebler Namazgâhı (Gelibolu)

1407 yılında Beşe oğlu İskender Bey tarafından sefere çıkan Deniz Tüfekçi erleri için inşa edilmiştir. İlk açık hava camiidir. Burada namaz kılınır
ve sefere çıkılırdı. Namazgahın girişini oluşturan taş biçimindeki mermer
kapı Ladikli Süleymanoğlu Aşık tarafından yapılmıştır. Mermer kapının üzerinde kitabesi mevcuttur. 1980 yılında ilçe müftülüğünce onarılmıştır
(www.geltag.com 14.11.2009). Yerel araştırmacı Eren’e (1994: 127) göre,
Gelibolu ilçesinin doğu güneyinde denize bakan bir bayırın üstündeki düzlüğe yapılan Namazgâhın, memlekette mevcut olan namazgâhların en güzelinin olduğunu söylemek mübalağa olmaz. Bursa’da Umur Bey’in eseri de
güzeldir. Ancak bundaki noksansız güzelliğin onda da olduğu söylenemez.
Buna rağmen kendi haline terk edilmiştir.
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II. BÖLÜM:
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E ÇANAKKALE’DE EĞİTİM
Bu bölümde Tanzimat döneminden Cumhuriyete kadar olan eğitimsel gelişmelere ve eğitim kurumlarına yer verilmiştir. Eğitim kurumlarına ilişkin bilgilerin anlaşılırlığını kolaylaştırmak için öncelikle eğitim kurumlarının tür ve kademeleri konusunda genel bazı açıklama ve yorumlara yer verilmiştir.
Cumhuriyet öncesi eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere daha çok maarif salnamelerinden (eğitim yıllıklarından) ve Cezayir-i Bahr-i Sefîd Salnameleri’nden
(vilayet yıllıklarından) ulaşılmıştır.
•

Türk Eğitim Sisteminde Yenileşme Hareketleri ve Tanzimat’tan
Sonra Eğitimin Gelişimi

Okul sisteminde ilk yenileşme hareketleri 1773’te Mühendishane-i Bahri
Hümayun’un açılışıyla başlatılabilir. Ancak 3 Kasım 1839’da Batılılaşmayı bir
program olarak ilan eden “Gülhane Hatt-ı Hümayun”dan sonra yeni bir dönem
başlamıştır. Bu döneme Tanzimat dönemi denir. Tanzimat’tan sonra geleneksel
eğitim kurumlarının yanında askeri okulların dışında Batı tarzı okullar açılmaya
başlamıştır. Bu okullara genel anlamda “ Tanzimat Mektepleri” de denir.
Osmanlı’nın Batı ile yoğun ilişkilere girmeye başladığı III. Selim zamanında
belirginleşen Batılılaşma sürecinin temelinde bulunan “terakki” kaygısı, Tanzimat döneminde (1839 – 1876) “medenileşme” fikri ile yeni bir boyut kazanmıştır. Antel’e (1999: 445) göre Tanzimat, heyeti umumiyesi itibarıyla Batı medeniyetine doğru atılmış bir adım, Avrupa ilim ve irfanını memlekete sokma hususunda yapılmış ciddi bir girişim, hükümet makinesini dinin mutlak esaretinden
kurtararak, vüstai ve otokratik bir devlet yerine az çok Avrupaî bir devlet kurma
hususunda bir hamledir.
Tanzimat’tan sonra eğitim alanında yenileşmelere yönelik faaliyetler, Cumhuriyet dönemi dahil, hep Batı modeli izlenerek yapılmıştır. Türk eğitiminde,
geleneksel eğitimden yeni eğitim sistemine geçişi ve eğitimde Batlılaşma serüvenini Kafadar (1997) şöyle özetlemiştir:
“Yeni eğitim sisteminin ilk teferruatlı yapısını planlayan Maarif-i
Umumiye Nizamnamesinden (1869) Namık Kemal - Ziya Paşa - Ali Suavi - Münif Paşa nesline; Usûl-i Cedid hareketinden Ahmed Mithat
Efendi’ye; Meşrutiyetin fikrî zenginliği içerisinde ileri sürülen Tevfik
Fikret, Prens Sabahattin ve Sâtı Bey’in Anglo-Sakson eğitim anlayışına
yönelmelerinden İslâmcılara ve Ziyâ Gökalp’in millî terbiye tezine,
Cumhuriyet döneminde Batı’da ortaya çıkan çağdaş eğitim akımlarının
savundukları yeni eğitim anlayışları üzerinde gerçekleştirilen ve bir
sentez karakterindeki İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun İçtimaî Mektep sisteminden Halil Fikret Kanad ve İsmail Hakkı Tonguç’un köye uygun
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öğretmen yetiştirme modellerine kadar ileri sürülen mevcut eğitim sistemini reforma yönelik görüş ve faaliyetlerin temelinde hep söz konusu
merkezi fikre rastlanır. Böylece Batıda ortaya çıkan yeni eğitim anlayışı
ve faaliyetlerin Türk eğitim sistemine girişinin genelde Batılılaşma hareketlerinin önemli bir boyutu oluşturduğunu söylemek mümkündür.”
Kafadar’ın değerlendirmesinde de görüldüğü gibi Osmanlı eğitim sisteminin
yeniden yapılanması, dört dönemde ele alınabilir.
1.
2.
3.
4.

İlk yenileşme hareketleri (1773 -1839)
Tanzimat dönemi (1839 – 1876)
Mutlakıyet dönemi (1878 – 1908)
Meşrutiyet dönemi (1908 – 1918)

Her dönem kendi içinde karakteristik özellikler taşır. Eğitim kurumlarında
ilk yenileşme hareketleri, 1773’te Batı örneğine uygun olarak deniz subayı yetiştirmek için açılan Mühendishane-i Bahri Hümayûn okulu ile başlar. Aslında Batı
etkisinde açılan ilk okul, 1734’te açılan yine askeri bir okul olan “Hendesehane”dir. Eğitimde ilk yenileşme hareketleri sırasında Batı örneğine uygun kurulan
diğer okullar şunlardır:
•

Mühendishane-i Berri-i Hümayun (1793)

•

Mekteb-i Tıbbiye (1827)

•

Mekteb-i Harbiye (1834).

Yeni açılan okullarda Türkçe, öğretim dili olarak kullanılmaya başlanmış;
Batı dilleri olarak bilinen Fransızca, İngilizce ve Almanca yabancı dil olarak
programlara alınmış ve gezi, gözlem, inceleme gibi tecrübî esaslara dayanan
modern yöntemler okullara girmeye başlamıştır. İlk defa vakıf kuruluşlarını ve
sıbyan okullarını bir çatı altında toplamak için 1826 yılında Evkaf-ı Hümayun
Nezareti kurulmuştur. Bu nezaretin (bakanlığın) kuruluşu ile eğitim yönetimi,
kurumsallaşmaya başlamıştır.
1824’te, II. Mahmut zamanında ilköğretim yasal olarak zorunlu hale getirilmiş, ancak İstanbul’da bile tam uygulanamamıştır.
Tanzimat döneminde (1839 -1876), diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde yenileşme hareketleri de hız kazanmıştır. Bu dönemde eğitimdeki başlıca gelişmeler şöyle özetlenebilir:
•

Batı örneğine uygun yeni okul tipi olarak “Rüşdiye”ler açılmış ve
1839’da Mekâtib-i Rüşdiye Nezareti kurulmuştur. Meclis-i Maarif-i
Muvakkat (Geçici Eğitim Meclisi) kurulmuştur (1845). Bu kuruluşla
birlikte eğitim kurumları ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
olmak üzere üç kademeye ayrılmıştır. 1846’da Meclis-i Maarif-i
Umumiye, yine aynı yıl Mekâtib-i Umumiye Nezareti ve 1857’de
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Maarif-i Umumiye Nezareti oluşturularak bugünkü anlamda eğitimin Bakanlık teşkilatının ilk kuruluşu gerçekleşmiştir.
•

Rüşdiyelerin açılmasıyla birlikte “usûl-i cedid” adı altında öğretim
yöntem ve tekniklerinde yeniliklere gidilmiştir.

•

16 Mart 1848’de “Darülmuallimîn-i Rüşdî adında, ilk defa, öğretmen yetiştiren bir meslek okulu açılmıştır. Bu okulun açılması öğretmenliğin meslekleşmesi yönünde önemli bir adımdır.

•

1869’da çıkarılan “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” ile eğitimin,
ilk defa, kapsamlı bir kanunu ortaya konularak eğitim yönetiminde
yeni bir örgütlenmeye gidilmiştir.

•

1859’da İstanbul’da ilk kız rüşdiyesi açılmıştır. Bu okulla kızlar,
sıbyan mekteplerinden başka üst derecede bir okulda, ilk defa, okuma fırsatı bulmuşlardır.

Tanzimat döneminin en önemli eğitim düşünürleri olarak Ziya Paşa, Namık
Kemal, Ali Suavî gibi Türk edebiyatında önemli isimlerinin yanında teori ve
uygulamada saygın bir isim olan Selim Sabit Efendi sayılabilir.
Tanzimat dönemi her sahada olduğu gibi eğitim ve öğretim için de kararlar,
nizamnameler, yani kanunlaştırmalar devridir. Çıkarılan kanunlarla modern bir
eğitim sistemi arayışı içine girilmiştir.
Mutlakıyet döneminde, başka bir ifade ile Abdülhamid’in iktidarda olduğu
dönemde ise, Tanzimat döneminde yapılan kanunların uygulaması ve eksiklerin
giderilmesi devridir (Kodaman 1991). Modern anlamda ilk merkezî ve taşra
eğitim örgütü bu dönemde kurulmuş ve günümüze kadar gelişerek esasını muhafaza etmiştir. Temmuz 1879’da Nezaret (Bakanlık) merkez örgütü, öğretim basamaklarına göre daireler halinde düzenlenmiştir: Mekâtib-i Âliye, Mekâtib-i
Rüşdiye, Mekâtib-i Sıbyaniye, Telif ve Tercüme, Matbaalar. 1882’de Telif ve
Tercüme Dairesinin yerine Encümen-i Teftiş ve Muayene geçmiş ve bu kurum,
bir sansür organı olarak çalışmış ve yayın işlerine de bakmıştır (Akyüz 2007).
Cumhuriyet döneminde, 1926’da oluşturulan Talim ve Terbiye Dairesi’nin ve
bugünkü (1983-2000’li yıllar) adıyla bilinen Tâlim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın temelleri 1882’ye kadar götürülebilir.
Mutlakıyet döneminde, her türden okullar açılmış ve yaygınlaşmıştır. Ancak
yapılan işlerin nitelik boyutu en çok eleştirilen tarafıdır. Modern okulların kuruluşu gerçekleşmesine rağmen okullardaki öğretim, hiçbir zaman Avrupa’daki
emsallerinin seviyesine ulaşamamıştır. Bu dönemde en çok takdir edilen konulardan biri, Maarif Nezareti tarafından, 1894-1895’ten itibaren, ilk kez, ülke
çapında eğitim istatistikleri yayınlanmaya başlamış olması ve yine ilk kez 18981904 yılları için Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye adıyla, ülke çapında
önemli eğitim-öğretim yıllıkları yayınlanmış olmasıdır.
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Mutlakıyet döneminde, Tanzimat’la birlikte ortaya çıkmaya başlayan siyasî
fikir akımlarının ilk ve orta öğretim kurumları üzerinde etkisini görmek mümkündür. Başlangıçta ilköğretimin amacı “İslamcılık”, ortaöğretimin amacı “Osmanlıcılık” siyasetine uygun yürütülmüştür. Fakat devrin sonlarına doğru, her
iki akım tamamıyla terk edilmemekle birlikte “Türkçülük”, okulların amaçları
arasına girmeye başlamıştır (Kodaman 1991). Özellikle II. Meşrutiyet dönemini
hazırlayan ve gizli hürriyet hareketlerine katılan Tıbbiye, Harbiye, Mülkiye ve
diğer okullarda görevli bazı Türkçü öğretmenlerin, “Türkçülük” siyasî amacının
okullara girmesinde etkisi vardır. II. Meşrutiyet döneminde devletin resmi politikası olarak “Türkçülük” amacı, okullarda geniş yer bulmuştur.
II. Meşrutiyet döneminde (1908- 1918), parlamentolu rejime yeniden geçişle
birlikte her alanda siyasî hayat ve fikir hareketleri birden canlanmıştır. Okullarda günlük siyaset daha çok konuşulur olmuş; ülkenin kurtuluşu için, özellikle
Balkan yenilgilerinden (1912-1913) alınan dersler sonucu eğitime ve bu kurumun en önemli öğesi olan öğretmene ayrı bir önem verilmiştir (Ergün 1996).
Balkan Savaşlarından sonra, “çökmekte olan Devleti, eğitim ve öğretmenler
kurtaracak” görüşü daha fazla önem kazanmıştır (Akyüz 2007). Bu dönemde
Osmanlı insan tipi yetiştirilmeye çalışılmışsa da Balkan Savaşlarından sonra
“Türkçülük” idealine bağlı insan tipi fikri öne geçmiştir.
II. Meşrutiyet dönemi Türk eğitiminin en önemli özelliklerinden biri, Batı’da gelişen eğitim akımlarının Türk eğitimciler tarafından da izlenir ve tartışılır
olmasıdır. Bu dönemde bir çok fikir tartışılmasına rağmen istikrarsızlık ve kararsızlık nedeniyle bu fikirler uygulama sahası bulamamıştır. Örneğin Cumhuriyet döneminde uygulama sahası bulan köy enstitüleri fikri Meşrutiyet döneminde tartışılmıştır.
II. Meşrutiyet döneminde eğitime yönelik fikirleri ile öne çıkan bazı isimler
şöyledir: Emrullah Efendi, Sâtı Bey, Tevfik Fikret, Ethem Nejat, Mehmet Âkif,
Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu…
Türk eğitim düşüncesinin gelişmesinde önemli görülen bu şahsiyetlerin fikirleri
Cumhuriyet dönemine de yansımıştır.
18. yüzyıldan Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen dönemde Osmanlı eğitim sisteminin en karakteristik özelliği çok amaçlı ve çok başlı olmasıdır. Bu
dönemde genelde üç tür okul sisteminden söz edilebilir. Bunlar;
1. Geleneksel okullar (sıbyan (iptidaî) mektepleri, medreseler vb.),
2. Batı tesirinde açılan devlete bağlı okullar (rüşdiyeler, idadiler, askeri
mektepler vb.),
3. Müslüman olmayan cemaat teşkilatları ile yabancı misyon ve hükümetlere bağlı okullar (azınlık, misyoner ve yabancı okullar gibi).
3 Mart 1924’te 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu çıkarılıncaya kadar Osmanlı’da çok başlı ve çeşitli eğitim kurumlarının varlığı devam
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etmiştir. Osmanlı eğitim sistemi kozmopolit bir yapıya bürünmüştür. Ziya Gökalp bu durumu şöyle izah etmiştir (Akyüz 2007: 309):
“Maarifimizin kozmopolit olduğunu anlamak için derin tetkiklere lüzum
yoktur. İstanbul’daki kitapçı dükkânlarıyla ders okutulan yerlere tasnif
edici bir gözle bakmak kâfidir. İstanbul’da üç tür kitapçı vardır: Sahaflar, Beyoğlu, Bâbıâli kitapçıları. Sahaflardaki maarif Arap ve Acem’e,
Beyoğlu’ndaki maarif Avrupa’ya aittir. Bâbıâli caddesindeki Tanzimat
maarifi ise bu evvelkilerin perişan tercümelerinden ve acemice taklitlerinden oluşmuştur. Millî maarifimizin ne kitapları, ne de kitapçıları henüz doğmamıştır. Ders okutulan yerler de kitapçılara benzer şekilde üçtür: Medreseler, yabancı mektepleri, Tanzimat mektepleri. Sahafların
kitapları medreselerde, Beyoğlu’nun kitapları yabancı mekteplerinde,
Bâbıâli caddesinin kitapları Tanzimat mekteplerinde okutulur. Ders
okutulan bu üç yerin birbirinden farkları o kadar açıktır ki, herhangi
bir Türk ile on dakika görüşmemiz onun hangisinden yetiştiğini anlamamıza yeter.”
Gökalp’in söz ettiği üç tür okulların varlığından Çanakkale’de söz edilebilir.
Bunlar bir taraftan geleneksel okul olarak görülen sıbyan mektepleri ve medreseler, bir taraftan revize edilen iptidaîler, yeni rüşdiyeler, idadiler, diğer taraftan
da azınlık okullarıdır.
I.

Geleneksel Eğitim Kurumları

Geleneksel eğitim kurumları, sıbyan mektepleri ve medreselerdir. Sıbyan
mektepleri 1847 talimatından sonra yenileşme sürecine girmiş, 1870’erden sonra
“iptidaî mektep” adını almaya başlamışlardır. Ancak bu okullar geleneksel özelliğini uzun süre korumuştur. Medreseler ise, II. Meşrutiyet dönemindeki bazı
düzenlemeler istisna tutulursa, tamamen kendi kaderlerine terk edilmiştir denilebilir. Bu kurumlar 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan
sonra kapatılmıştır.
1. Sıbyan Mektepleri ve İptidaî Mektepler
Tanzimat’tan sonra sıbyan mektepleri, medreselerin aksine geliştirilmeye ve
işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu kurumları ilk yenileştirme girişimlerinden biri 1847’de çıkarılan bir talimattır. Bu talimatın temel hükümleri özetle
şöyledir (Akyüz 2007: 160-163; Akyüz 1993: 96):
Öğretim programları:
Sıbyan mekteplerinin dersleri şunlardır: Elifba, Amme Cüzü ve öteki cüzler,
Ahlâk, Yazı, İlmihal, Türkçe Tecvid, Kur’an, Hıfz-ı Kur’an.
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Öğretim araç-gereçleri:
Yazı yazma ve okumayı öğrenmekte yararlı olduğu için her okula Medine ve
Arabistan’ın öteki yerlerinde kullanılan ve siyah taş tahta denen, üzerine yazı
yazılan levhalar padişah tarafından her okula gönderilecektir. Kağıt üzerine yazı
yazmak için de öğrenciler, yanlarında divit denen, pirinçten madenî kalemlik,
içinde iki kamış kalem, mürekkep hokkası taşıyacaklardır.
Öğretim Yöntemi:
Öğrenciler bilgi düzeylerine göre gruplara ayrılacaktır. Fakat bu henüz bugünkü anlamda sınıflaşma değildir. Kız ve erkek öğrenciler karışık değil, kendi
aralarında oturacaklardır. Heceleme ve harflerin birbirleriyle birleşme biçimleri
öğretilecektir. Öğretim, hocanın veya kalfanın her çocukla tek tek ilgilenmesi
biçiminde yapılır ve sınıf geçme söz konusu değildir. Yalnızca, 4. yılın sonunda
“bitirme sınavı” yapılır.
Öğretim Süresi:
7 yaşına giren çocukların sıbyan mekteplerine devamı zorunludur. 4-5 yaşlarındaki çocuklar, anne babaları isterse kabul olunur. 7 yaşına girip de okula gitmeyen çocukları, özel memurlar ve mahalle imam ve muhtarları izleyecek ve
velileri cezalandırılacaktır.
Talimat, 4 yıl olan sıbyan mekteplerinden sonra, 2 yıl olan ve yeni yeni kurulan Rüşdiye mekteplerini de zorunlu öğretim kapsamına almış, böylece toplam
6 yıl zorunlu öğretimi getirmiştir. Ancak bu hüküm uzun süre uygulanamamıştır.
II. Meşrutiyette 1913’te ilköğretim zorunluluğu yeniden 6 yıla çıkarılmıştır.
Tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi ilköğretimde de, dolayısıyla sıbyan
mekteplerinde yapılan en kapsamlı düzenleme 1869 tarihli Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi ile yapılmıştır. Nizamnamede, sıbyan mekteplerine ilişkin temel
hükümler şöyledir (MUN 1869: 3-7; Berker 1945: 70-71; Akyüz 1993: 98):
•

Her mahalle veya köyde veya icabına göre bir iki mahalle veya köyde
sıbyan mektebi açılacak, Müslüman-Hıristiyan karışık yerlerde her
toplum için ayrı ayrı bir mektep bulunacaktır (md. 3).

•

Bu okulların inşa, tamir ve müteferrik giderleriyle öğretmenlerin aylıkları mahalle veya köydeki cemaat tarafından verilecektir (md. 4).

•

Sıbyan mekteplerinin öğretim süresi 4 yıldır ve programı şöyledir:
Elifba, Kur’an-ı Kerim, Tecvid, Ahlâk Risaleleri, İlmihal, Yazı, Muhtasar Fen-i Hesap, Muhtasar Tarih-i Osmanî, Muhtasar Coğrafya,
Malûmat-ı Nafia (md. 6).

•

Kızların 6-10, erkeklerin 7-11 yaşları arasında mektebe devam etmeleri zorunludur (md. 9).
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•

Bir köy veya mahallede bir cemaate mahsus iki sıbyan mektebi varsa
ve mevkii bakımından mahzuru yoksa, bunlardan biri kızlara, öteki erkeklere ayrılacaktır (md. 15).

Akyüz’e (2007: 163) göre, Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde, “sıbyan
mektebi” terimini kullanılıyorsa da, artık bunların Maarif Nezaretine bağlı olanlarına “iptidaî mektep”, “mekteb-i iptidaî”, bazen da halk arasında “taş mektep”
denmektedir. Sıbyan mekteplerindeki yenilik ve gelişmeler, “usûl-i cedid” denen
bir hareket içinde 1870’lerden itibaren ciddi biçimde ele alınmıştır.
Tanzimat döneminde Çanakkale’deki İslâm sıbyan mekteplerine ilişkin ulaşabildiğimiz ilk veriler 1287 (1871-1872) tarihli Cezair-i Bahr-i Sefid Salnamesine göre şöyledir:
Tablo 1. 1287 Tarihli Cezair-i Bahr-i Sefid Salnamesine Göre İslâm Sıbyan
Mektepleri
Yerleşim Birimleri

Sıbyan Mektebi Sayısı

Çanakkale

8

Eceabat Nahiyesi

15

Ezine Kazası

26

Bayramiç Nahiyesi

56

Kumkale Nahiyesi

5

Biga Kaymakamlığı

18

Dimetoka Nahiyesi

10

Çan Nahiyesi

34

Lapseki Kazası

-

Bozcaada Kazası

3

Ayvacık Kazası

30

Toplam

205

Tablo 1’de gösterilen sayısal verilerin doğruluğunu teyit edecek başka bir
bulguya ulaşılamamıştır. Bu veriler incelendiğinde Bayramiç’te 56, Biga’da 18
sıbyan mektebinin bulunduğuna ilişkin verilerde, bir karışıklık şüphesi olduğu
sanılmaktadır. Çünkü Biga, hem yerleşim yeri olarak hem de idari bakımından
Bayramiç’ten büyüktür. Onun için Biga’da daha fazla mektebin olması beklenir.
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Sıbyan mekteplerinin sayısı 1876’da 323’e, 1895’te ise 411’e yükselmiştir
(Korkmaz 2004:165). Sıbyan mekteplerinde nicel bir artış olmasına rağmen niteliğin göz ardı edildiği yorumu yapılabilir. Çünkü bu yıllarda artık “usûl-i cedide” üzerine ilköğretim kurumlarına yönelim söz konusudur. Daha sonraki yıllarda yayınlanan maarif salnamelerinde, 1893-1896 yıllarında Cezair-i Bahr-i Sefid
vilayetinde “usûl-i atika” üzerine 3, usûl-i cedide” üzerine de 68 mekâtib-i iptidaiye bulunduğu kaydedilmektedir (SNMU 1316:1256).
Artık adları “iptidaî mektep” olarak anılmaya başlayan sıbyan mekteplerinde
1870’lerden sonraki yenileşmeleri hayata geçirmek pek kolay olmamıştır. Sıbyan mekteplerinde yeni yöntem ve teknikleri ilk uygulayan öğretmenlerden biri
Selim Sabit Efendi’dir. Öğrencisi Kilisli Muallim Rifat’ın anlattığına göre Selim
Sabit Efendi sıbyan mektebinde gerçekleştirdiği yeniliği şöyle anlatmıştır (Ergin
1977: 460):
“İstanbul mekteplerinde “usûl-i cedide” üzere öğretimi ben düşündüm
ve bunu ilk evvel Süleymaniye’de bir taş mektepte uyguladım. Oraya
Fransa’da olduğu gibi mükemmel sıralar, hesap tahtaları ve haritalar
koydurdum. Fakat aradan bir ay geçmeden bir gün maarif nazırı tarafından çağrıldım. Hocaefendiler mekteplerin bu hale konmasını din ve
imana aykırı görmüşler, onlara göre Kur’an-ı Kerim’i diz çökerek hasır
ve minder üstünde okutmayıp da sıra üzerinde bacak sallayarak okutmak günah imiş. Velhasıl yaptıklarım bütün ıslahat Frenk işi imiş. Dini
İslam böyle şeye müsait değilmiş. Bu hocaefendiler beni Şeyhülislâm
Efendiye şikâyet etmişler. O da Padişah’a arz ile cezalandırılmamı istemiş, hatta bir de fetva yazılmış. Fakat Padişah Şeyhülislâm Efendinin
şiddetini yumuşatmakla beraber Maarif Nazırına emretmiş ve bana
selâmi şahânesinin tebliğiyle (birden bire değil, tedricen terakki edelim,
efkâr-ı umûmiyeyi de unutmayalım) tarzında hâkimane telkinde bulunarak ben de hareketlerimi biraz ılımlı hale soktum.”
“Usûl-i cedid” hareketinin etkili olduğu 1870’lerden sonra Çanakkale’de açılan bazı iptidaî mekteplerin maarif salnamelerinde açılışlarına ilişkin bilgilere
ulaşılabilmektedir. Salnamelere göre Çanakkale’deki bazı iptidaî mekteplerle
ilgili veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir (SNMU 1316: 1254-1255; SNMU
1317: 1294-1295; SNMU 1318: 1676-1677; SNMU 1319: 984-985; SNMU 1321:
740).

26

Tablo 2. Maarif Salnamelerine Göre İptidaî Mektepler
Yerleşim birimi Okulun adı

Açıldığı yer

Kuruluş tarihi

Kal’a-ı Sultaniye

İnas (Kız)İptidaisi

Merkez

Biga

İnas (Kız)İptidaisi

Tekye Sokağı

Kal’a-ı Sultaniye

Zükûr (Erkek) İptidai- Merkez
si

1303

Ezine

Zükûr (Erkek) İptidai- Merkez
si

1299

Biga

Zükûr (Erkek) İptidai- Merkez
si

1312

Biga

Zükûr (Erkek) İptidai- Kara Biga Nahiyesi
si

1312

Biga

Zükûr (Erkek) İptidai- Dimetoka (Gümüşçay) Nahisi
yesi

1305

Biga

Zükûr (Erkek) İptidai- Çan Nahiyesi
si

1302

Lapseki

İptidaî

Cami-i Atik

1315

Lapseki

İptidaî

Abdurrahman Efendi Mahallesi

1308

Ezine

Zükûr (Erkek) İptidai- Cami-i Kebir
si

1303

Biga

İptidaî

Burgaz Nahiyesinde Cami-i
Atik

1333

Biga

İptidaî

Zeytinlik

1312

Kal’a-ı Sultaniye

Hamidiye İptidaîsi

-

1317

1312 (1899)
1312

Ezine Cami-i Kebir, Biga Karabiga, Biga Dimetoka ve Biga Zeytinlik’teki iptidaî mektepler halkın yardımlarıyla yapılmıştır. Biga Çan Nahiyesindeki iptidaî,
nahiye halkından Osman Efendi ve Lapseki Burgaz Nahiyesindeki iptidaî, Ashâbı Hamiyetten Mehmet Sadettin Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Lapseki Abdurrahman Efendi mahallesindeki iptidaî ise, Muallim Mehmet Efendi tarafından
tamir ettirilmiştir (SNMU 1319: 984-985).
1870’ten sonra Çanakkale’de iptidaî adıyla açılan ilköğretim kurumlarının
“usûl-i cedide” (yeni yöntem ve tekniklere uygun öğretim) üzerine eğitimöğretim verme ihtimali olabilir. Ancak okullarda “usûl-i cedide”ye uygun eğitimöğretimin yapılıp yapılmaması, biraz da öğretmen faktörüyle yakından ilgilidir.
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Türkiye’de çağdaş öğretmen yetiştiren ilk kurum 16 Mart 1848’de açılan Darümuallimîn-i Rüşdi’dir. Bu okul genelde Tanzimat’tan sonra yeni açılan rüşdiyelere öğretmen yetiştirmiştir. Ancak, buradan mezun olanlar iptidaî mekteplerde de
görev yapmışlardır. Ayrıca 1868’de İstanbul’da Darülmuallimîn-i Sıbyan adında
bir öğretmen okulu açılmıştır. Bu okulun öncelikli görevi yeni açılmakta olan ve
artık giderek “iptidaî mektep” denen ilköğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Kız Öğretmen Okulu da ilk defa 1870’te açılmıştır. 1894’te Çanakkale
merkez ve Biga’da kız iptidaîlerin de açıldığı görülmektedir.
İptidaî mekteplere ilişkin önemli bir düzenleme de1913 tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkati (İlköğretim Geçici Kanunu) ile yapılmıştır. Bu kanun,
“geçici” başlığını taşımasına rağmen Cumhuriyet yıllarında da bir çok maddeleri
yürürlükte kalmıştır. Bu kanun iptidaî mekteplerin zorunlu olduğu hükmünün
yanında parasız olacağını da belirtmiştir. O zamana kadar iptidaî ve rüşdî olarak
ikiye ayrılmış mektepler, Mekâtib-i İptidaiye-i Umumiye adı altında birleştirilerek masraflarının temini vilayetlere bırakılmıştır. İlköğretimin süresi bu şekilde
kanunla 6 yıl olarak kabul edilmiş ve biri 2 yıl süreli üç devreye ayrılmıştır: 1.
Devre-i Ulâ veya İptidaiye, 2. Devre-i Mutavassıta veya Vasatiye, 3. Devre-i Âliye. 1913 tarihli kanun, Mekatib-i İptidaiye’nin (ilköğretimin) programlarını şöyle
tespit etmiştir (Ergin 1977: 1409; Ergün 1996: 194-208): Kur’an-ı Kerim (Müslümanlara mahsus), Malûmat-ı Diniye, Lisan-ı Osmanî, Hesap, Hendese, Coğrafya, Tarih, Dürûs-i Eşya, Malûmat-ı Tabiye ve Tatbikatı, Hıfzıssıhha, Malûmat-ı
Medeniye ve Ahlâkiye ve İktisadiye, El İşleri ve Resim, Terbiye-i Bedeniye ve
Mektep Oyunları, Tâlim-i Askerî (erkek çocuklara), İdare-i Beytiye ve Dikiş (Kız
çocuklara).
1913-1914 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’deki ilköğretim kurumları, öğretmen, öğrenci ve temel eğitimden yararlanma durumlarına ilişkin veriler Tablo
3’te gösterilmiştir (Alkan 2000: 214).
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Tablo 3. 1913-1914’te Çanakkale’deki İptidaî Okul, Öğretmen ve Öğrenci
Sayıları
Yerleşim Okul sayısı
birimi

Öğretmen Öğrenci
sayısı
sayısı

Okula
Z. Eğitim
devam
çağındakiler
etmeyenler

E

K

EK

T

E

K

E

K

E

K

E

K

Merkez

-

1

2

3

3

5

420

380

264

134

264

246

Köyleri

-

-

1

1

1

-

23

13

193

269

216

281

Ezine

1

1

-

2

6

1

172

65

102

49

102

114

Köyleri

2

-

2

4

4

-

100

34

286

325

386

359

Ayvacık

1

1

-

2

4

2

102

69

11

54

113

123

Köyleri

2

-

-

2

3

-

80

-

969

976

1049 976

Bayramiç 1

1

-

2

4

2

93

60

34

55

127

182

Köyleri

3

-

-

3

3

-

245

-

710

873

955

873

Biga

3

1

-

4

9

3

290

87

134

296

424

383

Köyleri

7

-

2

9

12

-

581

51

2603 3143 3184 3194

Lapseki

1

2

-

3

5

2

143

138

11

24

154

162

Köyleri

2

1

2

5

8

2

232

95

453

557

685

652

Gelibolu * 2

1

-

3

8

4

274

140

177

299

451

439

Köyleri

-

4

4

3

-

62

62

23

12

85

74

-

Korkmaz’ın da (2004:171) tespit ettiği gibi, Tablo 3’teki verilerde bazı yanlışlıklar bulunmaktadır. Bazı kazalarda zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısı ile
okullara devam eden ve etmeyen öğrenci sayıları birbirini tutmamaktadır. Örneğin Çanakkale’de okullara devam eden erkek öğrenci sayısı 420, okula devam
etmeyen ise 264’tür. Bu durumda zorunlu eğitim çağında 684 öğrenci olması
gerekirken Tabloda 264 öğrenci gösterilmiştir. Tablodaki bazı tutarsızlıklara
*

Bu tarihlerde Gelibolu ayrı bir vilayet olduğu için veriler, bu tabloya farklı kaynaktan
eklenmiştir (bkz: Alkan 2000 186).
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rağmen ulaşılan bu veriler, Çanakkale’de o dönemin ilköğretim durumuna ilişkin
bazı ipuçları vermektedir.
Tablo 3 incelendiğinde okula devam eden öğrencilerin sayısı çok azdır. Özellikle kızlar, hem kent merkezlerinde hem de köylerde okula gönderilmemektedir.
Özellikle Ayvacık ve Bayramiç köylerinde kız çocuklarının hiç okula gönderilmediği anlaşılmaktadır. Kent merkezlerinde erkek çocuklarına mahsus okullar
daha fazladır. Karma eğitim veren okullar ise daha çok köylerdedir. Gerçi tablo
daha dikkatli incelendiğinde köy okullarındaki kızların okuldan daha az yararlandığı görülecektir. Köylerde karma eğitime gidilmesinin nedeni biraz da mecburiyettendir. Çünkü oralarda ayrıca kızlar için bir okul açmanın imkânı yoktur.
Mevcut okulların da gerek kent merkezlerinde gerekse köylerde fiziki imkân
açısından pek de iç açıcı olmadığı söylenebilir. Bu görüşlerimizi okul tarihleri de
destekleyecektir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı incelendiğinde bazı okullarda öğrenci sayısının 20’yi bile geçmediği görülür. Köylerde daha çok erkek
öğretmenler, kentlerde ise artık öğretmenliği bir meslek olarak gören kadınların
çalıştığı söylenebilir.
Okullardaki öğrenci sayısı ve öğrencilerin başarısı konusunda bilgi verir düşüncesiyle 1913-1914 yıllarında resmî iptidaîlerde sınıf geçen ve sınıfta kalan
öğrencilere ilişkin veriler Tablo 4’te gösterilmiştir (Alkan 2000:166).
Tablo 4. 1913-1914’te Çanakkale’deki İptidaî Mekteplerdeki Başarı
Durumları
Sınıf Geçme Durumu / Cinsiyet

K

E

T

Sınıf Geçen Öğrenci

879

1722

2601

Tasdiknamesini Alan Öğrenci

22

36

58

Sınıfta Kalan Öğrenciler

91

398

489

1913-1914 eğitim öğretim yılında Çanakkale’de resmî iptidaî mekteplerde
okuyan öğrenci sayıları 3148’dir. Tablo 4 incelendiğinde sınıfta kalan öğrencilerin sayısı hiç de az değildir. Özel iptidaî ve ortaöğretim düzeyindeki okulların
(sultanî) öğrenci sayılarıyla birlikte tüm iptidaî mekteplerde 9233 öğrenci kayıtlıdır. Özel iptidaî mekteplerdeki öğrenci sayısı ise 5760’tır (Alkan 2000: 181).
Özel iptidaî mektepler genelde gayrimüslimlerin okullarıdır. 1923-1924 eğitim
öğretim yılında resmî ilkokullardaki öğrenci sayısı 4531’dir (Alkan 2000: 304).
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2. Medreseler
Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı yükselme dönemlerinde medreseler önemli
eğitim kurumlarıdır (Gül 1997). Osmanlılarda yegâne ilim membaı medreseler
olduğundan buralarda her türlü ilim okutulurdu (Yaltkaya 1999: 464). Medreselerin toplumda saygınlığının en önemli nedeni bilim üretim merkezleri olması ve
müderrislerin çok iyi yetişmesidir. Ancak müderrislik zamanla bozulmuş ve
medreseler işlevselliğini kaybetmiştir.
Gelibolulu Mustafa Âli (1541-1600), bozulmaya başlayan eğitim ve medrese
sistemine ilişkin erken bir dönemde çok düşündürücü belirlemelerde bulunmuştur (Akyüz 2007: 129). Mustafa Âli, müderrisliklerin ve kadılıkların rüşvet ile
alınıp satılır hale geldiğini, bu makamlara geçmekten amacın “mal mülk biriktirmek, siyasî otoriteye hoş görünüp kendi çıkarlarını gerçekleştirmek” olduğunu söylemiştir. Devlet, layık ve hakkı olana değil, rüşvet verene ve koruyucusu
olanlara müderrislik, yani öğretim üyeliği ve kadılık görevlerini vermiştir. Bilenle bilmeyen, erdemli olanla olmayanlar ayırt edilememiş, aksine, bilenler ve
bilimsel makama getirilmesi gerekenler kıyıya köşeye itilmişlerdir.
Kanunî devrinden itibaren Tanzimat’ın ilanına kadar geçen uzun yıllarda
medreseler kendi haline bırakılmış ve bunlarda hiçbir ıslahat yapılmamıştır
(Yaltkaya 1999: 466). Tanzimat’ın ilanından sonra da aynı hal devam etmiştir.
Medreselerin gelişme ve geliştirme yönünde ıslah edilmeyip kendi kaderine
bırakılması gerçeği, Çanakkale’de az sayıda bulunan medreseler için de geçerlidir.
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Tablo 5. Maarif Salnamelerine Göre Medreseler
Yerleşim
birimi

Medresenin adı

Öğrn.
sayısı

Müderrisi

Mevkii

Kurucusu

Biga

Hatipzâde

Hacı Ayvaz Mah. Hacı Hüse- 15
yin Efendi

Hatipzâde

Biga

Hatipzâde

Tekyeci Mah.

-

15

Hacı Emin Ağa

Biga

Hatipzâde

Cami-i Kebir

-

15

Şeyh Hacı Musa
Efendi

Ezine

Cami-i
Kebir

Cami-i Kebir

Müftü
Hasan
Fehmi
Efendi

6

Abdurrahman
Bey

Ezine

Zeytinli
Camii

Debbağlar Mah.

-

-

Mehmet Efendi

Ezine

Tunuslu

Kumkale Kasaba- sı

-

Tunuslu Hacı
Ali

Bayramiç

Cami-i
Cedid

Cami-i Cedid

El-Hâç
20
Abdülhalim
Ef.

Hadimizade
Hacı Osman
Bey

Bayramiç

Cami-i
Kebir

Cami-i Kebir

Hafız Osman Ef.

18

Hacı Balî

Lapseki

Gazi Yakup Bey

Çardak Kasabası

Ali Efendi

5

Gazi Yakup
Bey

Kızılca Tuzla
Köyü

Hâfız Ab- 55
dülmuttalib
Efendi

Ayvacık Hüdavendigar

Gazi Hüdavendigar Sultan
Murad Han

Tablo 5’te 1317 (1899) tarihli maarif salnamesinde (SNMU: 1492-1493)
Çanakkale’de bulunan medreselere yer verilmiştir. 1318, 1319, 1321 tarihli
salnameler de incelendiğinde Çanakkale’deki medreselerin durumunda pek bir
değişiklik yoktur (SNMU 1318: 1672-1673; SNMU 1319: 982-983; SNMU
1321: 738). Öğrenci sayılarına bakıldığında Çanakkale’deki medreseler küçüktür. En büyük medrese Ayvacık Tuzla köyündeki medresedir. Bu medresenin
eğitim seviyesi bakımından 1504-1505 yıllarında 20’li medrese olduğundan
daha önce söz edilmişti. Yakın zamana kadar ayakta kalan bu medreseden geriye
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bir şey kalmamıştır. Çanakkale’de eskiden medrese binası olup da günümüzde
ayakta kalan bir kalıntıya rastlanmamıştır.
Maarif salnamelerinde Çanakkale merkezinde bir medreseden söz edilmemesi ilginçtir. Korkmaz (2004: 168) bu durumu şöyle izah etmektedir:
“Çanakkale gibi bir sancak merkezinde medreselerin olmaması düşünülemez. 18 Kasım 1839 tarihli şer’iye sicili belgesinde Kal’a-i Sultaniye’de
Cami-i Kebir yanında Müfessirzâde Faziletlü Said Efendi bir medresenin
açık olduğu kayıtlıdır. Bu durumda medreselerin çeşitli sebeplerden kapanmış olduğu düşünülebilir ya da salnamelere kayıtlar geçmemiş olabilir.”
Tablo 5 dikkatlice incelendiğinde aslında veriler, medreselerin genel ve Çanakkale’deki durumu hakkında sağlam ipuçları vermektedir. Bu ipuçları şöyle
sıralanabilir:
1. Her bir medresedeki öğrenci sayısı oldukça azdır. Hatta bazı medreselerde hiç öğrenci yoktur.
2. Medreselerin bir çoğunun camii ile bitişik olduğu ve din amaçlı eğitim
verdiği izlenimi söz konusudur.
3. Medresede yalnız bir müderris görev yapmaktadır. Bunlar da din adamlarıdır (müftü, hacı, hafız).
Bu ipuçlarından hareketle şöyle bir yorum yapılabilir: Medreseler artık işlevlerini tamamlamış kendi kaderlerine terk edilmiştir. Bu kurumlar, Kur’an
kursu hüviyetinden öte bir işleve sahip değildir. Bu eski kurumlara halk rağbet
etmemekte; devlet de artık bu kurumlara istatistiklerde yer verecek kadar değerli
bulmamaktadır. Belki de onun için sancak merkezi olan Çanakkale’de, Batılılaşma sürecinde yaygınlaşmaya başlayan iptidaî, rüşdiye ve idadî tarzı okullara
ayrıntılı yer verirken, bu kurumları yok saymaktadır.
Meşrutiyet döneminde medreselerin ıslahı ile ilgili bazı çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle Meşrutiyet’in getirdiği fikir ve tartışma özgürlüğü ortamında en
eski eğitim kurumu olan medreselerin ıslahı konusunda bir çok fikir ileri sürülmüştür (Zengin 2002: 29-89). Bu fikirler çerçevesinde 1909’da “Medâris-i İlmiye Nizamnamesi”, 1914’te de “Islâh-ı Medâris Nizamnamesi” çıkarılmıştır. Bu
düzenlemeler ile medreseler, müspet derslerin de okutulduğu daha düzenli eğitim kurumları haline getirilmeye çalışılmıştır. Bu düzenlemelerle ilgili bazı hükümler şöyledir (Ergün 1996: 340-350; Zengin 2002: 90-97; Akyüz 2007:285):
Öğretim Süresi:
Düzey bakımından üç kısma ayrılmıştır: Tâlî Kısm-ı Evvel, Tâlî Kısm-ı
Sanî, Âli. Her kısmın süresi 4 yıldır. Tüm medrese öğrenim süresi 12 yıldır.
Medreselere 15-30 yaş arasındaki, bir ilkokul diploması veya ehliyetnâmesi
olanlar sınavsız, olmayanlar da kabul sınavlarıyla alınacaklardır.
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Öğretim programı:
Klasik medrese öğretimine yönelik din içerili derslerin yanında Batı yabancı
dilleri ve müspet bilimlere yönelik dersler programlara konmuştur. Bunlar Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Astronomi, Kozmografya, Tarih, Coğrafya,
Farsça gibi derslerdir.
Meşrutiyet döneminde medreseler üzerinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları
da ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik, siyasî ve kültürel etkenlerden
dolayı işe yaramamış, 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhidi-i Tedrisat Kanunu dayanak gösterilerek dönemin Eğitim Bakanı Vasıf Çınar’ın 11 Mart 1924 tarihli
genelgesi ile kapatılmıştır (Ünder 1998).
II.

Tanzimat Mektepleri

Tanzimat’tan sonra Batı tarzında açılan tüm eğitim kurumlarına “Tanzimat
Mektepleri” ya da “Modern Okullar” denilebilir. Bu mekteplerin en belirgin
özelliği, kamu eğitim kurumları olmasıdır. “Kamu eğitimi”, genel olarak devletlerin veya ulusların ilk ve ortaöğretim öğrencileri için yetiştirme sorumluluğunu
yüklendikleri eğitimdir. Bu eğitim içine yetişkinlerin meslek eğitimi de girebilir
(Öncül 2000: 656). Bir anlamda devletin açtığı okullarda yapılan eğitime kamu
eğitimi denir. Tanzimat’tan sonra devlet eliyle veya desteğiyle açılan genel eğitim kurumları iptidaî, rüşdiye, idadî ve sultanî şeklinde sınıflandırılabilir. Bunların dışında değişik mesleklerde eleman yetiştirmek için açılan eğitim kurumlarından da söz edilebilir. Burada yalnız rüşdiye, idadî ve sultanî düzeydeki eğitim
kurumlarından söz edilecektir.
1. Rüşdiyeler
Rüşdiyeler, sıbyan mekteplerinin yetersizliğinden dolayı öncelikle askeri
okullara öğrenci hazırlamak amacıyla açılmış eğitim kurumlarıdır. Bu okullarda
öğrenciler ergenlik yaşına kadar eğitim gördükleri için bizzat II. Mahmut tarafından o dönemde yeni açılan bu kurumlara rüşdiye adı verilmiştir. 1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesi’nde sıbyan mekteplerinden sonra söz edilen bu rüşdiyelerin, sıbyan mekteplerinin dışında Batı tarzı açılan temel eğitim kurumları
olduğu söylenebilir. Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre bu okullarla ilgili
bazı temel bilgiler şöyle sıralanabilir (MUN 1869: 8-12):
•

500 haneyi geçen her yerleşim biriminde bir rüşdiye açılacaktır. Müslüman ve Gayrimüslim rüşdiyeleri ayrı olacaktır (md. 18).

•

Büyük şehirlerde Müslüman ve Hıristiyan mektepleri kızlar ve erkekler için ayrı ayrı açılacaktır (md. 26)

•

Mekteb-i rüşdiyenin öğrenim süresi 4 yıldır. Dersleri şöyledir:
Mübâdi Ulûm- u Diniye, Lisan-ı Osmanî Kavâidi, İmlâ ve İnşa, tertib-i
cedid üzere Kavâid-i Arabiye ve Farisiye, Defter Tutmak Usûlü, İlm-i
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Hesap, Tersîm-i Hudud, Mebadi-i Hendese, Tarih-i Umûmî ve Tarih-i
Osmanî, Coğrafya, Jimnastik, Mektebin bulunduğu mahalde galiba
müstağmel (geçerli) olan Lisan, Ticaret merkezlerinde 4. sınıfta Fransızca (md. 28).
•

Farklı mezhep ve dine yönelik dersler, her milletin kendi lisanı üzerine
okutulacaktır (md. 23).

•

Bu okulların masrafı ve öğretmen maaşı Vilayet Maarif İdaresi sandığından karşılanacaktır (md. 30).

Ergün’e (1996: 208) göre rüşdiyeler, II. Abdülhamid döneminde (18761908) yalnız yerel hükümet dairelerine “kâtip” yetiştirmek amacına yönelmiş,
ders programlarının esasını da yazı öğretimi teşkil etmiştir. Rüşdiyelerin gelişmesi ve yaygınlaşması, II. Abdülhamid dönemine rastlar. Bu dönemde ilk yıllarında başta İstanbul olmak üzere bir çok vilayette de rüşdiye binaları inşa edilmiş ve açılmıştır (Kodaman 1991: 95-105). Çanakkale’de rüşdiyeler 1870’lerde
açılmıştır.
1287 (1871-1872) tarihli Cezair-i Bahr-i Sefid Salnamesine göre Kal’a-i
Sultaniye ve Biga’da birer tane “mekteb-i rüşdiye” kayıtlıdır (SVCBS 1287:
45).1876’da ise rüşdiyelerin sayısı 7’ye çıkmıştır (SVCBS 1293: 145). Ulaşılan
verilere göre ilk rüşdiyelerin Çanakkale ve Biga’da açıldığı söylenebilir. Biga
Rüşdiyesi, 1869’da açılmıştır. Çanakkale Rüşdiyesi’nin ise ne zaman açıldığı
bilinmemekle beraber onun da 1869’da açılmış olma ihtimali yüksektir. Çünkü
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde rüşdiyelerin 500 evi geçen kasabalarda kurulması öngörülmüştür. Çanakkale’de o yıllarda iki büyük yerleşim biriminden olduğu için bu hüküm gereğince Biga ve merkezde rüşdiyelerin kurulmasına öncelik verilmiş olabilir. Ezine Rüşdiyesi 1871’te, Lapseki Rüşdiyesi
1872’de Ayvacık Rüşdiyesi 1872’de ve Bozcaada Rüşdiyesi 1873’te açılmıştır
(Korkmaz 2004: 174). Gelibolu Rüşdiyesi ise, Rumi 1302’de (1886) açılmıştır
(Kazancıgil 2006:193).
İlk kız rüşdiyeleri ise yine Çanakkale’de 1314’te Tekye Sokağı’nda (1896),
Biga’da Tekyeci Sokağı’nda 1315’te (1897) kız iptidaî mektepleri binalarında
açılmıştır (SNMU 1318:1676). Gelibolu Kız Rüşdiyesi ise Rumi 1300’de
(1884) eğitime-öğretime başlamıştır (Kazancıgil 2006: 193).
Hicri 1305 (1887) tarihli salnamede Kal’a-i Sultaniye’deki rüşdiye mektebinin durumu şöyledir (SDAO 1305: 156):

Kal’a-i Sultaniye Mekteb-i Rüşdiyesi

Muallim-i Evvel
Muallim-i Sâni
Yazı Muallimi
Talebe Sayısı
Hademe
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: Mustafa Efendi
: Tevfik Efendi
: Recep Efendi
: 40
:1

Osmanlı Maarif Nezareti, Hicrî 1316-1321 (1898-1903) yılları için ülke çapında 6 adet eğitimle ilgili bilgileri kapsayan hacimli yıllıklar yayınlamıştır.
Cumhuriyet öncesi verilerin önemli bir kısmı bu kaynaklara dayanmaktadır.
Bunlardan 1319 (1901) tarihli salnamede Kal’a-i Sultaniye rüşdiye mekteplerine
ilişkin bazı bilgiler şöyledir (SNMU 1319: 981):
Tablo 6. Maarif Salnamelerinde Rüşdiye Mektepleri
Muallim-i Evvel
Muallim-i Sâni
Hat Muallimi
Talebe Sayısı
Hademe

Biga Kazası Mekteb-i Rüşdiyesi

: Recep Hamdi Efendi
: Mahmut Efendi
: İsmail Efendi
: 75
:1

Muallim- Vekili
: Mehmet Efendi
Hüsn-ü Hat Muallimi: Mehmet Efendi
Talebe Sayısı
: 43
Hademe
:1

Lapseki Mekteb-i Rüşdiyesi

Muallim-i Evvel
Hat Muallimi
Talebe Sayısı
Hademe

: Mehmet Gazi Efendi
: Hafız Mehmet Efendi
: 46
:1

Muallim-i Evvel
Hat Muallimi
Talebe Sayısı
Hademe

: Numan Efendi
: Vasıf Efendi
: 19
:1

Kal’a-i Sultaniye İnas (Kız) Mekteb-i Rüşdiyesi

Muallim-i Evvel
Muallim-i Sâni
Talebe Sayısı
Hademe

: Nazmiye Hanım
: Şefika Hanım
: 20
:1

Biga İnas (Kız) Mekteb-i Rüşdiyesi

Muallim-i Evvel
Talebe Sayısı
Hademe

: Şevket Hanım
: 18
:1

Ezine Mekteb-i Rüşdiyesi

Ayvacık Mekteb-i Rüşdiyesi

Tablo 6’daki veriler ve diğer salnamelerdeki veriler değerlendirildiğinde şu
sonuçlara ulaşılabilir: Çanakkale’de rüşdiyeler, öncelikle kent merkezlerinde
kurulmuştur. Kızlar ve erkekler için ayrı rüşdiyeler açılmıştır. Rüşdiyelerde öncelik erkek çocuklara verilmiştir. Erkek rüşdiyelerinden sonra bazı yerleşim
birimlerinde kız rüşdiyeler de açılmıştır. Ancak bunlar aynı yerleşim birimindeki
erkek rüşdiyelerle karşılaştırıldığında öğrenci sayısı daha az okullardır.
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Rüşdiyelerde yazı eğitimine ayrıca önem verildiği görülmektedir. Çünkü
rüşdiyelerin “muallim-i evvel”den sonra gelen ikinci muallimi “hat muallimi”dir. Yazı eğitimine bu kadar önem verilmesinin en önemli nedeni, o dönemde yeni açılan bu okullarda daha çok memur yetiştirmeye dönük bir amaç güdülmesidir. Osmanlı ülkesindeki bu genel olgu, Çanakkale için de geçerlidir.
Ankara Ayaş Mektepleri konusunda çalışma yapan Akyüz de (1993:106) rüşdiyelerdeki bu olguyu şöyle yorumlamıştır:
“Demek ki o dönemlerde güzel yazı dersi çok önemle ele alınmakta,
rüşdiyelerde Matematik, Tarih, Coğrafya vs. gibi okutulmakta olan
öteki dersler çok ihmal edilmektedir. Türk eğitim tarihindeki bu çarpık durumun nedeni, Osmanlıların yazı güzelliğine aşırı ölçüde düşkün olmaları, şekil ve gösterişle vakit geçirmeleri, bilimleri ve derslerin muhtevasını ihmal etmeleridir. Ahmet Rasim anılarında şöyle der:
‘Abdülaziz devrinde (1861-1876) başlayan yeni öğretim, Matematik,
Tabii bilimler konuları gençlerde temel tutturamıyordu. Hangi devlet
dairesine girecek olsanız ‘yazısı iyi mi?’ diye soruluyordu.’ Özetle,
Türk eğitim tarihi bize şunu göstermektedir: Medreselere yöneltilen
‘araç durumunda olan âlet bilimlerle çok fazla meşgul olup özü ve
amacı unutma’ şeklindeki eleştiri, Tanzimat’tan sonra açılan yeni
mektepler için de doğrudur. Medreselerde nasıl Arapça’ya çok fazla
önem veriliyor ve bilimler ihmal ediliyorsa, yeni mekteplerde de yazı
güzelliğine, şiire, vs. aşırı önem verilmiş ve birçok müsbet ve sosyal
bilimler ihmal edilmiştir.”
İlk kurulduklarında ortaöğretim kademesi içinde olan rüşdiyeler, giderek
temel eğitim kademesi haline gelmişlerdir. Bu durum II. Meşrutiyet döneminde
iyice belirginleşmiştir. 1913’te iptidaî mekteplerle birleşmiştir. Emrullah Efendi,
1910 yılında Meclise sunduğu Tedrisat-ı İbtidaiye Kânunu Lâyihasında rüşdiye
mekteplerini temel eğitimin yüksek kısmı olarak tanımlamıştır (Ergün 1996:
210). II. Meşrutiyet yıllarında yeni numûne rüşdiyeleri de açılmıştır. Bazı rüşdiyeler, idadî mekteplerin ilk kısmı olarak eğitim-öğretim vermişlerdir.
Çanakkale rüşdiye mekteplerinin vaziyeti veya eğitim öğretim etkinlikleriyle
ilgili doyurucu bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yalnız romancı Reşat Nuri Güntekin’in hatırat ve romanlarında Çanakkale’de eğitim ve okullarla ilgili az çok
bazı bilgilere ulaşılabilir.
Reşat Nuri Güntekin, askeri hekim olan babasıyla 1895 yılında, beşbuçuk
yaşında Çanakkale’ye gelmiş ve yıllarca burada kalmıştır. Reşat Nuri, Çanakkale’de iken okul çağına geldiği halde bir yıl okula gönderilmemiş ve ailesi tarafından hergün Tuhfe-i Vehbî’den dört dize ezberletilmiştir. O okula gönderilmeme nedenini şöyle açıklamıştır (Kalfa 11 Nisan 2004; Yılmaz 2006: 566):
“Bilmiyorum neden? Vücudumu zayıf bulduğu için mi, yoksa başka bir
sebepten mi, babam bir sene beni mektebe göndermedi. Açıklık bir ba-
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yırın üstünde olan evimizde alıkoydu. O sene müspet olarak sapanla kuş
vurmayı ve gaz tenekelerinden kayık yapmayı öğrendim. Bir de ders diye her gün Tuhfe-i Vehbî’den dört mısra ezberletiyordu. Kendim hoca
olduktan sonra bu biraz tuhaf hafızlığı bana şöyle izah etti: Manada
müstakil olarak kulağının ve çenenin nazım ahengine alınmasına faydalı buluyorum.”
Çanakkale’de Reşat Nuri’nin ilk gittiği okul, Tıflı Camii yanında İptidaiye
ve Rüşdiye Mektebi olarak bilinen yerdir. Okulun adı tam olarak bilinmemektedir. Ancak Reşat Nuri anılarında, iki katlı olduğu belirtilen mektebin “tahtalı
hoca mektebi” olarak anıldığından söz etmiştir. Bu mekteple ilgi onun anıları
şöyledir (akt: Yılmaz: 2008: 566)
“Bu küçük mektebi bir güvercinlik hayatiyle dolduran çocuklar, o zamanki arkadaşlarım. Afacanlıkları haddi astıkça kapıcı Osman dayının
sürü halinde değnekle kovaladığı bu çocuklardan kim bilir ne kadarı
Çanakkale muharebesinde öldüler. Geri kalanlarını, Profesör Behçet
Sabit’i, çok sonradan denizci üniformasıyla gördüğüm Ferid’i ve daha
birçoklarını simdi benimki gibi yaşlanmış çehreleriyle değil, o zamanki
bahar çiçeği gibi yüzleriyle görüyorum.
Çocukluğum bir asker doktor olan babamın peşinde küçük Anadolu şehirlerinde geçmiştir. Mektebi sevmezdim. Teneşirler üstüne kurşun kalemiyle kuş ve gemi resimleri yaptığım olurdu. Dersten kaçarak bahçenin bir kösesindeki cami tabutluğunda saatlerce tek basıma oturduğum,
teneşirler üstüne kurşun kalemiyle kuş ve gemi resimleri yaptığım olurdu…
Hesap dersinde sınıfın en kötü talebesi muhakkak bendim. Fakat cumaya kaç gün, kaç saat kaldığını arkadaşlarım arasında benim kadar iyi
bilen yoktu. Pazar, pazartesi geçip Cuma uzaktan görünmeğe başladı
mı bende de bir sevinç, bir yürek çarpıntısıdır başlardı”
O yıllarda Cuma tatil günüdür. Reşat Nuri’nin gittiği bu okul daha sonraki
yıllarda vakıflar tarafından yıkılmıştır (İl Yıllığı 1955: 26). Bugün okulun bulunduğu yerin bir kısmı özel mülkiyete ayrılmış ve yerine dükkânlar yapılmıştır.
Okulun kapısındaki mermer levhaya yazılı kitabe, camiye ait sanıldığından korunmuş ve caminin Tıflı Sokağı’na bakan dış avlu kapısı üzerine monte edilmiştir. Kitabeden okulun Rumi 1286 (1869-1870) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.
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Tahtalı Hoca Mektebi’nin Tıflı Camii Dış Avlusundaki Kitabesi (16.02.2009) Fotoğraf:
Gaye Uygun

Yerel araştırmacı Şahabettin Kalfa (11 Nisan 2004) kitabeyi bugünkü dille
şöyle Türkçeleştirmiştir:
“O Hazreti Abdülaziz Han; halkına (tebasına) iyi bakanın niyeti, daima
dünya düzenlemesine vakfetmekti. / O; İskender’in tabiatı (huyu) gibi,
nice okul binalarının yapılmasıyla, cahillerin çoğalmasına set çekip;
yok yere mahvolmalarını önledi. / Çünkü onun düşüncesinde, hep o
eserleri yeterince hızlandırarak, hükümdarın maksadına yakışacak şekilde mülkle imar etmek oldu. / Muhtarın Ahmet’i (Ahmet Muhtar Paşa) namdaşını (Kendisi gibi namlı, aynı adı taşıyan adaşını Kayserili
Ahmet Paşa’yı) Akdeniz’in merkezine, (Çanakkale’ye) rütbece yükseklik vererek vali etti. / Akdeniz’e (Çanakkale’ye) vali olunca, gayretleriyle o deniz sahilini maksada uygun yer yapıp, yeni gamlardan uzaklaştırdı. / Çalışmalarıyla her yer bayındır, şenlikli olup; gam baykuşunu
uçuşturup, ilmin sonsuz geleceği üstüne gitti. / İşte bu mektep, en sonunda, hükümdarın yardımları ve çalışmalarıyla ferahlık veren sağlam
bir bina oldu. / Böyle bir yüksek resmi yapı üzerine tarih olundu (düşüldü) ki; Bu geçitte (Çanakkale Boğazı’nda) Kisra mescidine nispet bir
yer oldu./ Gönlü hoş bir zamanda, dikine yapılmış bu taş yapı, iyi sonuçlandırılarak bu kalbe ferahlık veren yerin açılması erkeklere (okuması için) zorlama (fırsat) oldu./Açılacağı vakit o özel yerde halkın sıkıştırmasıyla (isteğiyle) toplanılıp iyilik, güzellik ve hayır getirmesi dileğiyle dudaklarda okunması âdet olunan dini duayı okudular./ Öğrenciler; ilerleme için Avusturya, Muhammet, Mısırla ilgili tarihini bir mü-

39

cevher işlermiş gibi okusun./Bu mektep binası, çalışma ile oldu. Rumi
1286 / M.1869(1870)de dünyada hükümdarlık kıldı.”
Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanının kahramanı Feride’nin meslek
yaşamının bir kısmı Çanakkale’de geçmiştir. Feride bir öğretmendir. Bir kadın
öğretmeni konu edinen roman, insanları eğitime yönlendiren onları bu uğurda
mücadeleye teşvik eden ve gençleri öğretmenliğe özendiren bir yapıttır. Romanda Feride’nin Çanakkale’deki eğitim veya öğretmenlik yaşantısından çok, küçük
bir kasabadaki güzel, bekâr biraz da safça mahcup bir kadın öğretmenin sosyal
yaşamla olan mücadelesinden söz edilmektedir. İlk baskısı 1922’de çıkan romanın “II. Kısım”ın sonunda “iki gün evvel emir geldi: Ç… Rüştiyesi’ne tayin etmişler” sözü ile biter ve III. Kısım’da Feride’nin Çanakkale’deki yaşantısından
söz etmeye başlar (Güntekin 1989: 278-320). Romanın kahramanı Feride
Ç…’de çalıştığı okulla ilgili rüşdiye mektebinde şımartılmış bir kız öğrencisinden şöyle söz eder:
“Mektep talebeleri içinde oniki, onüç yaşlarında bir zengin paşa kızı
var. Büyümüş de küçülmüş gibi kavruk, çürük dişli, bücür, azametli bir
kız. Nadide Hanımefendi, -eğlenmek için hanımefendi diyorum, mektepte
şimdiden onu öyle çağırıyorlar- Hastalar Tepesi’ nin en güzel konağında oturur, her gün Paşa babasının landosu ve koç boynuzu gibi palabıyıklı emir çavuşuyla mektebe gelir gider.
Öyle sanıyorum ki, bu küçükhanım, bir şey öğrenmekten ziyade fakir arkadaşlarına, hatta hocalarına kurum satmak için mektebe geliyor. Çocuklar, onun halayıkları vaziyetindedir. Hocalar, onun bin türlü kahrını
çekmeyi vazife biliyorlar.(…) Fakat çocukların potinlerini bağlamak,
çamurlarını temizlemekten çekinmediğim halde bu azametli küçükhanım
efendiye hiç yüz vermiyorum. Hatta, derste hırpaladığım da oluyor. Fakat aksiliğe bakınız ki, o her hocadan ziyade bana musallat. Hiç peşimden ayrılmıyor.”
Romanın kahramanı Feride, diğer illerde olduğu gibi burada da güzelliği ile
dikkat çeker, öğrencilerin velileri bile onu görmek için okulun kapısında yığılırlar. Şehrin ileri gelenlerin davetlerine saflıkla katılan Feride’nin “Gülbeşeker”
olarak adı kötüye çıkmış ve davetlerden birinde aldığı ahlâksızca teklif karşısında şehirden soğumuş ve tayinini İzmir’e aldırmıştır. Bu roman kahramanının
yaşadığı olaylardan şöyle bir sonuç çıkarılabilir: Çanakkale gibi küçük bir Anadolu şehrinde kadın öğretmen olmak zordur. Bunun zorluğunu romanın kahramanı Feride fazlasıyla çekmiştir. Ancak o mesleğini bırakmamış, kendisinden
sonra gelecek kadın öğretmenlerin idolü olarak görülmüştür.
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2. İdadî ve Sultanîler
a. İdadîler
“İdadî” hazırlık okulları olarak açılmıştır. Tanzimat sonrasında Osmanlı’da
mevcut yüksek eğitim veren askerî ve sivil okullara öğrenci yetiştirmek üzere bu
kurumların bünyesinde bir veya iki sene gibi kısa süreli hazırlık sınıfları kurulmuştur. Bu hazırlık sınıflarına “idadî” adı verilmiştir (İhsanoğlu 1999: 318)
İdadî mektepler, 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde rüşdiyeler üzerine açılması öngörülen ortaöğretim kurumları olarak tanımlanmıştır. Nizamnamede idadîlerle ilgili bazı hükümler şöyledir (MUN 1869: 13-15):
•

Mekteb-i idadî, rüşdiye mektebinden mezun olan Müslüman ve Gayrimüslim çocuklarının karma eğitim gördükleri okullardır (md. 33).

•

Bin haneden fazla olan ve bulundukları yerin önemine göre her kasabada bir idadî açılacaktır (md. 34).

•

İdadîlerin masrafı ve öğretmenlerinin maaşı Vilayet Maarif İdaresi
sandığından karşılanacaktır (md. 35).

•

Öğretim süresi üç yıldır ve okutulacak dersler şunlardır: Mükemmel
Türkçe Kitâbet ve İnşâ, Fransızca, Kavânin-i Osmaniye, Mantık, Mübadî İlm-i Servet-i Milel, Coğrafya, Tarih-i Umûmî, İlm-i Mevâlid,
Cebir, Hesap ve Defter Tutmak Usûlü, Hendese ve İlm-i Mesâha,
Hikmet-i Tabiye, Kimya, Resim (md. 37).

Nizamnamede idadî mekteplerin kurulması öngörülse de 1872’ye kadar mâli
imkânsızlıklardan dolayı bu kurumlar açılamamıştır. 1873 tarihinde Maarif Nazırı Cevdet Paşa, nizamnamede zikredilen idadî mekteplerinin açılmasını yeniden ele almış ve hazırlanan yeni programa göre aynı tarihte Darü’l Maarif adındaki okul, idadîye çevrilmiş ve böylece ilk mülkî idadi açılmıştır. Ancak bunların sayısı sınırlı kalmıştır.
İdadî tarzı okullar 1876’dan sonra taşrada da açılmaya ve yaygınlaşmaya
başlamıştır (Kodaman 1991: 117). Taşrada açılan idadîler malî imkânsızlıklar
yüzünden beş ve yedi yıl olarak ikiye ayrılmıştır. İdadîler yatılı ve gündüzlü
eğitim veren kurumlardır. Ancak taşrada genelde beş yıllık ve gündüzlü (nehari)
idadîler açılmıştır. Çanakkale’deki idadîler de ilk açıldıklarında gündüzlüdür.
Kal’a-i Sultaniye İdadisi yedi yıl, Biga ve Gelibolu idadîleri gündüzlü ve beş
yıldır.
Beş yıllık idadîlerin programlarında şu dersler vardır (Ergün 1996: 220):
Kur’an-ı Kerim ve Tecvid, Ulûm-u Diniye, Hesap, Hendese, İlm-i Eşya, Hikmet-i Tabiye, Tarih-i Tabiî, Hıfzıssıhha, Coğrafya, Tarih, Arabî, Türkçe, Fransızca, Malumat-ı Medeniye, Ahlâk, Malumat-ı İktisadiye, Malumat-ı Kânuniye,
Ziraat, Usul-ü Defterî, Evrak ve Muhaberat-ı Ticarî, Arapça ve öğrencilerin milliyetlerine göre diğer diller, Hat.
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Hicri 1318 (1900) tarihli Maarif Salnamesi’ne göre Çanakkale idadîsi Hicri
1306 (1888) tarihinde Değirmenlik mevkiinde açılmıştır (SNMU 1318: 1676).
Hicri 1316 (1898) tarihli Maarif Salnamesi’ne göre Mekteb-i İdadînin öğretim
kadrosu Tablo 7’de gösterilmiştir (SNMU 1316: 1252).
Tablo 7. 1316 Tarihli Maarif Salnamesinde Kal’a-i Sultaniye İdadîsi
İsmail Hakkı Efendi

Müdür
Kal’a-i Sultaniye
İdadîsi

Fârisî, Arabî ve Türkçe Mustafa Efendi
Muallimi
Resim Muallimi

Hasan Basri
(Yüzbaşı)

Akâid, Türkçe, Usûl-i Defterî, Malumatı Fenniye
Muallimi

Hacı Muhammed Ali
Efendi

Fransızca, Hesap ve Cebir
Muallimi

Terambolius Efendi

Coğrafya, Hendese ve Tarih
Muallimi

İsmail Hakkı Efendi

Hüsn-i Hat Muallimi

Mehmet Nuri Efendi

Mubassır-ı Evvel

Ahmet Efendi

Mubassır-ı Sâni

Mehmet Efendi

2 Hademe

-

126 Öğrenci

99’u Müslim, 27’si G.
Müslim

Efendi

Hicri 1317 (1899) tarihli Maarif Salnamesi’ne göre Mekteb-i İdadînin öğretim kadrosu ise Tablo 8’de şöyledir (SNMU 1317: 1490).
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Tablo 8. 1317 Tarihli Maarif Salnamesinde Kal’a-i Sultaniye İdadîsi

Kal’a-i Sultaniye
İdadîsi

Mehmet Asıf Bey

Müdür
Tarih, Coğrafya,
Muallimi

Hendese

Mehmet Asıf Bey

Resim Muallimi

Hasan Basri Efendi
(Yüzbaşı)

Malumat-ı Nafia, Usûl-i Defterî, Kitabet Muallimi

Ali Rıza Ali Efendi

Hat Muallimi

Mehmet Nuri Efendi

Akaid, Arabî, Türkçe, Farisî
Muallimi

Abdurrahim Efendi

Fransızca, Hesap, Cebir Muallimi

Sarab Abahuni Efendi

Ser Mubassır

Ahmet Efendi

Mubassır

Asım Efendi

2 Hademe

-

1314-1315 (1896-1897) Öğretim Yılında Mevcut
191 Öğrenci

150’si Müslim, 41’i G.
Müslim

Tablo 7 ve 8 birlikte incelendiğinde Kal’a-i Sultaniye İdadîsi ile ilgili şu değerlendirmeler yapılabilir:
•

Öğretim kadrosu bakımından idadî fakirdir. İdadîde tüm dersleri okutacak öğretmenler yoktur. Öğretmenler ilgi alanlarına göre birbirinden
çok farklı dersleri okutabilmektedir. Bu durum, idadînin niteliği konusunda iyimser bir tablo oluşturmamaktadır. Özellikle müspet dersleri
okutacak öğretmenlerde sıkıntı olduğu görülmektedir.

•

İdadîlerdeki öğretmenlerin çoğunluğu Türk’tür. Buralarda az da olsa,
özellikle müspet dersler için Gayrimüslim öğretmenler de görev almıştır.
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•

Programlarda müspet dersler olsa da, idadîlerde öğrencilerin mesleğe
hazırlandığı söylenemez. Programın daha çok taşradaki memur, özellikle “kâtip” ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu söylenebilir.

•

Müslüman ve Gayrimüslim erkek çocuklara karma eğitim veren idadilerin politik amacı “Osmanlıcık” idealine uygun insan yetiştirmektir
(Kodaman 1991: 115). Ancak Çanakkale idadîsinin öğrenci dağılımına
bakıldığında bu idealin gerçekleşmediği söylenebilir. Çünkü Gayrimüslim öğrencilerin sayısı çok azdır. Oysaki o yıllarda Çanakkale’de
yaşayan Gayrimüslim sayısı (Rum, Ermeni Yahudi) (SVCBS 1293:
127) azımsanmayacak kadar çoktur.

1892’de yayınlanan bir talimatname ile ücretsiz alınacak yatılı öğrencilerin
miktarı, toplam yatılı öğrencinin 1/3’ünü geçemeyeceği, okul binasının durumuna göre uygun sayıda gündüzlü öğrenci alınacağı hükme bağlanmıştır (Kodaman
1991: 127). 1902 yılında derslerin ağır olduğu gerekçesi ile yatılı idadîler 8,
gündüzlü idadîler 6 yıla çıkarılmıştır. 1903 yılında da idadîlerin programlarında
bazı değişiklikler yapılmış; idadînin son iki sınıfında öğrencilerin “Umûmi”,
“Ziraat”, “Ticaret”, ve “Sanat” kollarına ayrılmaları istenmiştir (İhsanoğlu 1999:
321).
Kal’a-i Sultaniye İdadîsi dışında, iki büyük yerleşim birimi olan Biga’da
idadî 1889, Gelibolu’da Rumî 1304’te (1887) tarihlerinde açılmıştır (Kodaman
1991: 125-126; Alkan 2000: 68). Hicri 1321 (1903) tarihli Maarif Salnamesi’ne
göre Biga Mekteb-i İdadîsinin öğretim kadrosu Tablo 9’da gösterilmiştir
(SNMU 1321: 737).
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Tablo 9. 1321 Tarihli Maarif Salnamesinde Biga İdadîsi
Biga Mekteb-i
İdadîsi

Müdür

İsmail Hakkı Efendi

Arabî, Farisî, Ulûm-ı Diniye
ve Ahlâkıye Muallimi

Mustafa Nuri Efendi

Hesap, Cebir, Ulûm-u Eşya
ve Malûmatı Ziraiye ve Sıhhıye Muallimi

Abbas Efendi

Türkçe ve Fransızca Muallimi

Sabri Efendi

Tarih, Coğrafya, Hendese,
Usûl-i Defterî Muallimi

İsmail Hakkı Efendi

Kitabet Muallimi

Mustafa Cemal Efendi

Beşinci ve 6. sene Ulûm-ı
Diniye ve Ahlâkıye Muallimi

Hafız Mehmet Tevfik
Efendi (Tabur İmamı)

Resim ve 6. sene Coğrafya
Muallimi

İsmail Hakkı Efendi
(Mülazim-i Evvel)

Hüsn-ü Hat Muallimi

Mehmet Faik Efendi

1. sene Türkçe, 1.,2. ve 3.sene
Ulûm-u Diniye ve Ahlâkıye
Muallimi

Ahmet Sadık Efendi

Mubassır-ı Evvel

Ali Efendi

Mubassır-ı Sani

Ahmed Efendi

2 Hademe

-

1318-1319 (1900-1901) Öğretim Yılında Mevcut
162 Öğrenci

153’ü Müslim, 9’u G.
Müslim

Tablo 9 incelendiğinde Kal’a-i Sultaniye İdadisi için yapılan değerlendirmenin Biga İdadîsi için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu değerlendirmelere ek
olarak idadîlerdeki öğretmen açığını kapatmak için başka mesleklerden insanların da ilgi alanlarına göre buralara öğretmen olarak atandığı söylenebilir.
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Rumi 1304’te (1887-1888) Gelibolu merkezinde açılan Mekteb-i İdadînin
öğretim kadrosu Tablo 10’da gösterilmiştir.(Kazancıgil 2006: 145).
Tablo 10. Gelibolu Mekteb-i İdadîsi

Gelibolu Mekteb-i
İdadîsi

Müdür

Yunus Nuri Efendi

Resim Muallimi

Hüsnü Efendi (Binbaşı)

Ulûm-u Diniye Muallimi

İbrahim Efendi

Coğrafya, Usûl-ü
Hendese M.

Yunus Nuri Efendi (Müdür)

Kitâbet,

Türkçe ve Arabî Muallimi

Mehmet Fehmi Efendi

Fârisî, Hesap, Usûl-ü Defterî
M.

Ahmet Rasim Efendi

Fransızca,
Tarih,
Cebir,
Mâlumat-ı Nâfia Muallimi

Ali Münip Efendi

Hüsn-i Hat Muallimi

Nazif Efendi

Mubassır

Ahmet Efendi

Mubassır

Emin Efendi

2 Hademe

-

1313-1314 (1897-1898) Öğretim Yılında Mevcut
92 Öğrenci

87’si Müslim, 5’i G.
Müslim

b. Sultanîler
Sultanî adıyla açılan ilk okul Galatasaray Sultanîsi’dir. 1 Eylül 1868’de rüşdiye ve yüksek öğretim arasında, “Osmanlıcılık” siyasetine uygun farklı din ve
milliyetten insanların bir arada eğitim görebileceği bir okul olarak açılmıştır.
Fransız liselerini model alan bir okuldur (Kodaman 1991: 135).
1869 tarihli Maarif-i Umûmiye Nizamnamesi, vilayet merkezlerinde birer
sultanî açılmasını öngörmüşse de bu gerçekleşmemiştir. Taşra sultanîleri ilk defa
1910 yılında 12 yerde birden açılmıştır (Ergün 1996: 232). Aslında bunlar, 7
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yıllık idadîlerin sultanî (lise) şeklinde yeniden yapılandığı okullardır. Sultanîlere
artık lise de denmeye başlanmıştır. 1913 tarihli “Mekâtib-i Sultaniye Talimatnamesi”ne göre, sultanîler ilk beş yılı “Kısm-ı Evvelî”, dört yılı “Kısm-ı Tâlî”,
üç yılı Fünun ve Edebiyat şubelerinden oluşan “Devre-i Sâni” olarak yapılanmıştır (Ergün 1996: 232).
Çanakkale idadîsi de 1911 (1329) yılında Sultaniye dönüştürülmüştür. Ancak okulun sultanî niteliğinde bir okul olduğunu söylemek güçtür. Bu statü, bir
anlamda tabela değişikliği olarak değerlendirilebilir.
Çanakkale’de idadî iken sultanîye çevrilen okulun vaziyeti hakkında Ömer
Seyfettin’in “1/2” (Bir Taksim 2) adlı hikâyesi bazı ipuçlarını içinde barındırır.
Akyüz (2007: 312), Ömer Seyfettin’in (1884-1920) Türk eğitim tarihindeki yerinden söz ederken, onun hikaye türü yazılarında eğitime ilişkin öğrencilik ve
öğretmenlik anılarını anlattığını ve eğitimin çeşitli yönlerini eleştirel açıdan hiciv biçiminde eleştirdiğinden söz ederek “1/2” (Bir Taksim 2) hikayesini şöyle
değerlendirmiştir:
“Ömer Seyfettin 1/2 (Bir Taksim 2) başlıklı hikâyesinde, Meşrutiyet döneminde bir taşra İdadî mektebinin köhne, pis durumunu, muallimleri,
öğrencileri bitin sardığını, müdürün bu sorunlar karşısında vurdum
duymazlığını dile getirir…”
Türk eğitim tarihinde önemli bir eser veren Akyüz’ün de söz ettiği Ömer
Seyfettin’in bu hikâyesinde geçen olay, muhtemelen Çanakkale’de yaşanmıştır.
Çünkü Ömer Seyfettin’in yakın arkadaşı ve edebiyatçı Ali Canib Yöntem (18881967), Balkan Harbi sırasında Çanakkale Sultanisi Edebiyat ve Felsefe öğretmenliğine atanmış, bir yıl kadar burada öğretmenlik yaptıktan sonra 1913’te
İstanbul Gelenbevî Sultanîsi’ne nakledilmiştir. Hikâyeye konu olan olayı da
Ömer Seyfettin’e Ali Canib anlatmıştır. Olayı Ali Canib’in aktardığına ilişkin
Ömer Seyfettin’in anlatısı şöyledir (Seyfettin 1999: 253):
“Bu sabah gazeteye mutlaka bir hikâye yetiştirmek icap ediyordu. Fakat canım yataktan kalkmak değil, boyuna gerinmek, sağa sola dönmek,
dalga geçmek, akşama kadar bir şeye el sürmemek istiyordu. Derken
kapı vuruldu. Akabinde Camsap’ın alaycı, şakrak sesi işitildi, hizmetçiye soruyordu:
Daha uyuyor mu?...
Paldır kültür yukarı çıktı. Beni yatakta bulunca kahkahayı bastı. Başını
salladı:
- Ne var, ne yok?..
Bu “ne var, ne yok” sualinin manasını ancak ikimiz biliriz.
- Vallahi, Camsap, dedim, gazeteye hikaye yetiştirmek lazım, fakat benim parmağımı kaldıracak hâlim yok!
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- Hâlin yok değil… tembellik!
Sonra, “haydi kalk” diye karyolamı salladı.
- Kalkayım, fakat dispoze değilim. Mevzu bulamadım. Bir şey yazamayacağım. Canım sıkılacak. Şöyle saldalyeyi yanıma çek. Biraz dedikodu
yapalım. Belki aklıma bir şey gelir…
- Ben seni böyle kötürüm gibi yatakta bırakmam. Mevzu istiyorsan ben
de hazır. Şimdi buraya gelirken “1/2”ye rast geldim. Onun hayatı çok
enteresandır. Söyleyeyim, yaz, âlâ bir hikâye meydana gelir…”
Ömer Seyfettin’in, hikâyesinde “Camsap” olarak tanıttığı kişi aslında Ali
Canib’tir. Canib’in kendisine aktardığı olayı Ömer Seyfettin hikâyeleştirmiştir.
O hikâyeleriyle yaşadığı toplumun aksayan yönlerini tenkit etmekten çekinmemiştir. Onun hikâyeleri tarihi malzemeye dayanır. Hikâyede olayın geçtiği yer
Çanakkale Sultanisi’dir. Arkadaşının gözlemine dayalı olarak bu olayı “1/2”
hikâyesi olarak kaleme almıştır. Başka bir ifade ile hikaye analiz edildiğinde
olayın geçtiği mekânın ise Çanakkale İdadî Binası olduğu söylenebilir.
Hikâyeler gerçeğin ta kendisi olmasa da, hatta bazı abartılar söz konusu olsa
da gerçeğin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Bu anlamda hikâyede geçen
olayların Çanakkale’deki eğitim kurumunun vaziyeti hakkında bazı ipuçlarını
içinde barındırdığı söylenebilir.
Hikâyede geçen olayın kahramanı “1/2”, okulun müdürüdür. Müdür siyasî
bakımdan her devrin adamıdır. Okulun sorunlarıyla ilgilenmemekte, nutuklarıyla törenlerde göz boyayıp durumu idare etmekte, hatta Maarif Nezareti’nden
takdirname almaktadır. Okulun içler açısı durumunu dile getiren öğretmenlere
ise “vezâif-i dersleriyle meşgul olmalarını” (ders görevleriyle ilgilenmelerini)
söyleyen makam düşkünü bir müdürdür. Hikâyeden bazı anlatılar şöyledir:
“Uzatmayalım… üç gün sonra İstanbul’a bir günlük bir kasabada yeni
tesis edilen bir liseye edebiyat, felsefe muallimi tayin edildim. Bindiğim
vapurda aynı mektebe coğrafya muallimi tayin edilen bir genç vardı.
Candan bir çocuktu. Çarçabuk ahbap olduk. Kısa keselim, küçük hikâye
yazacaksın: Kasabaya çıktık. Doğru mektebe… Aman yarabbi! Ben
bundan daha yoksul, daha zavallı bir mektebi ömrümde görmek şöyle
dursun, tahayyül bile etmemiştim. Bir eski idadî bina ki alt katı sade
toprak bir izbe… karşılıklı birkaç oda… Bir tanesinin kapısına gayet
fena bir yazı ile “sermubassır” diye yazılı bir mukavva mıhlanmış.
“Haydi evvela şuraya uğrayalım” dedik. Kapıyı vurduk. Ses yok. Cerbezeli arkadaşım tokmağı çevirdi. Başımızı içeri soktuk. Bu ne? Koca
bir karyola… Üstünde pis bir yatak; başucunda bir dolap, üstünde bir
nargile… Bir çift imam işi çorap… Pencerelerde perde yok. Ortada ka-
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ba bir hasır… üç de iskemle… Arkamızdan bir ses işittik: - Kimi istiyorsunuz be canlar?..”
Müdüre “1/2” lakabını takan öğrencilerdir. Bu lakabı, olayı anlatan Ali Canib’te benimsemiş olacak ki, hikâyenin kahramanının o şekilde Ömer Seyfettin’e aktarmıştır.
“1/2” odasından dışarı çıkmazdı. Mektebin üst katında ailesiyle oturur;
yer içer, ancak onbeş günde bir, gayet ehemmiyet vererek topladığı muallimîn meclisinde görünürdü. Başka günlerde başımızın üstünde gıldır
gıldır çocuğunun arabasını çektirir, yahut odasına kapanır, keyfine bakardır. Muallimlerin odası bile yoktu. (…) Ne muallimlere, ne de talebeye bakan yoktu. Çocuklar kendi tebeşirlerini kendileri satın alırdı.
Bir gün nezaret yirmi kadar muhacir çocuğu yolladı. Bunlar pek bedbaht şeylerdi. İki gün sonra mektep bit’e garkoldu. Sıraların üstünden,
başımıza, kaşlarımız arasına kadar bit yüzüyordu. Dehşetli bir istilâya
maruz kalmıştık. “1/2” yine görünmüyor, yine üst katta gıldır gıldır
araba çekiliyor, yine odasında –galiba!- keyif çatıyordu…”
Meşrutiyet döneminde her ne kadar merkezden okulların niteliğini artırmaya
yönelik çabalar olsa da, savaşların da oluşturduğu boşluk, başı bozukluk vb.
nedenlerden dolayı, istenen hedeflere ulaşılabildiğini söylemek güçtür.
İdadî’den Sultanîye çevrilen Çanakkale’deki okulun vaziyeti de bu savı destekler niteliktedir. 1913-1914 eğitim-öğretim yılında Sultanîde 10 idareci, 26 öğretmen 16 hizmetli, 2 de diğer çalışan olmak üzere toplam 54 personel bulunuyordu (Alkan 2000: 226-228). Okulun öğrenci durumu ise Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo 11. 1913-1914’te Çanakkale Sultanîsindeki Öğrenci Durumu
Müslüman Öğrenci Sayısı

390

Ermeni Öğrenci Sayısı

4

Musevî Öğrenci Sayısı

2

Toplam

396 (325’i İptidaî sınıfında, 71’i Tâli
sınıfında)

Tablo 11’de görüldüğü gibi I. Dünya Savaşı öncesinde Çanakkale Sultanîsi
öğrencilerinin tamamına yakını Müslüman’dır. Hiç Rum öğrencinin olmaması
ilginçtir. Bu durum Balkan Savaşlarının da etkisiyle “Osmanlıcılık” idealinin
artık geçerliliğini kaybettiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. I. Dünya
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Savaşının patlak vermesiyle Çanakkale’deki diğer okullar gibi Çanakkale Sultanîsi de, harp ve işgal nedeniyle 1914 yılında kapanmıştır.
Sultanî ancak Cumhuriyet döneminde 1923-1924 eğitim - öğretim yılında
bir devreli erkek lisesi olarak açılabilmiştir. Okul 1924’te Ortaokul adını almış
ve Çanakkale Lisesi olarak ancak 1949’da açılabilmiştir (Millî Eğitim Müdürlüğü 1998: 20).
Savaşın, eğitim-öğretimde olduğu kadar okul binalarına da zararı olmuştur.
1892’de Mutasarrıf Ziver Bey’in öncülüğünde maarif, idare ve halkın da katkılarıyla inşa edilen Sultanî binası 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes anlaşmasından sonra İngilizler tarafından işgal edilmiş, hastane ve kışla olarak kullanılmıştır (Millî Eğitim Müdürlüğü 1998: 20). Bu sırada bina zarar görmüş ve tamirata
gereksinim duyulmuştur. 15 Teşrin-i Evvel 1336’da (15 Ekim 1920) Kal’a-i
Sultaniye Mutasarrıflığından Dahiliye Nezaretine bir dilekçe gönderilmiştir. Bu
dilekçede özetle şu bilgiler geçmektedir (BOA, DH. UMVM: 69/60):
“Harp dolayısıyla Çanakkale merkezinde Müslümanlar için faaliyette
bulunan ne idadî ne âli düzeyde mektep kalmıştır. Buna karşılık yerli
ecnebi milletler yoğun bir şekilde okullarının gelişimlerini hızlandırarak eğitim-öğretimlerini yaygınlaştırmaktadırlar. Hatta mevcut mektepleriyle yetinmeyip yeni yeni mektepler açmaktalar. Bu durum Müslüman ahalinin ileri gelenlerini endişelendirmektedir. Bu hal böyle
giderse Müslüman halk dağılarak diğer milletler karşısında azınlık
durumuna düşecektir. Müslüman halkın kendisini koruyup geliştirebilmesi için şu anda harap halde bulunan ve küçük bir fedakârlıkla
aslî şekline getirilebilecek Mebteb-i Sultanî binasının, yabancı bir işgale fırsat vermeden hemen tamir edilerek açılması için müsaade
buyrulması ehemmiyetle nezarete arz olunmaktadır.”
Okulun tamiri ve tekrar açılmasıyla ilgili bu dilekçeye ilişkin yazışmalar sürüp gitmiş, bir türlü olumlu cevap alınamamıştır. Okulun tamir edilip açılması
için bütçede para olmadığı, binanın mahallince veya halkın imkânlarıyla tamir
edilerek idadî şeklinde açılması resmî makamlar tarafından önerilmiş ve bu çaresizlik, halkı derinden üzmüştür. Şehrin ileri gelenlerinin Mutasarrıflık aracılığıyla
Dâhiliye Nezaretine gönderdiği 27 Kanun-u Evvel 1336 (27 Aralık 1920) tarihli
yazı özetle şöyledir(BOA, DH. UMVM: 69/60):
“1330 (1914) senesinden beri merkez livada mektepsizlik yüzünden
çocuklarımız eğitimsiz kalarak cahilâne bir hayat sürerken, Müslümanların dışındaki yerli halkın mekteplerini gayretle ıslâh ve geliştirmenin ötesinde yeni yeni mektepler inşa edip açarak eğitimlerini
sürdürmeleri biz İslâm ahalisini derin düşünceler içerisinde bırakmaktadır. Harp dolayısıyla geçici kapatılmış, işgal ve başka nedenlerden dolayı harap haline gelen livanın tek sultanî binasının az bir
masrafla asli hüviyetine kavuşturulması için gereken girişimde bulunulmuştur. Bütçede para olmadığı cevabı alınmıştır. Oysaki sul-
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tanînin kapalı olduğu yıllarda bütçeden ayrılması gereken parası olması gerekir. Bu paranın binanın tamiri için verilmeyip özel idare
bütçesinden tamir edilip açılması tavsiyesi bizi üzmüştür. Bütün liva
dahilinde özel idareye ayrılan bütçeden 40 küsur mekteb-i iptidaî kurulabilmiş, pul vs. masrafları bütçe ancak karşılamaktadır…”
Bu yazının orijinal metni Belge 1’de gösterilmiştir. Mekteb-i Sultanî binasının tamir edilip açılmasına ilişkin bu yazışmalardan şu sonuç çıkmaktadır: Halk, okulun değerini kavramış ve çocuklarını okutmaya heveslidir. Ancak okullarını tamir edip açacak kadar maddî güce sahip değildir. Devlet de
bütçe yetersizliğinden dolayı istemesine rağmen okulunu açamamaktadır.
Çünkü savaş nedeniyle zayıf düşmüştür. Azınlıklar ise bu süreçte kendi okullarını modernize etmiş ve çocuklarına en iyi şekilde eğitim imkânları sağlamıştır.
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Belge 1.Çanakkale Sultani Binasının Tamiratıyla İlgili Dilekçe
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Mekteb-i Sultanî binası, savaşın hemen başında boşaltılmıştır. “Çanakkale
Türküsünün Öyküsü” başlıklı makalesinde Çakır (2003: 16), Emrullah Nutku’nun “Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış (1975 :8) adlı eserinden aktararak
Nutku’nun kardeşi Çanakkale Sultanisi öğrencisi Seyfullah’ın 29 Eylül 1914
tarihindeki mektubuna yer vermiştir. Bu mektupta Sultanî öğrencisi Seyfullah,
“Çanakkale’den ayrılacağını ve ailesine kavuşacağını” söylemektedir.
Mektup şöyledir:
“Sevgili Anneciğim,
Canımıza tak diyen iki yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana
ve aileme kavuşacağım için seviniyorum.
Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış, bizi de İstanbul’daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar, büyük sınıflar da gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi, ama çok kalmadı, bize veda etti. Bize: “Zamanı gelince
cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsî
olduğunu söyledi.
Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor, “Çanakkale içinde Aynalı çarşı, Anne ben gidiyorum düşmana karşı” şarkısını söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkâre ve deve
kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız
harp filoları boğazın dışında dolaşıyormuş. Buraları bombardıman
edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim, ama yakında Çanakkale’den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben.
Beybabamı, sizin ellerinizi öper, kardeşlerime selam ederim.
Oğlunuz Seyfullah”
“Acaba okul kapanınca okulun öğrencileri ve öğretmenleri ne oldu?”, “Öğrenciler evlerine mi gönderildi veya başka bir okula mı nakledildi?” vb. sorulara
cevap verecek somut bir bilgiye henüz ulaşılamamıştır. Çanakkale Valiliği İl
Yıllığı’nda (1955: 83) “binanın I. Dünya Savaşında geçici olarak kapatıldığı,
bu dönemde Biga’da bir Muallim Mektebi açıldığı ve harp dolayısıyla (işgal
nedeniyle) 1918 yılında okulun lağvedilerek öğrencilerinin İstanbul ve Balıkesir
Muallim Mekteplerine gönderildiği” şeklinde bir bilgiye ulaşılmıştır. Bu bilgiden hareketle muhtemelen öğrencilerin bir kısmı Biga İdadîsine nakledilmiş
olabilir. Üst sınıftaki öğrencilerin de yeni açılacak olan Muallim Mektebine devamı istenmiş olabilir.
Yücel (1994: 574), Çanakkale Biga Ortaokulu’ndan söz ederken şu bilgileri
vermiştir:
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“Büyük harbin devamı sırasında 1916 Çanakkale’de bulunan ortaokul
faaliyeti durmuş, buna mukabil mutasarrıflık merkezi ittihaz olunan Biga kasabasının şimdiki (kitabın ilk baskısı 1938 tarihlidir) ahşap belediye binasında bir sınıflı orta mektep açılmıştır. Fakat bu faaliyet iki yıl
devam edebilmiş ve harbin hitamıyla beraber ortaokul kadrosu yine
Kale’ye nakledilmiştir.”
Savaş ve işgal yıllarını yaşayan bölgenin eğitim kurumları hakkında sağlıklı
bir bilgiye ulaşmak zordur. Ulaşılan kaynaklarda Çanakkale’de bir Dar’ül Muallimîn kaydına rastlanmamıştır. Yalnız Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki taramalarda 2 Eylül 1333 (2 Eylül 1917) tarihli bir belgede (BOA, DH. UMV:
31/17) Kal’a-i Sultaniye Mutasarrıflığı tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen “Darülmuallimin’in dâimi masrafları için Kal’a-i Sultaniye’nin 1333 senesi
âdi bütçesinin fasılları arasında münâkaleye (aktarma) izin verilmesi”ne ilişkin
bir bilgiye ulaşılmıştır.
Bu belgeden hareketle şöyle bir yorum veya tahmin yapılabilir: Savaştan
sonra Sultanî binasında, Darülmuallimîn (öğretmen okulu )olarak açılması düşünülmüş olabilir. Çünkü bu tarihte çok öğretmen de askere alınmış, özellikle
iptidaî mektepler öğretmensiz kalmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde harp
dolayısıyla görev yerine gidemeyen, askere alınan, askere alınıp esir düşen öğretmenlerin maaşlarının ödenmesiyle ilgili bir çok belgeye rastlanmıştır. Örneğin Kal’a-i Sultaniye Mutasarrıflığı’ndan Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen 13
Ağustos 1333 (1917) tarihli bir belge Biga kazası ziraat muallimi Ahmet Nâdir
Efendi’nin esir düştükten sonraki maaşının ödenmesiyle ilgilidir (BOA, DH.
UMVM: 8/45). Yeni öğretmenler yetiştirmek için Çanakkale’de bir öğretmen
okulunun açılması düşüncesi mantıklı görünmektedir. Ancak bu okulun Çanakkale’de hayata geçirilemediği ihtimali yüksektir. 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Sultanî binası, İngilizler tarafından işgal edilmiştir.
Biga’da açılan Darülmuallimîn’in de
mezun veremeden
dağılma
ihtimali
yüksektir. Bu kanaat, araştırmacının
zaman zaman “Çanakkale de Eğitim
ve Okullar Tarihi”
konusunda
çalışmayı teşvik eden
değerli Türk eğitim
Çanakkale Mekteb-i İdadî Binası,
tarihçisi Prof. Dr.
Fotoğraf Gaye Uygun (16.02.2009)
Yahya Akyüz ile
yaptığı görüşmeler-
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de kuvvet kazanmıştır. Ancak bu konu, ayrıca araştırmaya değerdir. Akyüz’le
yapılan görüşmeden sonra (29.11.2009), şöyle bir değerlendirme yapılabilir:
Biga’da Darülmuallimîn Sakarya İlkokulu binasında açılmıştır. Açılma tarihi
belli değildir. Sakarya ilkokulunda okuyan Akyüz Hocanın öğretmeni Lütfi
Onur’dur. Lütfi Onur 1901 doğumludur. 30 Haziran 1920’de Biga, Yunanlılar
tarafından işgal edilmiştir. Biga Darülmuallimîn’de okuyan Lütfi Onur da, İşgal
üzerine İstanbul Darümuallimîn’e nakil yaptırmış ve buradan mezun olmuştur.
Lütfi Onur’a ait diploma Akyüz’te mevcuttur. Görüşmelerde Akyüz, Biga’da
Darülmuallimînde okuyan Onur’un diplomasının da belge olarak kullanacağı bir
yayın çalışması üzerinde durduğunu söylemiştir. Belki bu yayın üzerinden ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.
III.

Gayrimüslim Eğitim Kurumları

Osmanlı’da eğitim kurumları Fatih döneminde cemaatlere bırakılmıştır. Her
cemaatin ruhanî lideri, aynı zamanda kendi dindaşlarının eğitiminden sorumlu
idi. Batılılaşma hareketleriyle birlikte azınlıkların da eğitim kurumlarında bir
çağdaşlaşma başlamıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Gayrimüslimlerin artan ticari faaliyetlerinden dolayı görülen zenginleşme sonucu ortaya çıkan
yeni sınıf, cemaatlerinin idaresinde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Ruhani
liderlerin kontrolünde olan geleneksel din okullarının da işlevsizleşmesi ile bu
sınıf tarafından, milliyetçilik akımının ve Avrupa ile ilişkilerin de etkisiyle Batı
tarzı yeni okullar kurulmuştur. Bunlar ilk, orta ve yükseköğretim düzeyinde,
İslâm mekteplerinden daha önce yapılanmış ve gelişmiş eğitim kurumlarıdır.
Çanakkale’de yaşayan Gayrimüslimlerin okullarını Rum, Ermeni ve Yahudi
okulları olarak sınıflayabiliriz. Bu okullara husûsî (özel) mektepler de denilebilir. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde özel okullarla ilgili hükümler
şöyledir (Md.29):
“Özel okullar; toplumlar tarafından, ya da Osmanlı vatandaşı veya
yabancı vatandaşı olsun kişiler tarafından ücretli veya ücretsiz olarak kurulan mekteplerdir ki, bunların masrafları kurucuları veya
bağlı oldukları vakıflarca karşılanır. Osmanlı ülkesinde bu tür mekteplerin kurulmalarının şartları şunlardır:
•

Öncelikle öğretmenlerinin elinde Maarif Nezareti tarafından ya
da mahallî maarif idaresi tarafından verilmiş şehadetnâme
(diploma) bulunmalı,

•

Bu mekteplerde edebe ve politikaya (Osmanlı Politikasına) aykırı ders okutturulmaması için okutulacak derslerin programları ve ders kitapları Maarif Nezareti veya mahalli maarif idaresinden tasdik edilmeli
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•

Taşrada ise vilayet maarif idaresi ile vilayet valisi tarafından ve
başkentte Maarif Nezareti tarafından resmî ruhsat verilmeli,

Bu üç şart tam yerine getirilmediğinde özel okulun kuruluşuna ve
devamına ruhsat verilmez…”
Bu kanun maddesinden de anlaşılıyor ki, Osmanlı yöneticileri daha önce kurulmuş Gayrimüslim okullarını kayıt ve kontrol altına almak istiyor. Aslında
Gayrimüslimlere ait eğitim kurumlarının hukukî dayanakları noktasında farklı
zaman dilimlerinde farklı uygulamalar söz konusudur. Bu okulların hukukî statüsünü tanımlamada bazı güçlükler söz konusudur (Özbek 2000: 106). Gayrimüslim okulları için “azınlık” veya “husûsi” kavramları kullanılsa da bazı özel
durumlar göz ardı edilmemelidir. 1856 Islahat Fermanına göre Gayrimüslimler
de devletin aslî vatandaşlarındandır. Gayrimüslimlerin eğitiminden devlet sorumludur. Onun için 1869 maarif salnamesinde Gayrimüslimlere ait hükümler
de vardır. Nizamnamede Gayrimüslimlerin eğitimleri göz ardı edilmemiştir
(Örn. bk. MUN 1866: mad. 3, 33, 18).
Bazı dönemlerde devlet, Gayrimüslim okullarını bizzat kendisi inşa etmiş ve
okulun masraflarını ve öğretmen maaşlarını karşılamıştır. Bazı dönemler de mahallî okulların giderleri, toplumlara ait vakıflara ve halka bırakılmıştır. İkinci
Abdülhamid döneminde Müslümanların ilköğretim düzeyindeki okullarını vakıflar ve halk, Gayrimüslimlerininkini de kiliseler idare ediyordu. Maarif Nezâreti’nin elinde pek az ilkokul vardı. 1909 yılından itibaren devletin eğitim bütçesinden ilköğretim içinde bir pay ayrılmaya başlanmış ve okulların çoğu Bakanlığın denetimi ve bilgisi dışında olduğu için para, her vilayete eşit şekilde dağıtılmıştır. Vilâyetlerde de, nüfus oranına göre Maarif Müdürlükleri bu parayı çeşitli
toplumlara paylaştırıyordu; ancak bunu, mal sandığından öğretmen maaşları
olarak ödüyordu. Böylece Gayrimüslim okullarında öğretmenlik yapanlar da bu
sandıktan maaş alarak devlet memuru sıfatı alıyorlardı (Ergün 1996: 358).
Azınlık okulları, devletin denetim ve kontrolüne girmemek için bazen devletin parasını da reddediyor ve çalıştırdıkları öğretmenleri gizleme yolunu tercih
ediyorlardı. Bu vb. nedenlerden dolayı Gayrimüslimlerin eğitimleri sorunlu ve
karmaşık bir yapıya sahiptir.
Çanakkale’de açılan gayrimüslim okulları az değildir. Çünkü Çanakkale de
başta Rumlar olmak üzere önemli sayıda Gayrimüslim nüfus vardır. 1839-1845
yılları arasında Çanakkale şehir merkezi nüfusunun % 25’ini Rumlar, % 15’ini
Ermeniler, % 10’nunu da Yahudiler oluşturmaktadır. Gayrimüslimlerin bu dağılımları 1940’lı yıllarda Çanakkale’nin yaklaşık olarak nüfusunun % 50’sinin
Gayrimüslim olduğunu göstermektedir (Kulu 2006:139).
Tablo 12’de 1293 (1887) Cezair-i Bahr-i Sefid Salnamesine göre, o dönemin idarî yapılanmasında Çanakkale’nin nüfus yapısı verilmiştir (SVCBS 1297:
127).
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Tablo 12. Çanakkale’de Toplumlara Göre Nüfus Dağılımı
Yerleşim Birimi

İslâmlar

Rumlar

Ermeniler

Yahudiler

Kıbtîler

Kal’a-i Sultaniye

3357

934

354

544

113

Erenköy Nahiyesi

-

1181

-

-

-

Eceabat Nahiyesi

2060

2046

-

-

62

Lapseki Kazası

4073

219

-

-

75

Biga Kazası

2990

1357

119

-

42

Çan Nahiyesi

2122

199

-

-

51

Ezine Kazası

4774

997

192

-

58

Bayramiç Nahiyesi

6222

220

-

-

84

Kumkale Nahiyesi

529

889

-

-

9

Ayvacık Kazası

7506

429

-

-

110

Bozcaada Kazası

580

1428

2

-

7

Toplam

34213

9899

667

544

611

Tablo 12’de Çanakkale’nin şu anki idarî yapısında yer alan Gökçeada, Gelibolu ve Yenice ilçelerinin nüfus dağılımları verilmemiştir. Gökçeada’da daha
yakın zamana kadar yoğun bir Rum nüfusunun yaşadığını biliyoruz. Diğer yerleşim birimlerinde de İslâm nüfusu yanında azımsanmayacak kadar Rum ve
diğer azınlıklar yer almaktadır. Yahudilerin yalnız Kal’a-i Sultaniye’de yaşadıkları görülmektedir. Gayrimüslim nüfusun içerisinde Rumlar, tüm yerleşim birimlerinde İslâm nüfusundan sonra önemli sayıda bir topluluk teşkil etmektedir.
Bazı yerleşim birimlerinde (Örneğin Erenköy-İntepe gibi) yalnız Rum nüfusu
yer almaktadır.
Nüfusa göre eğitim kurumlarının dağılımı incelendiğinde Gayrimüslim eğitim kurumlarının daha yaygın olduğu görülecektir. Bu kısımda Gayrimüslimlerin eğitim kurumları topluluklara göre ayrı ayrı ele alınmıştır. Tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale’deki bir çok Gayrimüslim okulunun ne zaman kurulduğu ve
programları hakkında somut bilgiye ulaşmak güçtür. Çanakkale’deki Gayrimüs-
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lim okulları iptidaî ve rüşdiye düzeyindedir ve bunlar öncelik sırasına göre Rum,
Ermeni ve Yahudilere ait okullardır.
Korkmaz (2004:186), Vital Cuinet’in eserine atıf yaparak Çanakkale’de az
nüfusa sahip olmalarına rağmen Katolik Latinlerine ait bir okulun Kardinal Rotelli tarafından 1883’te kurulduğundan söz eder. Gregoryan din adamlarının
yönettiği bu okulda Fransızca eğitim yapılmıştır. Maarif salnamelerinde bu okula ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Ayrıca yabancı okullar üzerine çalışan Haydaroğlu’nun eserinde (1990: 191)
Zühtü Paşa’nın 1894 tarihli Protestan okullarıyla ilgili raporu kaynak gösterilerek Biga’da bir Protestan okulunun varlığından söz edilmektedir. Bu okulun
varlığı hakkında daha geniş bir bilgiye ulaşılamamıştır. Zühtü Paşanın raporuna
göre adalarda da Protestan okulları yoktur. Oysa Protestan okulları ülkede en
yaygın yabancı eğitim kurumlarıdır. Bu okulların amacını Maarif Nazırı Zühtü
Paşa Abdülhamid’e sunduğu raporda şöyle açıklamıştır (Akyüz 2007: 242):
1.

Türkiye’de Protestanlığı yaymak

2.

Zihinleri karıştırıp halkın merkezî yönetime bağlılığını sarsmak

3.

Öteki yabancı ve özellikle Fransız okullarının kültürel etkisi ile mücadele etmek, bu etkiyi silip kendi etkilerini ön plana çıkarmak…

Kıptîlerin ayrı bir okulu olduğuna ilişkin bir bilgiye de ulaşılamamıştır.
Kıptîler, kayıtlarda ayrı bir topluluk olarak gösterilse de Müslüman toplumun bir
parçası olarak görülebilir.
1. Rum Mektepleri
Fatih’in İstanbul’u fethetmesinden hemen sonra Ortadoks kilisesini güçlendirip teşkilatlandırmasıyla Rumlar, kendilerine tanınan din ve ayin serbestliği
çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini de kiliseye bağlı olarak serbestçe yerine getirmişlerdir (Özbek 2000: 108). Daha sonra bu okullar dini eğitimden
örgün eğitime geçmişler ve cemaat içinde burjuvazinin güçlenmesi ve milliyetçilik akımının da etkisiyle gelişmişlerdir. 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin 129. maddesiyle çelişmesine rağmen Rum okullarına, Zühtü
Paşa’nın 1894’te kaleme aldığı rapora göre bazı haklar tanınmıştır. Bu haklar
şöyledir (Haydaroğlu 1990: 174): “Mekteplerin ders programları Patrikhane ve
metropolidhanelerce tanzim veya tasdik ve öğretmenlerinin diploma ve ruhsatlarının yine onlar tarafından tasdik olunacağı…”
Tablo 12’de açıkça görüldüğü gibi Çanakkale’de Cumhuriyet’ten önceki dönemlerde önemli bir Rum nüfusu yaşamaktadır. Rumlar toplulukları aracılığıyla
kendi okullarını kurmuşlar ve çocuklarının eğitimini sağlamaya çalışmışlardır.
Osmanlı topraklarında Rum okullarının sayısında 1830’lardan sonra bir artış
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görünmektedir. Bunun nedeni Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ve bu
devletin Rumları himaye altına almak istemesidir (Özbek 2000: 109).
1321 (1903) tarihli maarif salnamesine göre Kal’a-i Sultaniye Sancağındaki
Rum mektepleri Tablo 13’te gösterilmiştir (SNMU 1321: 739).

Ruhsat
tarihi

Kuruluş ta-

Mektebin
adı

Mektebin
derecesi

Öğrenci sayısı

Kaza

Adına
ruhsat
verilen

Tablo 13. Kal’a-i Sultaniye Sancağındaki Rum Mektepleri

Kal’a-i
Sultaniye
(Erenköyİntepe)

Kuyumcu
Delyatos
Erkek

İmrozlu
Yorgaki

İptidaî ve
rüşdiye

Kal’a-i
Sultaniye
(Erenköyİntepe)

Kuyumcu
Delyatos Kız

İmrozlu
Yorgaki

İptidaî ve
rüşdiye

Ezine

Erkek Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

45

-

?

16 Eylül 1318

Ezine

Kız Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

-

35

?

16 Eylül 1318

Kal’a-i
Sultaniye

Erkek Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî ve
rüşdiye

17
0

-

?

26 Kanun-ı
Sâni 1309

Kal’a-i
Sultaniye

Kız Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî ve
rüşdiye

-

11
0

?

26 Kanun-ı
Sâni 1309

Biga

Erkek Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

12
0

-

126
0

11
1310

Nisan

Biga

Kız Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

12
0

-

127
9

11
1310

Nisan

Biga

Karadağ
Köyü Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

40

16

?

11
1310

Nisan

Biga

Değirmencik
Köyü Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

38

35

?

11
1310

Nisan

Biga

Aksaz Köyü
Rum Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

45

23

?

11
1310

Nisan

Biga

Havanca
Köyü Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

50

36

?

11
1310

Nisan

59

E

K

90

-

130
2

29 Mayıs
1318

70

130
2

29 Mayıs
1318

Biga

Misakçe
Köyü Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

20

20

?

11
1310

Nisan

Biga

Kalafatlı
Köyü Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

35

18

?

11
1310

Nisan

Ezine

Erkek Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

45

-

?

1 Mayıs 1310

Ezine

Kız
Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

-

38

?

1 Mayıs 1310

Ezine

Cedid Köyü
Rum Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

33

20

?

1 Mayıs 1310

Kumkale
Nahiyesi

Kumkale
Rum Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

30

17

?

1 Mayıs 1310

Bayramiç

Bayramiç
Rum Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

75

63

?

11
1310

Mayıs

Labseki

Labseki Rum
Mektebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

45

24

?

13
1310

Mayıs

Ayvacık

Papazlı Köyü
Rum Mekebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

30

13

?

4
Teşrin-i
Sâni 1310

Ayvacık

Narlı Köyü
Rum Mekebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

27

21

?

4
Teşrin-i
Sâni 1310

Ayvacık

Adatepe
Rum
Köyü
Mekebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

23

25

?

4
Teşrin-i
Sâni 1310

Ayvacık

Rum Mekebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

25

10

?

4
Teşrin-i
Sâni 1310

Ayvacık

Rum Mekebi

Rum Patrikhanesi

İptidaî

18

20

?

4
Teşrin-i
Sâni 1310

Tablo 13’te görüldüğü gibi, Rum mektepleri iptidaî ve rüşdiye düzeyindedir.
Küçük yerleşim yerlerinde iptidaîler vardır. Rum mektepleri Çanakkale merkez,
Erenköy, Biga, Ezine, Ayvacık, Lapseki ilçe ve köylerindedir. Gelibolu’da Rumî
1300 (1884) tarihli Edirne Vilayeti Salnamesinde Rumlara ait 8 erkek 4 kız olmak üzere toplam 12 Gayrimüslim mektebi kayıtlıdır. Bu mekteplerde 831 erkek, 447 kız eğitim-öğretim görmektedir. (SVE 1300: 184).
Rumî 1316 (1900) Maarif Salnamesi kayıtlarına göre o dönemde Edirne Vilayetine bağlı Gelibolu Keşan da iki rüşdiye düzeyinde okulun varlığından söz
dilmektedir (Kazancıgil 2006: 159). Rum nüfusun yoğunlukta olduğu Gökçeada
da ise her yerleşim biriminde temel eğitim kurumu açılmıştır.
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Tablo 13 incelendiğinde şu değerlendirmeler yapılabilir: Rum okulları, büyük yerleşim yerlerinde kızlar ve erkekler için ayrıdır. Köylerde ise okullar karmadır. O dönemde kızların okula gitme oranı hiç de az değildir. Başka bir deyişle, Rum aileler, kızlarını erkekler gibi okula gönderme bilincine sahiptirler.
Okullar, Erenköy’deki okul hariç Rum patrikhanesi aracılığıyla ruhsat almıştır.
Ayrıca okulların eski açılmalarına rağmen ruhsat alma tarihlerinin daha sonraki
yıllara rastladığı da gözden kaçırılmamalıdır. Böylelikle Osmanlı idarecileri,
Patrikhane aracılığıyla da olsa, Rum okullarını denetim altında tutma çabası
içerisindedir.
Rum okulları, Hükümet denetimine girmek istememişlerdir. Hatta, kapitülasyonlar aracılığıyla devlete vergi vermemek, kendi programlarını uygulamak
ve istedikleri, özellikle Yunanistan’da yetişmiş öğretmenleri çalıştırmak için
yabancı devletlerin himayesinde ve denetimden uzak kalmaya çalışmışlardır.
1910 yılında da Rum okullarının Hükümet denetimine kaşı çıkmaları, müfettişlerin istediği bilgileri vermemeleri üzerine Yönetim bazı Rum okullarını kapattırmıştır (Ergün 1996: 364-371).
Çanakkale’de Rum nüfusu, II. Meşrutiyetten sonra savaşlar ve mübâdeleler
nedeniyle gittikçe azalmıştır (Atabay 2008: 825-835). Rum nüfusunun en yakın
zamana kadar yaşadığı yerleşim yerlerinden birisi Gökçeada’dır. 1970’lerden
sonra burada yaşayan Rumların büyük çoğunluğu Yunanistan’a ve başka yerlere
göç etmiştir.
2004 Ağustosunun sonunda Gökçeada’ya araştırmacının gezi amaçlı gerçekleştirdiği bir ziyarette oradaki Rumlarla da görüşülmüştür. Dereköy’deki Barbo
Mimi’nin Kahvehanesi’ndeki bu görüşmede yaşlı Rumlar 1970’lerde Kıbrıs
sorununun kendilerini de etkilediğini bu sırada zeytinliklerinin istimlâk edildiği
ve okullarına müsaade edilmediği gerekçesiyle göç ettiklerini söylemişlerdir.
Yaşlı barbolar, okullarının kapatılmasına da tepkiliydiler. Oysa ki Devlet, adadaki köylere kilisenin karışmayacağı büyük ve modern okullar yapmıştır. Özellikle Tepeköy’deki o muazzam bina, Anadolu’da Türk köylerindeki cılız okul
yapıları karşısında modern bir görünüme sahipti, ama öğrencisizlik ve bakımsızlıktan harabe haline gelmişti (Uygun, 2001). Çanakkale’de 2000’li yıllarda bile
kendi cemaat okuluna sahip çıkan Rumların, Osmanlı’nın zayıf düştüğü ve işgale uğrayan topraklarında kendi siyasî emelleri için eğitim istedikleri söylenebilir.
Bu düşüncelerini okullarının mimari yapılarına bile yansıtmışlardır.
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Çanakkale Merkez Rum Kız ve Erkek Mektep Binalarının Üstten Görünüşü, Fotoğraf İstiklâl
İlköğretim Okulu (Cumhuriyet ve İstiklâl İlköğretim Okulları)

Çanakkale’de 1913-1914 yıllarında Rumlara ait okullar azalmaya başlamıştır. Bunun nedeni, Balkan savaşlarının da etkisiyle bölgede I. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası çıkan siyasî huzursuzluklardır. Göç üzerine Anadolu’dan giden
Rumlarla yapılan bir sözlü tarih çalışmasında Erenköy’den (İntepe’den) göç
eden bir öğretmenin anıları şöyledir (Küçük Asya Araştırmaları Merkezi 2001:
92-93):
“Savaşın ikinci yılında, 1915’te Yunanistan’a gitmemiz emredildi. Patriğin temsilcisi Sofronios ve Çanakkale’deki Rus elçisi elimizi çabuk
tutmamızı söylediler. (…) Gemi bizi Pire limanına çıkardı. Oradan da
Kalamata’ya gittik. Beş yıl, hatta beş yıldan fazla orada kaldık. Ateşkesten iki yıl sonra vatanımıza geri dönebileceğimizi öğrendik. Gemilere binip tekrar Türkiye’ye döndük. Yunanistan’da iyi iş bulmuş olanlar
Türkiye’ye geri dönmedi. Biz Çanakkale’ye, oradan da köyümüze gittik.
Herkes tekrar işinin başına geçti. Türkler bizi memnuniyetle kabul ettiler. Ben Gelibolu’da öğretmelik yapmaya başladım. Fakat, Yunan Ordusu’nun geri çekilmesiyle durum değişti. Her şey zorlaştı (A, IV.2.2
Numaralı Tanık).”
Savaş yıllarında Rum göçü başlamış, Cumhuriyetle birlikte Yunanistan ve
Türkiye arasında yapılan karşılıklı antlaşmalar çerçevesinde bu göçler, daha da
düzenli hale gelmiştir. Kal’a-i Sultaniye’de 1913-1914’te 3’ü erkek, 3’ü kız ve
2’si karma olmak üzere Rumlara ait 8 özel iptidai kalmıştır (Alkan 2000: 171).
Gerçi bu süreçte Türk okullarında da azalma söz konusudur. Çünkü savaş nedeni
ile bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılmış ve okullar eğitime ara vermiştir.
Rumların Çanakkale merkezde bıraktığı ve halen eğitim hizmeti veren iki o
okul binası vardır. Bunlar Aslanca Mahallesindeki (İnönü Mahallesi, Hastane
civarında) İstiklâl ve Cumhuriyet ilköğretim okulları binalarıdır. Bu yapılar,
1904 yılında Rum cemaatinin okulları olarak hizmete girmiştir (Olay Gazetesi
26-27.09. 2007).

62

2. Ermeni Mektepleri
Ermeniler de tıpkı diğer cemaatler gibi kendi millet okullarında çocuklarını
eğitme özürlüğüne sahiptiler. Diğer Gayrimüslimlerde olduğu gibi Ermeni toplumu da Osmanlının son döneminde çeşitli ülkelerin (özellikle Fransa, Amerika,
vb.) siyasî ve ekonomik desteğini alarak okullarını geliştirdiler ve modern eğitim kurumlarına sahip oldular. 1319 (1901) tarihli maarif salnamesine göre
Kal’a-i Sultaniye Sancağındaki Ermeni mektepleri Tablo 14’te gösterilmiştir
(SNMU 1319: 982). Çanakkale merkez, Biga, Ezine ve Gelibolu’da yaşayan
Ermenilerinde iptidaî ve rüşdiye düzeyinde kendi okulları vardır.
Rumî 1316 (1900) Maarif Salnamesi kayıtlarına göre o dönemde Edirne Vilayetine bağlı Gelibolu kazasında da iptidaî ve rüşdiye düzeyinde Sürp Orhanyan adında bir Ermeni okulu vardır. Bu okulun açılış tarihi Rumî 1284 (1868),
ruhsat alış tarihi de 20 Mart 1312 (01. 04. 1896)’dir ve erkek öğrenci sayısı
39’dur (Kazancıgil 2006:159). Gelibolu’da Rumî 1300 (1884) tarihli Edirne
Vilayeti Salnamesinde Ermenilere ait 1 erkek 1 kız olmak üzere toplam 2 Gayrimüslim mektebi kayıtlıdır. Bu mekteplerde 45 erkek, 23 kız eğitim-öğretim
görmektedir. (SVE 1300: 184).

E

K

Ruhsat
tarihi

Öğrenci
sayısı

Kuruluş ta-

Mektebin derecesi

Adına
ruhsat
verilen

Mektebin adı

Kaza

Tablo 14. Kal’a-i Sultaniye Sancağındaki Ermeni Mektepleri

Kal’a-i
Sultaniye

Ermeni
Mektebi

Ermeni
Cemaati

İptidaî ve
rüşdiye

97

-

Eski

7 Teşrin-i
Evvel 1309
(1893)

Kal’a-i
Sultaniye

Ermeni
Kız Mektebi

Ermeni
Cemaati

İptidaî

-

103

Eski

7 Teşrin-i
Evvel 1309
(1893)

Biga

Narsiyan
Ermeni
Mektebi

Ermeni
Cemaati

İptidaî

20

17

Eski

11 Nisan 1310
(1894)

Ezine

Aramiyan
Ermeni
Mektebi

Ermeni
Cemaati

İptidaî

25

-

Eski

16 Eylül 1308
(1892)

Ezine

Aramiyan
Kız Ermeni
Mektebi

Ermeni
Cemaati

İptidaî

-

20

Eski

16 Eylül 1308
(1892)

Tablo 14’te görüldüğü gibi Ermeni okullarının da açılış tarihleri daha önceki
yıllara uzanmaktadır. Bu okullar 1890’lı yıllarda resmiyet kazanmıştır. Bunlara
Ermeni cemaati aracılığıyla Ermeni Patrikhanesi adına ruhsat verilmiştir. Erme-
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nilerin de okulları, genelde kızlar ve erkekler için ayrıdır. Bu uygulama o yıllarda yalnız Osmanlılara mahsus bir uygulama olmayıp dünyada mevcut olan bir
durumdur (Kurnaz 1997: 24).
Ermenilerin Hıristiyan mezhepleri içinde kendilerine has bir yeri vardır.
Gregoryan Kilisesi’ne aracılığıyla uzun yıllar kültürlerini yaşatmış ve geliştirmişlerdir. Ancak Osmanlı içindeki diğer Hıristiyan unsurlar gibi Ermeniler arasında da dinin ötesinde bir milliyet cereyanı başlamıştır. Özellikle yabancı devletlerin güdümünde Osmanlı idaresine karşı bir politika izlemişler ve bu politikalarını okulları aracılığıyla yaymaya çalışmışlardır. Ancak yine de II. Meşrutiyet döneminde Ermeniler, eğitim politikalarında daha yumuşak davranmış, sık
sık Hükümetle uzlaşma yoluna girmişlerdir. 1909’da büyük “okullar sorunu”
çıktığında Ermeni Patriği, “Rum Patriği ile aynı görüşte olmadıklarını, okullarının Hükümetçe denetlenmesine karşı çıkmayacaklarını; öğretimde milliyet, dil
ve edebiyatlarının korunacağı teslim edilirse bir diyeceklerinin olmadığını” söylemiştir (Ergün 1996: 372). 1913-1914’te 1 kız, 1 erkek, 2 karma Ermeni okulunun açık olduğu görülmektedir. Bu okullarda 160 kadar iptidaî öğrencisi kayıtlıdır (Alkan 2000: 171).
Çanakkale merkezdeki Ermeni Mektebi, bugün Fevzi Paşa Mahallesi’ndeki
Tıflı Sokak’ta bulunan 16 Numaralı binadır. Bu bina muhtemelen 1890 ile 1910
yılları arasında inşa edilmiştir. Muhtemelen üst sınıftaki Ermeni öğrencilerin
eğitim gördüğü yerdir. Bu binanın arka sokağında harabe halinde boşaltılmış bir
bina daha vardır. Bu binanın da Ermeniler tarafından sıbyan mektebi olarak kullanılma ihtimali yüksektir. Bugün Tübingen Troia Vakfı tarafından M. Osman
Korfmann Kütüphanesi olarak kullanılan binanın tarihçesine ilişkin bilgiler vakfın sitesinde şöyle geçmektedir (www. troiavakfi.com - 22.01.2009):
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Ermeni Mektebi Binası, fotoğraf Gaye Uygun (16.02.2009)

“Bu yapı, büyük bir olasılıkla bu dönemde, 1669 yılında kurulan Surp Kevork kilisesine bağlı Sübyan Okulu olarak inşa edilmiştir. Kısa bir süre eğitim
amaçlı kullanılan bina, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Ermeni cemaatinin Çanakkale’yi terk etmesiyle kendi haline bırakılır. Bu yapı, Cumhuriyet’in kuruluşundan
sonra yakın zamana kadar Tekel İdaresi’ne bağlı Tütün Deposu olarak kullanılmıştır. 2006 yılında Çanakkale Belediyesi tarafından satın alınarak, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı’nın isteği üzerine, kütüphane amaçlı kullanılmak
üzere, vakfa tahsis edilmiştir. Çoğunluğu Çanakkaleli kişi ve kurumların katkılarıyla, Troia Vakfı tarafından M. Osman Korfmann Kütüphanesi olarak restorasyonu tamamlanmıştır. Restorasyon proje ve uygulama danışmanlığı Mimar
İsmail Erten tarafından yürütülen bu bina, 24 Şubat 2007 tarihinde açılmıştır.
Burası, M. O. Korfmann’nın Troia Vakfı’na hibe ettiği 6000 civarında kitap ve diğer yayınlarıyla, Troia ve Anadolu arkeolojisi konusunda önemli bir
uzmanlık kütüphanesidir.”
3. Musevî Mektepleri
Maarif salnamelerinde Musevîlerin mektepleri “Mekâtib-i Ecnebiye” (yabancı mektep) olarak tanımlanmıştır. Belki de Yahudiler sonradan bu topraklara
gelip yerleştikleri için mektepleri “yabancı mektep” olarak nitelenmiştir. Tarihin
çeşitli dönemlerinde çeşitli ülkelere sürülmüş olan Yahudi toplumu için Osmanlılar, güvenilir bir sığınak olmuştur (Ergün 1996: 379). 1492’de İspanya’dan
sürüldüklerinde Osmanlı ülkesinde Batı bölgelerine yerleştirilmişlerdir. Belki de
Yahudilerin okullarına “Mekâtib-i Ecnebiye” denmesinin bir başka nedeni de
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merkezi Paris’te olan “Alliance Israelite Universelle” denen Yahudi örgütüne
bağlı olmalarındandır. Bu ihtimal diğer nedene göre daha yüksektir.
Korkmaz’ın (2004: 186) Vital Cuinet’e atıf yaparak verdiği bilgilere göre
Çanakkale merkezde Yahudilere ait iptidaî mektebi, Ocak 1878’de “Alliance
Israelite Universelle” merkez komitesi tarafından 112 öğrenci ile açılmıştır. Bu
kuruluş 1888’de, erkek okulu ile aynı derecede olan bir kız okulu daha kurmuştur. Bu okulların ders programları, Paris’teki laik okulların ders programlarına
benzerdi ve Fransızca öğretim dilidir. Erkek okulunda Fransızcadan başka İbranice ve Türkçe dersler de verilmektedir. Okulların öğretmenleri Paris’te üstün
hizmet beratı almış nitelikli kişilerdir. Bu okullarda kızlara nakış ve dikiş de
öğretiliyordu.
Rumî 1300 (1884) tarihli Edirne Vilayeti Salnamesinde Yahudilere ait 1
erkek, 1 kız olmak üzere toplam 2 Gayrimüslim mektebi kayıtlıdır. Bu mekteplerde 37 erkek, 17 kız eğitim-öğretim görmektedir. (SVE 1300: 184). 1318
(1900) tarihli maarif salnamesine göre Kal’a-i Sultaniye Sancağındaki Musevî
mektebine ilişkin bilgiler Tablo 15’te gösterilmiştir (SNMU 1318: 1684).

Kal’a-i
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İptidaî

K
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130

1294
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sayısı

Kuruluş
tarihi

Mektebin
derecesi

Adına
ruhsat verilen
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Tablo 15. Kal’a-i Sultaniye Sancağındaki Musevî Mektebi

9 Şubat
1215

Tablo 15 incelendiğinde Gayrimüslimler arasında özellikle Yahudi toplumunda kız öğrencilerin okula gönderilme oranının yüksek olduğu görülmektedir.
Çanakkale’de 1913-1914’te 1 kız, 1 erkek, 2 karma Musevî okullu vardır.
Bu okullarda 264 erkek, 207 kız iptidaî öğrencisi kayıtlıdır (Alkan 2000: 171173). Yahudilere ait mektepler “iptidaî” olarak adlandırılsa da burada yapılan
eğitimin nitelik bakımında iptidaîlerden kat kat üstün olduğu söylenebilir.
IV.

Resmî ve Özel Mektepler

Çanakkale’de eğitim kurumlarının tarihsel gelişimini daha iyi anlayabilmek
için resmî ve özel okul bağlamında bir değerlendirme yapılabilir. Resmî okul,
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giderleri devlet bütçesinden karşılanan, resmî görevlilerce yönetilen ve herkese
açık olan eğitim kurumlarıdır. Özel okul ise, giderleri devlet bütçesinden karşılanmayan okuldur (Öncül 2000).
Cumhuriyet öncesi okul sisteminin gelişiminde farklı uygulamalar söz konusudur. Özellikle Gayrimüslimlerin eğitim kurumlarının hukuksal dayanakları
tartışmalıdır. Burada 1856’da kurulan Maarif Nezaretine doğrudan bağlı okullar
“resmî okul”, toplumlar aracılığıyla açılan okullar da “özel okul” olarak tanımlanacaktır. Bu tanımlamaya göre, 1905-1908 yıllarında Kal’a-i Sultaniye livasındaki okulların dağılımı Tablo 16’da gösterilmiştir.
Tablo 16. Kal’a-i Sultaniye Livasındaki Resmî ve Özel Mektepler
Resmî Mektepler

Özel Mektepler
Rum

Toplam

Ermeni

Musevî

E

K

KR

E

K

KR

E

K

KR

E

K

KR

E

K

KR

İptidaî

15

7

426

1

1

9

-

-

1

1

1

-

17

9

436

Rüşdiye

5

2

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

7

3

-

İdadî

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Toplam

21

9

426

2

1

9

1

1

1

1

1

-

25

12

436

Tablo 16’daki veriler, Tanzimat’tan Cumhuriyete Modernleşme Sürecinde
Eğitim İstatistikleri kitabına “Salnâme 1326 Sene-i Maliyesi, 65. Sene” den
alınmıştır. Bu istatistikte okullar için verilen rakamlar ile toplamlar arasında
önemli farklar vardır. Buna ilişkin düzeltmeler yapılmıştır (Alkan 2000: 160).
Bu veriler değerlendirildiğinde Devlet, artık yüzyılın başında Gayrimüslimlere
ait bazı okullara resmiyet kazandırmaya çalışmış, bazılarını da “özel okul” statüsü ile kontrol ve denetim altına almaya çalışmıştır. Buradaki özel okullara ilişkin
sayısal rakamların, o yıllardaki idarî yapılanmaya göre Çanakkale merkez ve
köylerine ilişkin olduğu söylenebilir.
1913-1914’te Kal’a-i Sultaniye’de resmî iptidaîlerde 3148, özel iptidaîlerde
5760 olmak üzere toplam 8908 öğrenci kayıtlıdır. Sultanînin 325 iptidai öğrencisiyle birlikte bu sayı 9233’tür. Toplumlara göre Kal’a-i Sultaniye’de özel
iptidaîlerdeki öğrenci sayısı ise şöyledir (Alkan 2000: 173):
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Müslim
Rum
Ermeni
Musevî
Toplam

E

2621

K

2202

E

190

K

115

E

122

K

39

E

264

K

207

E

3197

K

2563

II. Meşrutiyet döneminde Musevîlerin, Gayrimüslimler içerisinde çocuklarını okula göndermede en önde olmaları dikkat çekicidir. Eğitim olanağından yararlanma, okullaşma durumuyla yakından ilgilidir. Gayrimüslimlerde okullaşma,
Müslümanlardan daha öndedir ve eğitim bilinci, Gayrimüslimlerde daha fazladır.
Resmî ve özel eğitim kurumlarının açılması ve giderlerinin karşılanmasından farklı zaman dilimlerinde değişik uygulamalara gidilmiştir. Gayrimüslimler,
kendi okullarını açmışlar ve işletmişlerdir. Bunu genelde dini cemaat önderleri
ile gerçekleştirmişlerdir. 1856 Islahat Fermanı’ndan sonra Gayrimüslimler de
devletin aslî vatandaşı olduklarından, devlet adamları ile cemaat önderlerinin
karşılıklı anlayış ve işbirliği çerçevesinde Gayrimüslim okullarına da devletin
özel idare bütçelerinde sınırlı da olsa (öğretmen maaşı gibi) destek sağlanmıştır.
Gayrimüslimler, kendi okullarını kendileri inşa etmişlerdir. Müslümanların
okulları ise, Müslüman halk ve devlet adamlarının desteği ile açılmış ve eğitim
faaliyetleri devletin atadığı öğretmenlerce yürütülmüştür.
•

Resmî Mektep Binalarının Yapımı

Türkiye’de devlet tarafından sivil okul binalarının yapımı 1870’lerden sonra
başlamıştır denilebilir. Bu okul yapıları daha çok rüşdiye ve idadî düzeyindeki
okullara aittir. Çanakkale’de devlet tarafından yapılan ilk okul binasının Tıflı
Cami avlusundaki rüşdiye mektebi olabilir. Daha sonraki yıllarda 1892 yılında
yapılan idadî binasının da ilk taş yapı okul olduğu söylenebilir.
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Çanakkale’de okul binalarının yapımında öne çıkan isimlerden biri, Çanakkale Savaşları sırasında, 10 Ağustos 1914’te Çanakkale Müstahkem Mevkii
Komutanlığına atanan ve 18 Mart 1915’te “Çanakkale Geçilmez” dedirten deniz
zaferinin kahramanı Cevat Paşa’dır (1870-1938). Cevat Paşa, Çanakkale’de bulunduğu 27 ay içinde amele taburlarını çalıştırarak bir çok okul yaptırmıştır.
Eğitim ve öğretime önem veren Paşa’nın yaptırdığı okulların adları şunlardır
(www.geliboluyuanlamak.com): Çınarlı, Saraycık, Sarıcaeli, Kurşunlu, Ulupınar
ve Eceabat’a bağlı Yalova köy okulları. Paşa’nın açtığı diğer bir okul ise, deniz
zaferinden hemen sonra açılan ve bugün 18 Mart İlköğretim Okulu’nun uzantısı
sayılabilen “Muhtelit Mevki-i Müstahkem Numune Mektebi”dir (Arslan 2006:
28). Cevat Paşa’nın yaptırdığı okul binalarının hepsi taş yapı olduklarından halen ayaktadır. Bu binalardan bazıları tamir edilerek güçlendirilmiş ve koruma
altına alınmıştır. Bazı yapılar ise, örneğin Kurşunlu köyündeki yapı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Cevat Paşa’nın Kurşunlu Köyünde Amele Taburlarına Yaptırdığı Okul Binasının Son Hali
(14.03.2009)

Yine Cevat Paşa’nın yaptırdığı 18 Mart 1915 tarihinden sonra açılan Çanakkale Deniz Zaferi hatırası olarak “Yadigar-ı Zafer Mektebi” adını alan Yalova
ilkokulu binası, Eceabat Kaymakamlığı tarafından 2008 yılında onarılarak “Cevat Paşa Kültür Merkezi” olarak kullanılmaktadır. Bu tür tarihi ve kültürel değeri olan eserler korunmalıdır.
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Cevat Paşa Kültür Merkezi, Yalova Eski Okul Binası, Fotoğraf: Ahmet Yurttakal
(22.11.2008)

Cumhuriyetin ilk yıllarında da kıt kaynaklarla birçok okul yapısı inşa edilmiştir. Köylerin boşalması, taşımalı eğitim, vb. nedenlerle bu yapılar atıl bırakılmışlardır. Bakımsızlık ve ilgisizlikten yıkılma tehlikesi olan bu okul yapıları,
yıllarca eğitim-öğretim hizmeti verdikten sonra kendi kaderlerine terk edilmemelidir.
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III. BÖLÜM:
CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇANAKKALE’DE EĞİTİM
Cumhuriyet döneminde eğitim, M. Kemal Atatürk’ün görüşleri ve onun inkılâplarının nitelikleri doğrultusunda gelişmiş ve yeni bir yapıya kavuşmuştur. Osmanlı gerileme dönemindeki çökmüş ve amaçsız eğitim politikalarına yeni bir
yön verilerek “Millî Eğitim”in temelleri daha Kurtuluş Savaşı yıllarında atılmaya başlanmıştır. “Millî Eğitim”in ne olduğunu doğru anlayabilmek için Atatürk’ün eğitimle ilgili görüşlerini ve inkılâplarını iyi okumak gerekir.
Atatürk, eğitime çok önem vermiştir. O, daha Kurtuluş Savaşı yıllarında, 15
Temmuz 1921’de, 250’den fazla erkek ve kadın öğretmenin bir araya geldiği
Maarif Kongresi’nin toplanmasını sağlamış ve cepheden gelerek bizzat bu kongreye katılıp bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmasında Cumhuriyetin eğitim politikasının “millî” olması gerektiğini vurgulayıp öğretimin amacını şöyle özetlemiştir (MEB, 1946):
“Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken, onlara, özellikle varlığı
ile, birliği ile çatışan bütün yabancı öğelerle savaşma gereği ve millî
değerleri coşku ile, her karşı düşünce önünde şiddetle ve özveriyle
savunma zorunluluğu iyice öğretilmelidir.”
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, Eylül 1924’te Samsun’da öğretmenlere
yaptığı bir konuşmada eğitim-öğretimin yöntemini de şöyle açıklamıştır: “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki
yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, dalalettir (yolundan sapmadır)” Türkiye Cumhuriyetinin “millî eğitimi”, Cumhuriyetimizin kurucusu, M. Kemal Atatürk’ün görüş ve inkılâpları
doğrultusunda 1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Temel İlkeleri çerçevesinde bütünsel bir tanıma kavuşmuştur. Bu ilkeler şunlardır:
1. Genellik ve eşitlik

2. Demokrasi eğitimi

3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

4. Lâiklik

5. Yöneltme

6. Bilimsellik

7. Eğitim hakkı

8. Planlılık

9. Fırsat ve imkân eşitliği

10. Karma eğitim

11. Süreklilik

12. Okul ve ailenin işbirliği

13. Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve
Atatürk milliyetçiliği

14. Her yerde eğitim

Bu ilkeler içerisinde Lâikliğin ayrı bir yeri olmakla birlikte her bir ilke birbirini tamamlar niteliktedir.
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Cumhuriyetin başlarında Türk eğitim sisteminin yapısına yönelik yapılan en
önemli düzenleme 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği)
Kanunudur (AAMB, 1995). Bu kanun maddeleri şöyledir:
•

Ülkedeki tüm bilim ve öğretim kurumları Maarif Vekâletine bağlanmıştır,

•

Şeriye ve Evkaf Vekâleti veya özel vakıflarca idare edilen tüm medrese
ve mektepler Maarif Vekâletine bağlanmıştır.

•

Şeriye ve Evkaf Vekâleti bütçesinde mekteplere ve medreselere ayrılan
para, Maarif bütçesine geçirilecektir.

•

Maarif Vekâleti yüksek din uzmanları yetiştirmek için Darülfünun’da
bir İlâhiyat Fakültesi, imam ve hatipler yetiştirmek için de ayrı mektepler açılacaktır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu dört maddeden oluşan ve Cumhuriyetin eğitim
sisteminin temellerini belirleyen kısa bir kanundur. Bu kanunu doğru anlayabilmek için öncelikle çıkarılma gerekçesini iyi bilmek gerekir. Kanunun gerekçesi
şöyle özetlenebilir:
1. Milletin fikir ve hissi itibarıyla vahdetini temin etmek
2. Mektep - medrese ikiliğini gidermek
3. Kozmopolit eğitimi ortadan kaldırmak
Tanzimat’tan sonra çok amaçlı ve çok başlı eğitim, bu kanunla tek çatı altında ve ortak bir amaç çerçevesinde yeniden yapılanmış ve Cumhuriyetin yeni
insan tipinin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu insan tipi, fikir ve hissi itibarıyla
Cumhuriyet değerlerine sadık, bilimsel yaklaşımı rehber edinen çağdaş insandır.
Cumhuriyet öncesinde farklı okullarda (medreseler, yeni açılan Tanzimat mektepleri, yabancı ve azınlık mektepleri) birbirine zıt görüşlü insanlar yetişiyordu.
Bu da milletin fikir ve hissi yönden birliğini sağlayamıyordu. Bu kanunun en
önemli amacı bu birliği sağlamaktır.
Maarif Vekâleti tarafından ödüllendirilen, Kurtuluş Savaşından sonra Çanakkale’nin ilk Maarif Müdürü ve Çanakkale’de Muallimler Birliği’nin kurucusu ve başkanı olan Muzaffer Nâmi Bey’in Muallimler Birliği Mecmuası’nın ilk
sayısında “Meslekî ve İlmî: İlk Söz” başlığı altında yazdığı makale, Cumhuriyet
mekteplerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler vermektedir.
(MBM, 28 Mayıs 1341: 1-4). Muzaffer Nâmi, aslında bu yazısında derginin
amacını açıklamaktadır. Ona göre derginin amacı, “taassub”a karşı savaşacak
öğretmenlerin aydınlatılması ve okulların yeniliklerden haberdar edilmesidir.
Muzaffer Nâmi Çanakkale’de eğitimin başında olan bir kişi olarak önemli bir
şahsiyettir. O derginin amacını açıklarken okulların nasıl ve amacının ne olması
gerektiğine ilişkin doyurucu bilgiler vermektedir. Onun yazılarında okula yüklenen misyon, dönemin genel havasını da yansıtmaktadır. Muzaffer Nâmi, Ça-
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nakkale’de hem eğitim kurumlarının hem de öğretmen örgütlerinin başındaki
isimdir. Bu özelliğinden dolayı onun görüşleri önemlidir. Muzaffer Nâmi’ye
göre okulların misyonuna ilişkin bazı değerlendirmeler şöyledir:
•

Okulların Misyonu
“Her şey gibi mektep de bir ihtiyacın eseridir. İslâmda mektep din ihtiyacıyla doğmuş ve bir çok müddet bu suretle devam etmiş gitmiştir. Bu
din mektebi sonunda yerini diğer bir mektebe terke mecbur olmuştur ki,
bu da siyasî ve içtimaî ihtiyaçlardan doğmuştur.
Din terbiyesiyle yetişen Türkler bir çok zaman idare-i hükümeti ihmal
etmiş; her şey kadılar, müftüler elinde kalmış; her iş fetvalar, ilhamlarla yürümekte devam etmiştir. Nihayet bir gün geldi ki, bu yolcu yolunda
artık yürüyemez oldu. İşte bu hal Tanzimat’ı doğurdu ve “Tanzimat
mektebi”, daha açıkçası “memurlar mektebi” memleketinde yol aldı.
Biz herkes gibi bu mektebe küfran-ı nimet etmeyeceğiz (kötülemeyeceğiz). Bu mektep lazımdı ve lazım olduğu kadar vazifesini gördü. Ve bizde bir memur sınıfı, hatta bir vatanperver kitlesi doğurdu…
İşte biz de bu suretle yürüyen bilgi işleri bu yollardan yürüyerek bu güne kadar vardı. Fakat artık mekteplerimiz herkesin hissettiği ihtiyaçları
tatmine gayr-i kâfi bir raddede olduğunu ilk görüşte feryat ediyor; kapısından, penceresinden mektebin bütün ihtiyacı fışkırıyor ve “ben sana
kâfi değilim” diye feryat edercesine bağırıyor. Bu bağırmaları, bu feryatları gayr-i şuur-i bir surette herkes duyuyor. Herkes hissediyor.
Herkes mekteplerimize bir şekil vermek için binlerce mütalaa beyan
ediyor…
Şimdi şurası var ki, din mektebi gibi memur mektebi kolay kolay yerini
halefine (yeni mektebe) yerini bırakmıyor. Bunda en önemli sebebin de
halkın bir çoğunun o mektebin mahsulü olması ve o mektebi benimsemiş
olmasıdır. Genelde o fikir doğmuştur ki, “mektep yalnız okur-yazar yetiştiren bir müessesedir.” Çünkü bizde herkes bunu görmüş, bunu öğrenmiştir. Bu acıyı muallimlerden ziyade maarifin idare işleriyle uğraşanlar daha büyük bir şekilde görmekte ve duymaktadır.”

Muzaffer Nâmi’ye göre Tanzimat mektepleri de artık işlevini tamamladığından yeni bir okula ihtiyaç vardır. Ülkede ve Çanakkale’de yeni okula ilişkin
çağdaş fikirler ileri sürülmekte, ancak bu fikirlerin hayata geçirilmesinde bir
direnç söz konusudur. Yeni fikirleri hayata geçirmede en çok eğitim kurumlarını
idare edenler mücadele vermektedir. Yenilikler konusunda öğretmelerin de pek
açık olmadığı örtük olarak eleştirilmektedir. Muzaffer Nâmi’ye göre Cumhuriyetin yeni okulu şöyle olmalıdır (MBM, 28 Mayıs 1341: 3):
“…bugünün mektebi, kitap sahifelerine dizilmiş olan onun bunun fikrini
bir sandığa mal doldurur gibi çocukların kafasına doldurarak o fikir-
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lerden kendinden ziyade başkalarının istifadesine meydan verecek ve
çocukları birer gramofon plağı haline getirecek bir imalathane değildir. Mektepler birer cesaret-i medeniye, teşebbüs-i şahsî, çocuğun kendi
varlığını kendine yaratacak fikir, mucit kaynaklarıdır. Bugünün mektebi, ilmi, talebesine bir süs diye değil, hayati ihtiyaçların birer vasıtasıdır diye, bir daha açıkçası “ameli ilimle değil, ilmi amelle” öğretir ve
ona mal eder. İşte ancak bu mekteplerdir ki memleketimizde yeni doğan
parlak günlere yeni ruhlar katacak yeni varlıklar yaratacaktır.”
Atatürk, 1924’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında eğitimin amacını açıklarken şöyle demiştir: “Eğitim öğretimin amacı, bilgiyi insan için bir
süs, baskı aracı veya medenî bir zevkten ziyade hayatta başarıyı sağlayan uygulamalı ve yararlanılabilir bir hale getirmektir.” Çanakkale’de muzaffer Nâmi de
aynı söylemi vurgulamaktadır. Ona göre mektepler bir “hayat okulu” olmalıdır.
Bu fikri 1924’te Türkiye’ye davet edilen saygın felsefeci ve eğitim bilimci J.
Dewey savunmuş ve Türk eğitimcilere önermiştir (Uygun 2008). Muzaffer
Nâmi, “girişimci”, “üretken” ve “kendi olabilen” (kişilikli) bireylerin eğitimini
savunmakla, taşrada bir yönetici olarak devletin genel eğitim politikasını bir
idareci olarak uygulamaya çalışmıştır. Ancak o, elindeki malzeme ile iş yapmanın güçlüğüne de bu makalesinde vurgu yapmıştır. Okullar, bakımsızdır. Malzeme yönünden, öğretim araç gereçleri bakımından yetersizdir ve öğretmenler,
yeni okulun amacını kavramakta zorlanmakta ve yeni öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmakta deneyimsizdirler. Muzaffer Nâmi, en azından meslekî yayın
organı olan Muallimler Birliği Mecmuası ile bu sorunlara çözüm bulunabilir ve
öğretmenler yetiştirilebilir düşüncesindedir. O okulların işlevini şöyle açıklamıştır ((MBM, 28 Mayıs 1341: 3-4):
“Her mektep mensup olduğu cemiyetin bir numune-i içtimaiyesidir. Binaen aleyh, bu kesin hüküm karşısında biz, bizim için mektep mefhumunda çok ifratkâr davranmayacağız. Yalnız ve yalnız hayatî ve içtimaî
ihtiyaçlarımızı düşüneceğiz. Eski mekteplerimiz, insaniyete taalluk eden
ihtiyaçlarımızı tatmin etmiş fedakârlık, vatanperverlik, milliyetperestlik
bizde her millete kıbta-i bahş olacak bir derecede yükselmiş ve tamam
olmuştur. Bunu tarihin her anında, her satırında ispat etmiş ve bütün
insanlık alemi karşısında bu imtihanımızı başarı ile tamamlamış bulunuyoruz.
Şimdi yeni sosyal hayatımızın, yeni açtığı yolda yürüyecek büyük ihtiyaçlarımızı temin edecek mekteplere muhtacız. Bu mekteplerde hayatî
ihtiyaçlarımızı doyuracak, içtimaî dertlerimizi teşrih edecek (giderecek), cemiyetimize varlık ve erkinlik (?) verebilecek, işi ve iş bulmayı
öğretecek, ihtiyaçlarımızı görecek ve yaratıcı kuvvetleri doğuracak
mektepler olacaktır. Bu suretle “birer kitap mektebi değil, hayat ve işçi
yurdu birer emek mektebi olacak” ve çocuğa verebileceği bilgiyi, “çalma çırpma suretiyle değil, bilfiil kendi emeğinden çıkaracağı neticeyi”
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izah edecektir. İşte o zaman muhtaç olduğumuz mektep kendiliğinden
doğmuş olacaktır.”
Muzaffer Nâmi’nin bu düşüncesi ne kadar hayata geçmiştir? Hayat okulu
gerçekten başarılabilmiş midir? Bu konuda bir değerlendirme yapmak hakikaten
güçtür. 2000’li yıllarda halen bu söylemlerin “yeni okul” tanımı içerisinde popüler olduğu gözlenmektedir. 2004-2005 yıllarında okullarda yeni uygulanmaya
başlanan “yapılandırmacı yaklaşım”ın esas alındığı programların ilkelerinde de
bu söylemler vurgulanmaktadır (Uygun 2007). Cumhuriyetin başlarında ve daha
sonraki yıllarda bu konudaki çabalara yer yer bu çalışmanın sonraki bölümlerde
değinilmiştir.
I.

Okulöncesi Eğitim

Okulöncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne
kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol
oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin
büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral ve Diğerleri 2002: 14). Burada okul
öncesi eğitim konusu bağımsız anaokulları ve ilköğretim bünyesindeki “ana
sınıfları” temel alınmıştır.
Türkiye’de okulöncesi eğitimi, hemen hemen Batıdakilerle aynı gelişme süreci göstermiştir (Oktay 1999:189). Batı’da endüstriyel devrimin ortaya koyduğu sosyo-ekonomik koşullar bugünkü anlamda anaokullarının kuruluşunu zorunlu kılmıştır. Çünkü endüstriyel alanlarda çalışan kadınların çocuklarının bakımı
ve eğitimi bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümü olarak erken
okulöncesi eğitimi olarak kreşler, çocuk bahçeleri, çocuk yuvaları, anaokulları,
çocuk kulüpleri vb. kurumlar gelişmiştir.
Türkiye’de 1908 tarihinde II. Meşrutiyetin ilanından hemen önce ve sonra
Batı örneklerinden esinlenerek bugünkü anlamda anaokulları kurulmaya başlanmıştır. Ancak bu okulların kurulması aşamasında ciddi bir hazırlık yapılmamıştır. Ana mekteplerine “muallime” yani kadın öğretmen yetiştirilememiş olduğundan, Türk anaokullarına Ermeni, Yahudi muallimeler atanmış ve okulların
her işi onlara bırakılmıştır. Öyle ki, okulların şarkılarını ve şiirlerini bile onlar
yazmışlardır (Akyüz 2004: 243). Meşrutiyet yıllarında anaokullarında daha çok
Pestalozzi, Frobel, Montessori gibi ünlü pedagogların yöntemleri uygulanmaya
çalışılmıştır. Ancak öğretmen yetersizliğinden bu yöntemler etkili uygulanamamıştır (Ergün 1996: 193).
Türkiye’de okullaşma oranının en düşük olduğu kademe okulöncesi eğitimdir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 2000-2001 öğretim yılı için hedeflenen okulöncesi eğitimde okullaşma oranı %16 olarak belirlenmesine rağmen
ulaşılan hedef %10’dur (Aral ve Diğerleri 2002: 26). Cumhuriyet’in ilk yıllarında okulöncesi eğitimle ilgili bazı gelişmeler olmakla birlikte, okul öncesi eğitim
uzun yıllar ihmal edilmiştir. Bunun en önemli nedeni, okulöncesi eğitimin ilköğ-
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retime bağlı olarak yürütülen ve zorunlu olmayan bir eğitim olmasından ve bu
nedenle okulöncesi eğitime ayrılan kaynakların ilköğretime kaydırılmasıdır
(Küçükturan 2006: 171).
Çanakkale’de ilk defa okul öncesi eğitim kurumunun ne zaman açıldığına
ilişkin açık bir bilgiye ulaşılamamıştır. Çanakkale’de ilk resmî anaokulunun
Nedimehanım Mektebi bünyesi içinde açıldığı söylenebilir. Nedimehanm Mektebi 1905’te açılmıştır. Ancak ana mektebin açılışına ilişkin kesin bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Ulaşılan kaynaklar, Cumhuriyetin başlarında okulöncesi eğitimin önemli görülerek geliştirilmeye çalışıldığını göstermektedir. 1925-1926
Türkiye Cumhuriyeti Vilayet Salnamesine göre Çanakkale’deki Okulöncesi
eğitimin durumu Tablo 17’de gösterilmiştir (TCDS 1926: 161).
Tablo 17. Cumhuriyetin Başlarında Çanakkale’de Okulöncesi Eğitim
Mektep Sayısı
Talebe Sayısı

6

Filiz Sınıfı

136

Gonca Sınıfı

143

Gül Sınıfı

83

Toplam

362

Muallime Sayısı ve Darülmuallimât
Menşeleri
Ana Şubesi

11

Ecnebi Mektepler

-

Diğer Menşeler

-

Toplam

11

Tablo 17 incelendiğinde 1925-1926 eğitim-öğretim yılında 6 ana mektebin
bulunduğu görülmektedir. Bu mektepler muhtemelen müstakil anaokulları değil,
daha çok ilköğretim bünyesindeki ana sınıflarıdır. Bu sınıflar kendi içerisinde
“Filiz” “Gonca” “Gül” sınıfları şeklinde ayrılmıştır. Yalnız Nedimehanım Mektebi binası, 1341 tarihli Muallimler Mecmuası’nda “Büyük imkânlarla meydana
getirilen ana mektebi binası” olarak tanıtılmaktadır.
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Çanakkale’nin ilk maarif müdürü Muzaffer Nâmi, Muallimler Birliği Mecmuası’nda “Ana Mektepleri” adı altında bir dizi
yazı yayınlamıştır. Onun, Ana mektepleri
öğretmenlerinin iyi yetişmediğini veya iyi
yetişmiş öğretmen bulmanın güçlüğünü ve
ana mekteplerinin alt yapı eksikliğini vurgulayan 15 Haziran 1341 tarihli yazısındaki
bazı değerlendirmeleri şöyledir (Muallimler
Birliği Mecmuası 1341: 7-9):
“İdaremizdeki
muallimlerimizden
Muzaffer Nâmi Bey,
herhangisine bilmediği bir şey söyleFotoğraf: Muallimler Birliği
nirse teşekkürle kabul ve derhal onu
Mecmuası
tatbike uğraşır, didinir, herhalde her
şeyi başarmaya çalışır. Bana bu arkadaşların bu hallerini bizzat meşgul olduğum merkez ana mektebi anlattı. İki muallimimiz müstesna olmak üzere hepsi merkezde çalıştırıldı.
Kendileriyle pek sıkı temasta bulunuldu ve sonra kaza ve nahiyelere
gönderildi. Onlarla temasım bana bu fikri tamamıyla verdi.
Teftişlerimde merkezde yapılan işlerin kaza ve nahiyelerde tatbikine uğraşıldığının bizzat şahidiyim. Yalnız bazı şeyler var ki, bunlar bazı kazalarımızla nahiyelerde yapılmıyor. Bu da muallimlerimizin kusuru değil, nahiyelere kadar yetiştiremediğimiz tahsisatımızın yetmediği için
bize idareye ait bir kusurdur ki muallim arkadaşlara atfedilemez.
Evet, ana muallimlerimizin çok noksanı vardır. İnkârı kabil değildir.
Bizim iki sene için iyi çalışarak bilgileri arttırılır ve bu bilgilerine tecrübeleri de inzimam ederse bu arkadaşlardan her türlü ümidin fevkinde
olarak istifade edilir. Çünkü daima çalışıyor ve çalışmak istiyorlar.”
•

Mektep Binası

Ana mekteplerinin müstakil bir okul olarak gelişmemesinin ön önemli nedenlerinden birisi, daha önce de ifade edildiği gibi, mekân sorunudur. Bu soruna
Muzaffer Nâmi de dikkat çekmiştir:
“Muallimlerimizden sonra nazar-ı dikkate alınacak en birinci şey,
mektep binasıdır. Bu hususta çok fakir olduğumuz derhal göze çarpar.
İyi bir ana mektebi binasının sınıfları herhalde bol hava ve ziya alacak
bir tarzda geniş olmalı, sınıflar bahçe ile irtibatı muhakkak temin edilmeli, aynı zamanda döşemelerin parke olmasına hiç olmazsa aralarında aralık olmamak üzere bindime yapıştırılmasına çok gayret edilmelidir…
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Ve muhakkak üç dershane mevcut bulunmalı, bundan başka teneffüs salonu çocukları işletebilecek ve kendine çekecek güzel bir atölyesi mevcut olmalıdır. Bu sınıfların bir tek kat ve bir koridor üzerinde olması ve
koridora açılır kapıları da bulunması lazımdır. Sınıflar muhakkak çocukların ruhuyla mütenasip bir tarzda teşkil edilmeli ve ana mektepler
sınıflarında çocukların boyları yetişecek yükseklikte duvarların her tarafına asılmış veyahut gömme yazı tahtaları bulunalı, çocuklar sıraları
üzerinde çalışmaktan ziyade duvarları çizmeye çok münhemiktirler. Bu
hal kız çocuklarından fazla erkek çocuklarında daha ziyade bulunuyor.
Ve bu, adeta çocuklarda bir merak halindedir. Fakat sınıf mevcuduna
kifayet edecek tahtalar tedarik edildiği zaman çocukları artık duvarlar
celp etmiyor…
Tahtalar arasında bulunan duvar boşluklarına artık kurşunkalem çizgilerine tesadüf edilmiyor. Biz bu tahtaları koridorlara kadar teşmil ettik.
Bundan sonra çocuklarımız duvarları kirletmekten tamamıyla fariğ oldular.”

Nedimehanım Mektebi Binası,
Fotoğraf: Muallimler Birliği Mecmuası

•

Sınıf Düzeni

Anaokullarının amacı, çocukları temel gelişimlerini sağlayarak ilköğretime
hazırlamaktır. Bu kurumları bir kitap okulu olarak düşünmek yanlıştır. Batıda
“kindergarten” (çocuk bahçesi) olarak açılan bu eğitim kademesinin kendine
özgü bir sınıf düzeni ve çalışma programı sözkonusudur. Muzaffer Nâmi, Nedi-
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mehanım’daki ana mektebinde yapılan düzenlemelerle ilgili şu bilgileri vermektedir:
“Sınıflarda katiyen muallim kürsüsü bulunması muvafık değildir. Biz
sınıflarda muallim kürsüsü yerine çocukların boylarıyla mütenasip uzun
ve geniş bir masa da bulunduruyoruz. Bu, çocuklar için daha zevkli
oluyor. Bu masaların etrafına uzun ve ince çıtalardan yapılmış hafif arkalıklı kanepeler koyduk. Muallim bir şey hakkında ders vereceği zaman çocukların dikkatini celp etmek üzere getirdiği modeli masasının
üzerine koyar ve yavrularını masanın etrafına toplar. Çocukların yeni
numuneler daima nazar-ı dikkatini ve merakını celp ettiği için kendi sıralarından koşarak büyük masanın etrafında toplanıyor ve kanepelere
oturuyorlar.
İlk zamanlarda bu, muallimlerimize ağır geliyordu. Sinirli muallimlerimiz sıralarından intizamla çıkmaya, yürümeye alışmamış çocuklarımızın birbirini iterek ve muallimlerine sokulmak için birbirlerine sokularak masa etrafında adeta üst üste yığılmalarına çok üzülüyorlardı. Bu
tecrübelerimizi yaptığımız zaman merkezde bulunan Afet ve Adviye Hanımlar vardı. Afet hanım bu hususta çok asabiyet gösteriyordu. Fakat
hergün devam ettiğim ana mektebinde kendisiyle mesleği üzerine uzun
mubahaseler onu müteselli ediyor, yavaş yavaş asabiyeti geçiyor ve işe
alışıyordu. O istiyordu ki, talebe sınıfta münhasıran sırada otursun!
Halbuki, bu çocuğu çok sıkıyordu. Daima hareketinde düşüncesinde
tebdiller istiyordu. Çocuklar için bu ufak tebdil-i mekân onların sınıfta
kalmak mukavemetlerini tezyide medar oluyordu.
Binaenaleyh, biz ilk zamanlarda o birbiri üzerine yığılan çocuklara kanepelere oturmak için hiçbir işarette bile bulunmadık. Yalnız hareketlerimizle bunu anlamak için muallim dersini tarif ederken çocukların kanepelerine oturuyorduk. İlk defa kanepeye oturan dört numaralı Hafize
oldu. Kanepeye oturdu ve masaya yaslanarak hocasını dinlemeye başladı. Sonra Hafize’yi Oğuz, sonra Ensar takip etti. Artık bundan sonra
çocuklar arasında kanepeye oturmak adet oldu.”
•

Eğitim-Öğretim Etkinlikleri

Mecmua’nın 24 Temmuz 1341 Cuma günü çıkan nüshasında Muzaffer Nami, ana mektepleri sınıflarındaki eğitim-öğretim etkinlikleriyle ilgili şu bilgileri
vermiştir:
“Muallim elinde nümunesi ile gelip masanın başına geçti mi derhal çocuklarımız yerlerinden birer birer kalkıp muallimlerinin bir tek işaretine bile ihtiyaç hissetmeden masanın başına büyük bir sükun ile geçiyorlar. Ve biz masa başında yapılan dersleri daha iyi buluyoruz. Çünkü eskiden ders verilirken talebe sıralarında numuneyi görmek için ayağa
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kalkmaya mecbur kaldığı gibi muallim de numuneyi talebeye iyice tetkik
ettirebilmek için bir bir sıralar arasında dolaşmaya mecbur kalır. Ve
talebenin muallim ve numuneden uzak kaldıkça dikkatleri dağılıyor…”

Ana Mektepleri Öğrencileri Kaz ve Ördeklerin Yüzmelerini Gözlemlerken, Fotoğraf: Muallimler Birliği Mecmuası

Okulöncesi eğitim, tüm Türkiye’de olduğu gibi (Küçükturan 2006: 172173), Çanakkale’de de uzun yıllar ihmâl edilmiştir. Yedinci Millî Eğitim Şûra
çalışmalarından sonra 16 Haziran 1962 tarihinde “Anaokulları ve Sınıfları Yönetmeliği” yayınlanarak okulöncesi eğitime açıklık getirilmiştir. Yönetmelikte
anaokullarının ve ana sınıflarının amacı ve öğretim ortamına ilişkin maddeleri
şöyledir (Cicioğlu 1985: 25-26):
Madde 3. Çocukları ilköğretime hazırlamak, Türkçelerini geliştirmek,
anaokullarına öğretmen yetiştiren müesseselerin uygulama çalışmalarına imkân vermek ve özel eğitime muhtaç çocukları yetiştirmek gibi
türlü ihtiyaçlara göre çeşitli okullara bağlı olarak ana sınıfları açılabilir.
Madde 4. Anaokulunun açıldığı binanın oda sayısı, oyun yerleri, bahçesinin büyüklüğü, öğretim araçlarının miktar ve çeşidi, çocuk sayısına ve
çevrenin imkân ve şartlarına bağlıdır. Ancak bir anaokulunun açılabilmesi için en az bir oyun odası, bir yemek ve eşya muhafaza odası olmak
üzere üç odadan ibaret bir bina ile bir kum havuzu, çeşitli açık hava
oyun araçları, oyun ve istirahata elverişli bir bahçe veya Açıkhava
oyun yeri (teras) sağlanması zaruridir.”
“Anaokulları ve Sınıfları Yönetmeliği”nden sonra Türkiye’de okulöncesi
eğitimde yavaş da olsa bir hareketlenme başlamıştır (Aral ve Diğerleri 202: 26)
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Bazı yıllara göre okulöncesi eğitim kurumlarında öğretmen ve öğrenci sayıları
Tablo 18’de gösterilmiştir (İl Yıllığı 1973: 137; İl Millî Eğitim Tanıtım Rehberi
1988: 38; Millî Eğitim 1998: 125 ).
Tablo 18. Yıllara Göre Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Öğretmen ve Öğrenci Sayıları
Yıllar

Öğrenci sayısı
Öğretmen sayısı

E

K

T

1965

38

29

67

3

1973

133

104

237

10

1987-1988 (71 okul)

-

-

1446

90

1997-1998 (117 okul)

-

-

1970

109

2007-2008 (168 okul)

2103

1810

3913

161

Çanakkale’de bağımsız ilk resmî anaokulu 1996-1997 yılında açılmıştır.
2000-2001 öğretim yılında Çanakkale’de 2 resmî bağımsız anaokulunda 11 öğretmenin yönetiminde 167 öğrenci kayıtlıdır (2001 Yılı Başında Millî Eğitim
2000: 107). Çanakkale’de okulöncesi eğitim 1990’lı yıllara kadar normal bir
gelişim izlemiştir. Okulöncesi eğitimde okul ve öğrenci sayılarındaki artış 19961997 yıllarında olmuştur. Bu öğretim yılında okul sayısı 107’ye öğrenci sayısı
ise 2261’e yükselmiştir. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında sekiz yıllık eğitime
geçilmesi nedeniyle derslik ihtiyacı olduğundan ve merkez ilçede müstakil anaokulu yapılması nedeniyle bazı ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıfları
kapatılmıştır (İl Eğitim Gösterge Raporu 1999). Millî eğitim istatistiklerinde
Çanakkale’de okul sayısı 1997-1998’de 117 olarak gösterilmektedir. Ancak bu
sayı, kesintisiz zorunlu eğitimden dolayı kapatılan anasınıflarını dikkate almadığından dolayı gerçeği yansıtmamaktadır. İl Eğitim Gösterge Raporu’nda (1999),
1997-1998 yılında okul sayısı 92’dir. Daha sonraki yıllarda İlköğretim bünyesinde yine anaokulları açılmaya başlamıştır. 2007-2008 yılında bu okul sayısının
168’e, öğrenci sayısının da 3913’e çıktığı görülmektedir. Ancak yine de bu artış
yeterli değildir. Okulöncesi eğitimin geliştirilmesi için Türkiye genelinde “7
Çok Geç” sloganı ile okulöncesi eğitimin zorunlu temel eğitim kademesine
alınması konusu tartışılmaktadır. Okulöncesi eğitimin hayatî sorunları çözülmeden zorunlu eğitime geçilmesi yeni sorunları da beraberinde getirebilir.
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Çanakkale İl Eğitim Gösterge Raporu’nda(1999) okulöncesi eğimin bazı sorunları şöyle sıralanmıştır:
•

İlköğretim binaları anasınıfı için uygun değildir ve derslikler yetersizdir.

•

Anaokulu branşında öğretmen eksikliği vardır.

•

Okulöncesi araç-gereçleri ve oyun alanları eksiktir.

•

Kırsal kesimde taşımalı eğitimden dolayı çocukların anaokullarına
gitme şansları azalmıştır.

•

Okulöncesi eğitiminin öneminin ailelere kavratılması konusunda eksiklikler söz konusudur.

Çanakkale’de 2008 yılında müstakil anaokullarının sayısı 5’dir. Bu okulların
adları şöyledir (http://canakkale.meb.gov.tr): Gökçeada 22 Eylül Anaokulu, Çanakkale Zübeydehanım Anaokulu, Çanakkale Barbaros Günışığı Anaokulu, Biga 18 Eylül Anaokulu, Eceabat Kaymakamlığı Kemalpaşa Anaokulu.
Okul eğitimi anlayışı içerisinde anaokulu eğitiminin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Okulöncesi eğitim, şehirlerde dar mekânlarda sadece derslikler açarak
yürütülecek bir eğitim türü değildir. Bu eğitim için geniş oyun sahaları, salonlar
ve çocukların kendilerini oyun aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri araç ve gereçlerle donatılmalıdır. Belki de “kır eğitimi” bağlamında merkezi yerleşim yerlerine yakın boşaltılmış köy ilkokullarından da yararlanarak okulöncesi eğitim,
yeni bir yapıya kavuşturularak geliştirilip yaygınlaştırılabilir. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasında planlı ve programlı bir yol izlenmelidir.
II.

İlköğretim

İlköğretim, örgün eğitimin öncelikle toplumun tüm üyelerinde bulunmasını
istediği bilgi, beceri ve tutumlarını kapsayan genel eğitim bölümüdür (Öncül
2000: 606) Cumhuriyet döneminde ilköğretim yerine uzun yıllar “ilkokul” kavramı kullanılmıştır. İlkokul zorunlu eğitim çağındaki çocukların gittiği okul türüdür. 1961 yılında kabul edilen 222 sayılı kanunda “ilköğretim” kavramı kullanılmıştır. “İlköğretim ve Eğitim Kanunu”nda bu eğitim kademesinin amaçları
şöyle tanımlanmıştır:
Madde 1. “İlköğretim kadın erkek bütün Türklerin millî gayelere uygun olarak bedenî, zihnî ve ahlâki gelişmelere ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.”
14.06.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda ise bu eğitim
kademesi “temel eğitim” olarak tanımlanmış ve amaç ve görevlerini şöyle belirtmiştir:
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1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, onu millî ahlâk anlayışına
uygun olarak yetiştirmek,
2. Her Türk çocuğunu ilgi, beceri ve yetenekleri yönünde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.
18 Ağustos 1997 tarih ve 23084 sayılı Resmî Gazete’de yayınlan 16.08.1997
tarih ve 4306 sayılı kanunla, 222, 1739 ve 3308 sayılı yasalarda birlikte ya da
ayrı ayrı geçen “ilkokul” ve “ortaokul”, “temel eğitim” kavramları “ilköğretim”
olarak değiştirilmiş ve sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamaya konmuştur. Anayasanın 42.maddesinde “ilköğretim, kız-erkek bütün vatandaşlar
için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” ibaresi yer almaktadır.
Cumhuriyetin ilanından hemen sonra kurulan hükümetler, okul çağındaki
bütün çocukların ilköğretimden yararlanması için çaba göstermişlerdir. 1924
Anayasasının 24. maddesinde ilköğretimin mecburi ve devlet okullarında parasız olduğu tekrarlanmıştır. Meşrutiyet döneminde çıkarılan 1913 tarihli “Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkatı” (Geçici İlköğretim Kanunu) ile mecburi ve
devlet okullarında parasız olan ilköğretim, Cumhuriyetin başında Anayasal bir
zorunluluğa dönüşmüştür (Gelişli 2005: 13).
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesinden hemen sonra Maarif Vekili İsmail Safa Özler (1883-1940) tarafından “Maarif Misakı” ilan edilmiştir.
Maarif misakının genel amacı şöyledir (Cicioğlu 1985: 80):
“Türk milletini, medeniyet safında en ileriye götürmek ve yeni nesilleri,
Türk haysiyetinin iltizam ettiği bu gayeye en kısa zamanda varmayı
mümkün kılacak aşk, irade ve kudretle yetiştirmektedir.”
Beş maddeden meydana gelen Maarif Misakının diğer amaçlarını Cicioğlu
(1985: 80) şöyle özetlemiştir:
a) Milliyetçi, halkçı, inkılâpçı, laik Cumhuriyet vatandaşları yetiştirmek,
b) İlköğretimi genelleştirerek herkese okuma yazma öğretmek,
c) Yeni nesilleri bütün öğretim kademelerinden geçirmek, onları ekonomik hayatta başarılı kılacak bilgilerle donatmak,
d) Toplum hayatında, dünya ve ahret cezaları korkusundan doğan ahlâk
yerine, özgürlük ve barışın ön plana alındığı gerçek ahlâk ve erdemi
hakim kılmak.
Cumhuriyet döneminde ilk ilkokul programı “II. Heyeti İlmiye” tarafından
1924 yılında hazırlanmıştır. Ancak bu programın uygulaması uzun sürmemiş,
1926 yılında J. Dewey’n üzerinde durduğu “hayat bilgisi”, “toplu tedris” ve “iş
okulu” kavramları temelinde bir program hazırlanmıştır. 1936, 1948, 1968 ve
daha sonraki yıllarda geliştirilen ilkokul programlarının temelini bu program
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oluşturuştur denilebilir. 1926 programında bu konularla ilgili açıklamalar şöyledir (Cicioğlu 1985: 95):
“Eski ilkokul programlarında bütün dersler birbirinden ayrı ve tamamen bağımsız dersler olarak, ayrı ayrı bahislermiş gibi gösterilirdi.
Aralarındaki bağlantı ve ilişkilere dikkat edilmezdi. 1926 programında
özellikle ilkokulun ilk üç sınıfındaki dersler hayat ve toplum ekseni çevresinde “toplu” olarak okutulacaktır. Bunun için ski programlardaki
“tabiat tetkiki, musahabat”, tarih ve coğrafya gibi dersler, tabiat bilgisi
adı altında toplanmıştır. Eski programlarda iş esasına, öğrenimin kişisel çalışma ve yeteneğine özen gösterilmiştir. 1926 programında öğrenci özellikle resim ve el işi gibi derslerde, ilgisi uyandırılarak olabildiğince kendi işleyerek öğrenecektir.”
1926 programı 1927 yılında tüm ilkokullarda uygulamaya geçirilmiştir. Çanakkale’deki beş sınıflı ilkokullarda da bu program uygulanmıştır. Öğrenci sicil
defterleri eski programa göre düzenlenmesine rağmen bazı okullarda bu defterler kullanılmaya devam edilmiş ve dersler yeni programa göre işlenmiştir.

Harf İnkılâbında Önce Balıklıçeşme İlkokulu Diploma Defterinden Bir Örnek 19271928,(Dersler:Kur’an-ı Kerim, Din Dersleri, Türkçe (Elifba, Kıraat, İmla, Sarf, Tahrir,
Ezber ve İnşâd, Yazı),Musahâbât-ı Ahlâkiye,Tarih, Coğrafya, Hesap, Hendese, Eşya Dersleri, Ziraat, Resim, El işleri) Belge: Balıklıçeşme İlköğretim Okulu Arşivi
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Harf İnkılâbından Sonra Balıklıçeşme İlkokulu Diploma Defterinden Bir Örnek 1928-1929,
Belge: Balıklıçeşme İlköğretim Okulu Arşivi

Cumhuriyetin başlarında Maarif Misakı’nda ifade edilen amaç, değer ve ilkeler doğrultusunda yeni bir “Cumhuriyet İnsanı” yetiştirilmek istenmiştir. Bu
insanın yetiştirilmesinde temel eğitimin ayrı bir yeri vardır. Çanakkale Hamdi
Bey Nahiyesi’nde (O zaman Balıkesir Edremit kazasına bağlıdır) görev yapan
Reşit Vahit Koral (1892-1940) adında bir ilkokul öğretmeni, Cumhuriyet değerlerini en ücra kasabada dahi öğrencilerine kazandırmaya çalışmıştır. Onun
1924’te öğrencilerine dağıttığı “Hayat Rehberi”nde Cumhuriyet insanının yaşam
ilkesi ve değerlerine ilişkin somut bilgiler vardır.
“Cumhuriyetin Başında Türk Çocuğunun Yaşam İlkelerine İlişkin Orijinal
Bir Belge ve Yabancı Örnekler” başlığında bir makale kaleme alan Akyüz’ün
(1999: 4-12) Hamdibey Nahiyesinde vatansever ve idealist bir öğretmenin
1924’te 5. sınıf öğrencilerine dağıttığı “Hayat Rehberi” belgesinin temel özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinden bazıları şöyledir:
•

Belgenin genel ve temel özelliği, öğrencilere Cumhuriyetin gerektirdiği fert ve yurttaşın belirgin görev ve sorumluluklarını kazandırmaktır.

•

Belgede Türk çocuğunun yaşam ilkelerinin son derece somut olarak
belirlenmiş olması çok ilginç ve etkileyicidir. Örnek: “tırnağını kes.”
(8. ilke), “tütün içme.” (26. ilke), “yerlere tükürme.” (27. ilke), “kimsenin gözyaşını akıtma.” (33. ilke), “şen ol, ümitsiz olma.” (34. ilke)…

•

Belgede iktisat, savurganlıktan kaçınmak, yerli malı kullanmakla ilgili
ilkeler vardır.
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•

Belgede, sosyal dayanışma ile ilgili çok değerli ilkele vardır. 33. ilkeye
bakalım: “Kuvvetli kolun kalp kırmak, gözyaşı akıtmak için değil,
dertlilere yardım, düşkünlere imdat için işlesin.”

•

“Hayat Rehberi”nin en önemli ilkelerinden biri “hak yeme, haksız olma, haksızlığa sükût etme” (42. madde) şeklindedir. Bu, Atatürkçü düşüncenin, demokrat ve uygar toplumun dayandığı esaslardan biridir.
Atatürk, hem 1921’de Maarif Kongresi’nde çocuklarımıza, “haklarıyla
çatışan unsurlarla mücadele”nin öğretilmesini istemiş, hem de başka
konuşmalarında, “çocuklarımızı serbestçe konuşmaya, düşünce ve
duygularını olduğu gibi ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya,
başkalarının samimi düşüncelerine de saygı beslemeye alıştırmalıyız”
demiştir. Bu 42. ilke böylece, eski dönem ve rejimlerin “susan, boyun
eğen, bir şeye karışmayan” pasif insan tipine de karşıdır ve onun yerine, konuşan, fikrini söyleyen, haksızlığa duyarsız kalmayan, tepki gösteren, haksızlık yapmayan yeni bir “Cumhuriyet insanı tipi” meydana
getirmeyi amaçlamıştır.

Cumhuriyetin başlarında devlet adamlarının en çok önem verdikleri eğitim
kademesi ilköğretimdir. Çünkü savaş, işgal ve ihmalden dolayı Anadolu insanı
cahil kalmıştır. Okur-yazarlık yok denecek kadar azdır. Cumhuriyet idarecilerine
göre halkın cahillikten kurtulması ve yeni devrimlerin benimsetilmesi gerekmektedir. Bu iş de, ancak temel eğitim kurumu olan ilkokullarla halledilebilecektir. (Uygun 2007). İlköğretimi yaygınlaştırma için bazı düzenlemeler yapılmış, yeni kaynak arayışlarına gidilmiş (maarif vergisi gibi) eski okullar tamir
edilerek geliştirilmeye çalışılmış ve yeni okul binaları inşa edilmeye başlanmıştır (Cicioğlu 1985: 38; Gelişli 2005: 8-10).
Ayrıca Cumhuriyet’in başlarında temel eğitimle ilgili ciddi düzenleme ve
planlamalar yapılmıştır. “Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-ı Muvakkatı” ile iptidai ve
rüşdî kısımları birleştirilerek 6 yıl olan ilköğretim süresi, Cumhuriyet döneminde “II. Heyet-i İlmiye” (Nisan 1924) toplantısı ile beş yıla indirilmiştir (Cicioğlu
1985: 34). Cumhuriyet hükümetlerinin programlarında hakim olan köye yönelik
eğitim politikasını Bakan Mustafa Necati şöyle ifade etmiştir (Söylev ve Demeçler 1946: 407-408):
“Türkiye Cumhuriyeti her köyde bir öğretmen bulunduracaktır. Bu yolda büyük aşamalar yapılacağına içtenlikle inanılmalıdır. Günün birinde
bir Maarif Vekili çıkar da, “Türkiye’nin her köyünde bir öğretmen var,
her köyde öğretimin yapılması için bütün imkânlar tamamdır” derse
mektep çağındaki bütün çocuklar mecburi öğrenim görebiliyorlarsa, o
zaman Cumhuriyetin çizdiği hedeflere varılmıştır. Gerçek mutluluk da
budur. Bunun gerçekleşeceğine inanmaktayız. Çünkü Türk köylüsü o
kadar dirilmiştir ki onun okumak isteyen çocuklarını okutmaktan hiçbir
hükümet kaçınmayacaktır.”
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhuriyetin başlarında Çanakkale’de bir eğitim hamlesi başlatılmıştır. Çanakkale, savaş ve işgal yıllarında en çok zarar gören yerleşim birimlerinden biridir. Cumhuriyet döneminde buradaki eski okul
binaları onarılıp yeni binalar inşa edilerek eğitim seferberliğine katılım sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu yıllardan günümüze kadar gelen muazzam denebilecek okul binalarından söz etmek pek mümkün değildir. Çanakkale merkez
ilçede ilköğretime hizmet veren üç tarihi okul binasından ikisi Rumlardan kalma, diğeri de savaş sırasında konak olarak yapılan ve daha sonra okula çevrilen
bir yerdir. Ancak devlet halk işbirliği ile küçük de olsa bazı okul binaları inşa
edilmiştir.
1925-1926 Türkiye Cumhuriyeti Vilayet Salnamesi’ne göre Çanakkale’deki
umumî ve resmî ilk mekteplerin ve bu mekteplerdeki öğrenci sayıları Tablo
19’da gösterilmiştir (TCDS 1926: 166).
Tablo 19. Cumhuriyetin Başlarında Çanakkale’de İlköğretim
İlköğretim

Kız

Erkek

Toplam

Mektep sayısı

10

57

67

Talebe sayısı

1741

2790

4531

34

99

133

Muallim sayısı

1340-1341 eğitim öğretim yılında Çanakkale’deki yabancı ve cemaat mekteplerinde 28 kadın, 27 erkek olmak üzere toplam 55 öğretmen çalışmaktadır
(TCDS 1926: 165). Azınlıklara ait bu veriler incelendiğinde Çanakkale’deki
Türklere ait eğitimin durumu içler acısıdır. Bir anlamda eğitim kendi kaderine
terk edilmiştir denilebilir. Ancak 1920’li yılların ikinci yarısında eğitim alanında
bir hareketlenme başlamıştır. Devlet her köye okul yapmayı planlamış olsa da
bunu gerçekleştirebilmek için halkın katılımını zorunlu görmüştür. Okul yapımı
konusunda halk teşvik edilmiş ve okulun bilincinde olan hayırseverler okul yapımına katkı sağlamıştır.
Cumhuriyetin başlarında tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale köylerinde
de okul binaları devlet-halk işbirliği içinde inşa edilmiştir. Daha doğrusu halkın
hem bedenen okul inşasında çalışması hem de varlıklı ailelerin maddi yardımları
okulların köylerde yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Çanakkale Muallimler
Birliği Mecmuası’’nın ilk sayısında (28 Mayıs 1341, Perşembe: 15-17) “Maarif
Haberleri” başlığı adı altında Çıplak Köyüne yapılan okul inşasıyla ilgili bir
haber şöyledir:
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“Türklüğün yücelmesi için müracaat lazım gelen birçok vasıta arasında
birincisi maarifti. Maarif ki ekmekten sonra milletin en ziyade muhtaç
olduğu şeydir. Milletimizin nur-u maarife karşı gösterdiği inzicabın en
canlı ve en hassas numunelerinden biri olarak resmini büyük bir sevinçle mecmuamıza koyduğumuz Çıplak Köy Mektebi’ni yad edebiliriz.
Çıplak Kal’a vilayetinin Sarıçalı nahiyesine merbut ufak köy olduğu
halde köylümüzün yüksek fedakârlığı ile bugün mütemeddin memleketlerin güzel bir mektebine numune olabilecek bir mektebe maliktir. Bu
mektep sırf Çıplak ahalisinin gayret ve hamiyetiyle vücuda gelmiştir.
Köylü bedenen çalışarak taşını tahtasını arkasında taşıyarak bu mektebi nesl-i atiye hediye eyledi. Fakirler güçlerinin yettiği kadar çalışırken,
zenginler; -şehirli zenginlerimize nümune olsun- keselerini açarak nakd
ve muavenete koştular.

Çıplak Köyü Mektebi, fotoğraf: Muallimler Birliği Mecmuası

Muhtar Karakaş Mustafa Efendi 100 Lira, köyün heyet-i ihtiyariye azasından Mustafa Efendi oğlu Hilmi Efendi, Hacı Mustafa Beyoğlu Yahya
Efendi Ellişer Lira, eşraftan Hafız Faik Efendi, Hafız Kadir Efendi,
Berberoğlu Halil Ağa, Gazi Ali Efendi Elişer Lira teberru ettiler.
Fakat asıl insanı sevindiren cihet şurasıdır: Koç Ali Karyesinden dul
bir Türkmen kadıncağız Emine Abla, şimdiye kadar biriktirebildiği alın
teri parasından elli Lirayı Çıplak Mektebine vererek Türk kadınlığının
mefkuresindeki büyüklüğü ispat eyledi.
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Emine Abla! Mukaddes Kadın! Sen ve senin gibiler bu millete pişvalık
(öncülük) ederek büyüklük yolunu gösterdikçe Türklük ebediyen payidar olacak, Al sancak daima yüksek ufuklarda medeniyete ışık salacaktır.”
Bu heyetlere baş olup maarif idaresine en büyük kazançlar bağışlayan
Sarıçalı nahiye müdürü Rıfkı Beye alenen arz-ı şükranı da meslek namına borç biliriz.”
Çıplak köyünde halkın yardımlarıyla yapılan okul binası yıkılmış, yerine bugün (12.03.2009) çocuk parkı yapılmıştır. Köye 1970’lerde yeni bir okul binası
daha yapılmış, o da taşımalı eğitim uygulaması ile terk edilmiş, bugün o okul da
yıkılma tehlikesi içindedir. Devlet Tevfikiye ve Çıplak köyleri arasına yeni bir
ilköğretim binası inşa etmiş ve köy çocukları bu okula devam etmektedir. Çıplak
köyü okul binaları, kıt imkânlarla yapılan bir çok köy okulunun atıl bırakıldığını,
devlet ve halkın kaynaklarının verimli kullanılamadığını göstermesi açısından
çarpıcı örneklerdir.

Çıplak Köyünün İkinci Okul Binası, Terk edilmiş (13.03.2009)
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1997-1998’den sonra Çıplak ve Tevfikiye Köyleri Arasına Yapılan İlköğretim Binası
(13.02.2009)

Çıplak köyü örneğinde olduğu gibi bir köye farklı zaman dilimlerinde farklı
yerlere, bir önceki yapılar atıl bırakılarak yeni okul binaları yapılmıştır. Bu durum
bir çok köy okulları için geçerlidir. Oysa ki her bir okul, kıt kaynak ve zahmetlerle yapılan eğitim yapılarıdır. Boşaltılan okul binalarının işlevsel olarak kullanılabilmesi için yararlı projeler mutlaka hazırlanmalıdır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında merkezî yerleşim birimlerinde kız ve erkeklerin
okulları ayrıdır. Örneğin Bayramiç Kız Mektebi gibi. Ancak okul isimlerine bakıldığında bir çok mektebin muhtelit olduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyetin ilk
yıllarından itibaren “karma eğitim” politikasıyla ile birlikte tüm ilköğretim okulları “muhtelit”, yani kız ve erkekler için karma olmuştur.
22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatı Kanunun beşinci maddesine göre ilköğretim okulları şöyle sınıflanmıştır:
1.
2.
3.
4.

Şehir ve kasaba gündüzlü,
Şehir ve kasaba yatılı,
Köy gündüz,
Köy yatı mektepleri.

1927-1928 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de şehirde 15, köyde 101 olmak üzere toplam 116 resmî ilkmektep bulunmaktadır. Şehir ve köylerde ilkmekteplerdeki öğrencilerin sınıf düzeyine göre dağılımı Tablo 20’de gösterilmiştir (Maarif İstatistikleri 1933: 16).
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Tablo 20. Cumhuriyetin Başlarında Çanakkale İlk Mekteplerinde Öğrencilerin Yerleşim Yeri ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Şehir

563

481

296

242

257

185

Köy

1714

1481

746

465

820

378

Şehir ve köy ilkokullarının programları uzun yıllar ayrı tutulmuştur. 1968 ilkokul programının uygulanmasıyla köy ve şehir ilkokul programları arasındaki
ayrım ortadan kalkmıştır (Gelişli 2005: 150). Köy okulları bazı yerleşim birimlerinde üç yıl, bazı yerlerde de beş yıldır. Bu ayrım da Temmuz 1939’da I. Eğitim Şurası’nda tüm köy ilkokulları beş yıla çıkarılarak giderilmiştir. Ancak öğretmen, bina vb. yetersizliklerden dolayı uygulamada bu durum daha uzun yıllar
sürmüştür.
Çanakkale köylerinde il veya ilçe merkezlerine yakın köylerin dışındaki yerleşim yerlerinde hemen hemen okul bulunmamaktadır. Nahiye veya büyükçe
köy niteliğinde olan köylerde eskiden kalma okul binalarında ya da Cumhuriyetin ilk yedi sekiz yılında, özellikle Mustafa Necati’nin Bakanlığı sırasında imece
usulüyle bazı okullar inşa edilmiş ve buralarda üç yıllık eğitim-öğretim verilmiştir. Köylerde eski okul binaları da, genelde ahşap, derme-çatma yada medrese
kalıntılarından kalma veya camii bitişiğinde sıbyan mektebi olarak kullanılan
yapılardır. Örneğin Umurbey beldesi eski bir yerleşim yeridir. Burada eskiden
bir medresenin bulunduğu bilinmektedir. Medrese binasının yanması üzerine
halk tarafından 1917 yılında toprak ve tahtadan oluşan bir bina yapılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında nahiye olarak geçen bu yerleşim biriminde 1962’ye
kadar bu binalarda ilkokul düzeyinde eğitim verilmiştir (Okul Brifing Dosyası,
1994). Bu yapı da daha sonra yıkılarak, tek katlı yeni bir okul inşa edilmiştir.
1990’lı yıllarda bu bina da yıkılıp yerine otopark yapılmıştır. Bu örnekten de
hareketle Cumhuriyet’in imaj okulları olarak inşa edilen bazı yapıların dışındaki
okul yapılarının uzun ömürlü olmadığı söylenebilir.
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Umurbey Nahiyesi İlk Mektebi Öğrenci Sicil Defterinden Bir Örnek (Üç Yıllık Okul - 1920’li
yıllar), Belge Umurbey İlköğretim Okulu

1932-1933 tarihli maarif istatistiklerinde Çanakkale ilçe ve köylerinde resmî
ilk mekteplerdeki öğrenci sayıları Tablo 21’de gösterilmiştir (Maarif İstatistikleri 1934: 36).
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Tablo 21. 1932-1933 Eğitim-Öğretim Yılında Çanakkale İlçe ve Köylerinde Resmî İlkmektep ve Öğrenci Sayıları
İlçeler

Okul sayısı

Öğrenci sayısı

Şehir

Şehir

Köy

Toplam
öğrenci
sayısı

Köy

E

K

E

K

Çanakkale

5

16

463

380

343

339

1525

Ezine

2

9

176

151

274

228

829

Bayramiç

2

14

174

102

502

461

1239

Ayvacık

1

14

82

58

387

308

835

Biga

3

33

410

230

1152

1045

2837

Lapseki

1

12

118

108

447

361

1034

Gelibolu

4

7

317

266

239

222

1044

Eceabat

1

10

67

43

228

244

582

İmroz

1

-

104

77

-

-

181

Bozcaada

1

-

96

78

-

-

174

Toplam

21

115

2007

1493

3572

3208

10 280

Tablo 21 incelendiğinde 1930’lu yılların başında Çanakkale’de ilköğretimde
okullaşmanın önemli bir sayısal artışa rağmen pek de iç açıcı olmadığı söylenebilir. Halen bir çok köyde okul ve öğretmen yoktur. Çanakkale’de 1940’ların
sonuna kadar merkezde bulunan Köprübaşı Mektebi (Tahtalı Mektep olarak
bilinir) bile, üç yıllık eğitim vermiştir. Bu sorun yalnız Çanakkale’nin sorunu
değil, Türkiye’nin sorunudur. Özellikle kırsal kesimde bulunan köylere okul
açmada Cumhuriyet hükümetleri zorlanmıştır.
1935 yılına gelindiğinde, devrin tek partisi CHP’nin kurultayında gündemin
önemli konularından birini, nüfusun %80’ini oluşturan köylülerin okutulması
sorunu oluşturmuştur. Bu kurultaydan sonra, toplumun cehaletten kurtarılmasına
çözüm bulmak için yeni bir eğitim seferberliği başlatılmış ve bunun için de hızlı
arayışlara girişilmiştir. Ancak sorun çok büyüktür; Kâzım Nâmi Duru’nun
(1937: 33) anlatımıyla “o yıllarda Türkiye’de otuz beş binden fazla okulsuz köy
vardır. Bu köylerin kalkınması, köylünün okur-yazar olması nasıl sağlanacaktı?
“Tebaa”dan “yurttaş”a geçen Türk insanına, hakları ve ödevleri nasıl öğretilecekti? Şehir ve kasabalardaki okullar bile yeter derecede öğretmen bulamazken,
otuz beş bin öğretmen nereden sağlanacaktı?” Tüm bu vb. sorular, o yıllardaki
aydın ve yöneticilerin cevap aradıkları konulardı. Bazı köylerin nüfusu çok az
olduğundan oralara okul yapmak ekonomik değildir. Ama buna rağmen devlet
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“her köye okul yapma politikası”ndan uzun yıllar vazgeçmemiştir. Bunun için
gerektiğinde halkı da zorlamaktan geri kalmamıştır. Özellikle 1944-1947 yılları
arasında başlatılan “ilköğretim seferberliği” ile gerektiğinde köylüler okul yapımında zorlanmıştır. 17 Nisan1940 tarihli 3803 ve 1942 tarihli 4274 sayılı kanunlar ile köylülere şehirden farklı olarak okul yapma yükümlülüğü getirilmiştir.
Örneğin 4274 sayılı kanunun 25. maddesi şöyledir (Köy Enstitüleri İle İlgili
Yasalar I 2000: 164):
“Köy halkından olan veya en az altı aydan beri köyde yerleşmiş bulunanlardan 18 yaşını bitiren ve 50 yaşını geçmeyen her vatandaş; köy ve
bölge okulu binalarının kurulmasına, bu binalara su temin edilmesine,
okul yollarıyla bahçelerinin yapılmasına ve bunların onarılmasına,
münhasır işler tamamlanıncaya kadar yılda en çok yirmi gün çalışmaya
mecbur tutulur.”
Çanakkale köylerine de bu yıllarda çok sayıda okul yapılmıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde bu okulların bir çoğu ya yıkılmış ya da 1997-1998’de yaygın
olarak başlayan “taşımalı eğitim” uygulaması nedeniyle bakımsızlık ve sahipsizlikten yok olmayla karşı karşıyadır. 1946’larda inşa edilen Bayramiç ilçesi Kuşçayırı Köyü İlkokulu binasının yapımına ilişkin araştırmacının bir öyküsü
(26.10.2008) şöyledir:
“… köy kahvesinde köylülerle görüştüm. Okulu fotoğrafladım. Okulun
yapımını yakından bilen 1933 doğumlu Ahmet Çetin ile görüştüm. Aldığım bilgiler şöyleydi:
•

Köyde iki tane ilkokul binası yapılmış; İlki 1.11.1946 tarihinde. Bu
okul binasının bir dershanesi, bir atölyesi, bir sığınağı (mahzen ya da
depo), bir de lojmanı bulunmaktadır. Büyükçe taş bir bina. Okulu, bakanlıktan gelen inşaat planına uygun olarak köylüler yapmışlar. Köylüler, hem bedenen hem de bağış yardımı toplayarak okulu inşa etmişler.
Devletin okul yapımına doğrudan bir katkısı olmamış. Ancak okulun inşasında dolaylı olarak devletin iki şekilde katkısı olmuştur.
Köylünün okul yapması için yasal zorunluluk getirmiştir.
Orman köyü olan bu köyde fakir insanların okul yapımını sağlayabilmek için yetişkin her kişi için iki ton kömür yakma izni verilmiştir. Köylüler, köylerinde kendi ya da orman arazilerindeki meşeleri keserek kömür yapmışlar. Bu kömürleri tüccarlara teslim
ederek parasının okula nakledilmesini sağlamışlar.
Eski okulun bahçesinde inşa edilen tek sınıflı (sonradan bir sınıf daha
ilave edilmiş) okul binası ise, 1982’de ihale ile yapılmıştır. Bu okulun
masraflarını devlet üstlenmiştir. Eski okulun onarılmayıp yeni bir okul
inşaatına girişilmesi düşündürücüdür. Bunu köylüye sorduğumda “tamirat çok para istiyordu. Bunu karşılayacak gücümüz yoktu. Devlet ihale ile yeni bir okul yaptıracaktı. Okulun ihalesinde de bazı tartışmalar
1.
2.

•
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•

oldu. Eski okula bakılmadan yeni okul binası yapıldı. Şimdi o da boş.
Çocuklarımız 1998’den sonra Bayramiç’e gider oldu (taşımalı ilköğretim, köy Bayramiç’e 15 KM., Çanakkale’ye de 40 KM.).
Her iki okul binası atıl bir şekilde terk edilmiş vaziyette idi. Yalnız yeni
okul binasını camiin imamı lojman olarak kullanmaktadır.
Ahmet Çetin:
“O zaman vali geldi açılışına. O zaman yol yok. Atla mı geldi, neyle
geldi tam hatırlamıyorum. Geldi, okulun çok iyi bir ustası vardı. Köylülere “keserleri tıkalatın” dedi. Amaç, valiye köylünün okul yapımında
çalıştığını göstermekti. Okula bile bakmadı… Nerden gelmiş bilmiyorum. Acıkmış, yorulmuş da. Hemen gelir gelmez “yemek hazır mı?” dedi. Okula bile bakmadı. Bi bak yav! Bu kadar küçük köye o okul verilir
mi? Anamız ağladı o okulu yapmak için. Bu köye o kadar büyük okul
verilir mi? Adam bakmadı bile... Kuzu çevriliyor, kuzuyu yiyecek! Kuzuyu yedi gitti. Hiç okula bakmadı...”
“Orman ağaç gösterdi bize. Meşeleri kesip kömür yapıyoruz. Adam başına iki ton kömür yapacaktık. (…)O kömürü yapmaya izin vermeyeydiler, bu okulu yapamazdık. Şimdi tamir edemiyoruz. Köylüler toplansa
şimdi tamir edemezler! Şimdi orayı düğün salonu yapalım diyoz ama,
nasıl tamir edilecek? Zor… (…) “Köy okulu yapılmazdan önce köye ilk
bi eğitmen geldi. Pınarbaşı köyünden Halil Efendi idi adı. Burda köy
cami odasında okuttu çocukları. İmamdı o. Ben sonra muhtar olduğumda onu camiye bir ara imam olarak da tuttum...”
“Okul yapılınca Biga Demetokalı (Bugün Gümüşçay) köyünden Kemalettin Efendi geldi. O zaman öğrenci çoktu. 60 kadar öğrenci vardı. Karınçalı köyünün çocukları da bu köye geliyordu. O zaman burası merkezdi. O öğretmen amma da sopa çekerdi. Sopa olmasa, öğrenir mi bu
millet yav! Aslında bu köye daha önce yapılacaktı okul. Ama bazıları
karşı çıktı. Köylüler, çocuklarımızı elimizden alacaklar diye korktu. Koyunlarımızı keçilerimizi kim güdecek! (…) Okulu Çırpılar köyü istedi ve
buraya yapılacak okul, Çırpılara yapıldı. Orada eskiden medrese varmış…”

Kuşçayırı ilkokulu, 4274 sayılı kanunun 24. maddesinde “3116 sayılı Orman
Kanunun 19. maddesinde yazılı mektebe ait hüküm, öğretmenli ve eğitmenli,
yatılı veya yatısız, pansiyonlu veya pansiyonsuz her tip köy ve bölge okullarıyla
köy enstitüleri için de tatbik olunur” ibaresine uygun olarak köylüye kömür yaktırılıp gelir oluşturarak inşa ettirilmiştir. Bu okul, 1980’lere kadar hizmet vermiştir. Tamirinin daha masraflı olacağı düşüncesiyle 1982’de devlet bu okulun
bahçesine iki dershaneli bir okul binası daha yapmıştır. Ancak taşımalı eğitim
nedeniyle her iki bina boşalmış ve köy okul binaları kendi haline terk edilmiştir.
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Kuşçayırı Köyü İlkokul Binası (26.10.2008)

Cumhuriyetin başlarında yeni devletin imaj okulu olarak imece yoluyla inşa
edilen köy mektepleri de sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulaması ile boşaltılmış
ve kaderlerine terk edilmiştir. Biga Harmanlı, Danişment, Gündoğdu, Pekmezli
köy okulları beş sınıflı sağlam okul yapıları olmasına rağmen terk edilmiştir.
Danişment köyündeki okul köy muhtarlığı tarafından koruma altına alınmıştır.
Ancak diğer okul binalarının akıbeti belli değildir. 1927 yılında imece yoluyla
inşa edilen ve eski harflerle kapı üstüne “Gündoğdu İlk Mektebi” yazılan beş
sınıflı okul binası ahır ve depo olarak işgalcilere terk edilmiştir. Okulun ne kapısı ne penceresi vardır. Çatısı ise çökme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Gündoğdu İlk Mektebi;1927’de imece usulü ile yapımı tamamlanmış, 1997-1998 Taşımalı
ilköğretim uygulaması ile boşaltılmış okul binası (19.03.2009)
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•

Köylerde Okullaşma ve Öğretmen Sorunu

Köylerde okul yapmanın zorluklarının yanında köy okullarında görev yapacak öğretmenlerin de yetiştirilmesi, Türk Hükümetleri’nin ayrı ve önemli bir
sorunudur. 1930’lu yılların ikinci yarısında, daha önce de belirtildiği gibi, tüm
Türkiye’de halen birçok köy, okulsuz ve öğretmensizdir. Dolayısıyla halkın
çoğunluğu cahil ve Cumhuriyetin yeni değerlerinden habersizdir. Bu sorunu
çözmek için Cumhuriyet döneminde bazı girişimlerde bulunulmuştur (Öztürk,
2005). Bunlardan birisi eğitmenlik uygulamasıdır.
1936’da başlayan “eğitmenlik uygulaması” ile köylerin öğretmen ihtiyacı
giderilmeye çalışılmıştır. Bu uygulamaya 1948’de son verilmiştir, ancak “eğitmenli okullar” uzun yıllar devam etmiştir. “Eğitmenlik uygulaması”, 1936 yılında az nüfuslu köylerde açılacak 3 sınıflı okullara öğretmen sağlayabilmek için
askerliklerini çavuş olarak yapmış olanlardan yararlanma düşüncesi ile gelişmiştir. Altı aylık yoğun kurslardan geçirilen eğitmen adayları ile üç yıllık köy okullarının öğretmen ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır (Uygun 2002).
Köyün öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik diğer bir çözüm yolu da
“köye uygun öğretmen” yetiştirme fikir ve uygulamalarıdır. Bunun ilki, 19271928 yıllarında Kayseri Zencidere ve Denizli’de iki Köy Muallim Mektebi açılması deneyimidir. Bu kurumlar, istenen verim alınamayınca, 1932-1933 yılında
kapatılmıştır. Diğer bir uygulama, her iki deneyimle (Köy Muallim Mektebi ve
Eğitmenlik Uygulaması) ilişkili olarak 1937’de Kızılçullu ve Çiftelerde “köy
öğretmen okulu” ya da “eğitim yurdu” adı altında deneme mahiyetinde yeni
öğretmen yetiştirme denemesidir. Bu denemenin sürecinde 1940’ta Köy Enstitüleri modeli gelişmiş, bu model 1946-1947’den sonra yapılan değişikliklerle varlığını 1954’e kadar devam ettirmiştir (Uygun, 2007).
Köy enstitüleri aracılığıyla köylerin eğitim sorununa köklü bir çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Köy Eğitmenleri Kanunu ve Köy Enstitüleri kanunları ile
köy eğitimi yeni bir anlam kazanmış ve köy okulları kendi içerisinde “eğitmenli
köy okulları”, “öğretmenli köy okulları”, “öğretmenli ve eğitmenli köy okulları”
şeklinde yapılanmıştır. Amaç, köylerin ilköğretim sorununu bir an önce çözmektir. Onun için öğretmen gönderilemeyen köylere geçici de olsa eğitmenler gönderilmiş, öğretmen gelinceye kadar alt yapı çalışmalarının tamamlanması çabası
içerisine gidilmiştir. Bu dönemde Çanakkale’de de eğitmenli okullar açılmıştır.
“Eğitmenli Köy Okulları”, 3238 sayılı kanuna göre açılan köy eğitmeni yetiştirme kurslarından mezun bulunan ve aylık ücretleri Maarif Vekilliği bütçesinden ödenen eğitmenlerin çalıştıkları üç sınıflı köy okullarıdır. Çanakkale’de,
eğitmenlik uygulaması sona erdikten sonra (1948) bile, bir çok köy okulunun
“eğitmenli okul” olduğu görülmektedir. İlköğretimi yaygınlaştırmak için bulunan geçici çözümlerden birisi de eğitmenli okullardır. Tüm yurtta olduğu gibi
Çanakkale köylerinin bir çoğu da okulsuz ve öğretmensizdir. Temel eğitim bir
ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için köylere öğretmen gönderinceye kadar ön-
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celikle eğitmenler gönderilmiş ve üç yıllık köy okulları açılmıştır. Çanakkale’de
1942-1943 eğitim-öğretim yılında köy okullarında tamamı erkek olmak üzere
149 eğitmen görevlidir (Maarif İstatistikleri 1945: 133). Daha sonraki yıllarda
köy okullarındaki eğitmen sayısı azalmıştır. 1953-1954 eğitim-öğretim yılında
eğitmenli 3 sınıflı köy okulları Tablo 22’de gösterilmiştir (İl Yıllığı 1955: 90).
Tablo 22. Üç Sınıflı Eğitmenli Köy Okulları
Kaza

Eğitmenli
köy sayısı

Eğitmen sayısı

Öğrenci sayısı
E

K

T

Çanakkale

11

11

65

57

122

Ayvacık

6

6

56

46

102

Biga

24

24

197

191

388

Bayramiç

6

6

54

38

92

Çan

13

13

188

127

245

Eceabat

2

2

13

15

28

Ezine

7

7

83

55

138

Gelibolu

2

2

29

15

44

Lapseki

5

5

51

41

92

Yenice

6

6

64

60

124

Toplam

82

82

730

645

1375

Tablo’da görüldüğü gibi 1953-1954 yılında 82 okulda, 1375 öğrenciye 82 eğitmen eğitim vermektedir. Bu okullarda henüz öğretmen yoktur. Yalnız İstatistiklerde
Biga’da eğitmenin bulunduğu üç okulda üç de öğretmen görevli olduğu görülmektedir. Köy enstitülü öğretmenler mezun olduktan sonra Çanakkale köylerinde “öğretmenli okullar” yaygınlaşmaya başlamıştır denilebilir. Balıkesir Savaştepe Köy
Enstitüsü’nden mezun olup 1947-1948 yılında Çan İlçesi Küçüklü köyünde göreve
başlayan Kaynar’ın anlatısı şöyledir: (Uygun ve Kıncal 2006: 63-73).

“…oraya atandım. Bu köyün gitmeden önce bir soruşturmasını yaptım
kendimce. Çünkü o şekilde bize rehber öğretmenlerimiz öneride bulunmuştu: “Gitmeden önce köye, köyü soruşturma ile köy hakkında bilgiyi
alın.” Okulun durumunu, muhtarı, halkını, geleneklerini göreneklerini
soruşturdum. Okul bir üç yıllık eğitmen tarafından küçücük bir oda
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içinde yapılmış; (…) Okul üçüncü sınıfa kadardı.Üçüncü sınıf, ve bir
de, üçüncü sınıftan mezun olan ve okula gelmeyen ara vermiş o zaman
16 yaşına kadar mecburi idi yasaya göre çocukların devamı okula. Ben
bu çocukları da aldım ve 1-3 ve 4. sınıf olarak düzenledim çalışmayı
(sınıfları). Okul, yine muhtarın tek odasında; (orada) çalışmaya başladım, ama tek bir araç-gereç yok. Eğitim araç gereci yok! Defter-kalem
yok, çanta yok, torbalar elde. O kadar zor şartlar içinde bir ufacık oda
okul yapılmış daha bitmemiş yeni bir bina. Bütçede hiç para yok, üç sınıf tabi…”
1940’lı yıllarda köy enstitüleri yoluyla öğretmen yetiştirme politikasına ağırlık verildiğinden bu kurumlardan mezun olanlar öncelikle kendi köylerine ve ya
yakın köylere öğretmen olarak atanmıştır. Köy Enstitüleri, belli bölgelerden
öğrenci alan kurumlardır. Çanakkale’de bir köy enstitüsü açılmamıştır. Ancak
bu bölgenin çocukları Kepirtepe ve Savaştepe köy enstitülerine alınmış ve bu
okullardan yetişenler Çanakkale köylerine öğretmen olarak atanmıştır. Köylerde
ilköğretmen okulu çıkışlı öğretmenler de görev almıştır. Ancak enstitülü öğretmenlerin yetişmesiyle birlikte bu öğretmenler köylerden kentlere kaydırılmaya
çalışılmış, köy okulları genelde enstitülü öğretmenlerle idare edilmeye çalışılmıştır. 1953-1954 eğitim-öğretim yılında eğitmenli 5 sınıflı köy okulları Tablo
23’te gösterilmiştir (İl Yıllığı 1955: 90).
Tablo 23. Beş Sınıflı Köy Okulları
Kaza

Okul sayısı

Öğretmen sayısı

Öğrenci sayısı
E

K

T

Çanakkale

24

41

876

832

1708

Ayvacık

33

33

1050

1004

2054

Biga

61

91

3158

2436

5594

Bayramiç

37

49

1074

944

2018

Çan

33

46

1371

1293

2664

Eceabat

13

15

474

387

861

Ezine

18

32

750

683

1433

Gelibolu

21

34

1122

930

2052

Lapseki

20

28

653

618

1271

Yenice

19

31

1073

997

2070

Toplam

279

400

11601

10124

21725

Tablo incelendiğinde kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık eşit sayıda oldukları
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 1940’larda başlayan “ilköğretim seferberliği”nin sıkı tutulmasıdır. 1942 tarihli 4274 sayılı “Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu”nun 13.ve 16. maddesi şöyledir:
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Madde 13. “Köylerde her yıl Eylül ayının sonuna kadar 6 yaşını bitirmiş olanlar; ilkokulu ve ilkokulu bitirdikten sonra, daha yüksek okula
devam edemeyenlerden 16 yaşını tamamlamamış bulunanlar varsa bunlar da birinci madde de yazılı meslek kurslarına devama mecburdurlar.
Eğitmen veya öğretmeni bulunan her köyün muhtarı, her yıl okul açılmadan 15 gün evvel eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen veya gezici başöğetmenlerle birlikte bu esasa göre köyün mecburi öğrenim yaşında
olan çocuklarının bir cetvelini tanzim ederek mühürler. Bu cetvelde adları yazılı çocuklardan okula devamı mecbur olanlar, bu müddet içinde
velilerine bildirilir…”
Madde 16. “13. ve 15. maddelerde yazılı olan sebeplerden gayrı bir sebeple çocuğunu mecburi öğrenim kurumlarına hiç göndermeyen veya
gönderdikten sonra devamını temin etmeyen veliler hakkında aşağıda
yazılı hükümler tatbik olunur…”
Bu hükümler uyarı, para cezası ve hapis şeklinde ağır cezalara kadar uzanmaktadır. Hükümlerin uygulanmasında eğitmen veya öğretmene, muhtara, köy
ihtiyar heyetine, yerel yönetim ve mahkemelere görev ve sorumluk verilmiştir.
Bu hükümlerin uygulamasındaki sıkı denetim, en çok kız çocuklarının okula
gönderilmesinde pozitif bir etki oluşturmuştur.
Biga Balıklıçeşme ilköğretim okulu arşivinde 1940 ve 1950’li yıllara ait
özellikle kız çocuklarının nişanlandığı için okuldan kaydının silinmesi veya
kaydının “akşam okulu”na alınmasıyla ilgili çok sayıda dilekçeye rastlanmıştır.
Bu dilekçeler, genelde 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının velilerine aittir.

Nişanlanan Kızların Okuldan Kaydının Silinmesiyle İlgili Bir Dilekçe Örneği, 1949
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4274 sayılı kanunun 15. maddesine göre “henüz 16 yaşını bitirmedikleri
halde ilkokula devamları Maarif Vekilliğince medeni kanun bakımından şahsi
halleri itibarı ile mahzurlu görülenler akşam okullarına veya meslek kurslarına
devama mecbur tutulurlar” denmektedir. Bu kanun maddesinin izahı şöyledir:
“Henüz 16 yaşını bitirmedikleri halde evlenenlerden mahzurlu görülenler hakkında Maarif Vekilliğince yapılacak tebliğe kadar devamsızlık takibatında bulunulmaz. Bu gibiler, akşam okullarına veya meslek kurslarına devama mecbur
tutulur.” Bu kanun maddeleri karşısında özellikle kız çocuklarının eğitim zorunluluğunu düşürmek için muhtarlığın verdiği ilmühaber ile aileler kovuşturma
geçirmekten kurtarılmış olmaktadır.
Özellikle köy ve köy enstitüleriyle ilgili kanun ve yönetmeliklerde (3803,
4274 vb.) çocukların okula devamı, velilerin köy okulu ile ilgili görev ve sorumluluklarını düzenleyen ayrıntılı hükümler getirilmiştir. Bu hükümlerin takip ve
uygulamasında öğretmene düşen görev büyüktür. Öğretmen bu görevini yaparken bazen güçlüklerle de karşılaşmıştır. Bu güçlüklerin en önemlisi köy çocuklarının özellikle kızların okula devamı ve okul binalarının inşaatı ile ilgili konulardır. Köylerin okullaşmasında özellikle köy enstitülü öğretmenlerin önemli
katkısı olmuştur. Bir başka ifade ile enstitülü öğretmenler, köylere bir hareketlilik getirmiştir. Ancak halk içinde onların üzerinde bazı kuşkular da yok değildir.
Acaba bu öğretmenler “essah öğretmen mi?”, “çocuklarımızın din eğitimine ne
derler” şeklindeki sorular hep halkın kafasında iz bırakmıştır. Burada Çanakkale’de ikamet eden köy enstitülü öğretmenlerle yapılan bir sözlü tarih çalışmasından bazı anlatılara yer verilmiştir:
•

Essah Öğretmen

“Essah öğretmen”, çok partili dönemde özellikle Demokrat Parti’nin iktidara
geçtiği dönemde enstitülü öğretmenleri küçük göstermek için ifade edilmiş bir
kavramdır (Uygun 2007). Çanakkale köylerinde çalışan Kaynar’a “essah öğretmen” sorusu, “has muallim” şeklinde şöyle sorulmuştur:
“bir köyde birisi parmak kaldırdı: “Efendim bir şey sormak istiyorum”
dedi. “Sorun, buyurun” dedim: “Siz has muallim misiniz?”, “eğitmen
misiniz?” dedi. Ben böyle bir soru karşısında; has muallim ne demek,
eğitmen ne demek? Ama anladım ne demek istediğini. Çünkü daha önce
de, bizim de duygularımız var. “Niye sordunuz?” dedim: “Bizim öğretmen has muallim de” dedi; “Ama siz, bizim öğretmenden daha has
görünüyorsunuz. Onun için sordum” dedi. Anladım. “Yok” dedim,
“Öyle bir ayrımcılığımız yok. Onlar bizim ağabeylerimiz, büyüklerimiz” dedim…” (Görüşme: Kaynar, 13.12.2005).
•

Mecburi İlköğretim Karşısında Kur’an Kursları Sorunu

1997-1998 yılında Kesintisiz Sekiz Yıllık Zorunlu İlköğretim Uygulaması
başlatıldığında tartışma konusu olan en önemli konulardan birisi Kur’an Kurslarıdır. Aynı konu, 1940’larda “İlköğretim Seferberliği”nde özelikle köylerde
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önemli sorunlardan biri olarak yaşanmıştır. Bu yüzden bazı öğretmenler din
karşıtlığı ile suçlanmıştır. Bunun örnekleri Çanakkale’de de yaşanmıştır. Köy
Enstitülerinin Canlı Tanıkları adlı çalışmada geçen anlatılardan (Uygun ve Kıncal 2006) ve görüşmelerden bazı alıntılar şöyledir:
“1947-1948 ders yılı. Kur’an kursları açılıyor köylerde. Şimdiki gibi
değil, o zamanın Kur’an kursları var. Fakat kesin yasal hükmü yok; İzne bağlı değil. Yani Kur’an kursu açabilmeniz için köyde veyahut başka
yerde izin alacaksınız. Ama almazsanız bu Kur’an kursları kapatılırdı.
Açan da cezalandırılırdı. Muhtarın bir korkusu, endişesi olduğunu düşündüm. Döndü ya, (hafıza benim geleceğimi haber vermiş muhtar);
Hafız o zaman cumadan cumaya vaaz da bulunan, dini öğüt veren kişi.
Hafız karşıladı beni; haberi olmuş tabii; (benim geldiğimden) ki öğretmenliğe geliyorum diye ve o gün Kur’an kursu varmış çocukların, ilkokul çağındaki çocukların (gittiği); tabii izin almamışlar. Korkuları,
muhtarın da endişesi bu imiş. İzin almadan Kur’an kursu açtığı için
belki ben öğretmen olarak bunlar hakkında bir olumsuz tutum içinde
olacağım, ceza görecekler… Endişe bu imiş. Yani muhtar kursu ertelemiş öğretmen bir şey yapar diye. Ben bunu duyunca hafıza dedim ki;
“Niçin izin almadınız?” biraz çekiştik, ciddi olarak çıkıştık. “Niye çekiniyorsunuz?” “Efendim biz hükümetin kapısından korkarız.” dediler.
“Alamadık, hükümet kapısını bilmiyoruz. Kusura bakma muallim bey”
dediler.” (Görüşme: Kaynar, 13.12.2005)
“Kozçeşme köyündeyiz; baktım öğrencilerden birkaç kişi Kuran kursuna gitmeye başladı, okula gelmiyor. İmama dedim ki; “Arkadaş, ilkokulu bitirdikten sonra Kuran kursuna gidilir. Gidilmez diye bişey yok.
Ama sen hata ediyorsun.” İmam; “Vallah ben ne yapayım. Almasam bi
türlü alsam işte böyle. Biliyorum…” dedi.
Ondan sonra “Cuma günü namaz bittikten sonra halka söyle” dedim.
“Çıkmasınlar, ben konuşayım…” Cumadayız, namazı kıldık. (…) Vatandaşa imam; “Müdür Bey konuşacak bi dakka komşular” dedi.
Hepsi kaldılar. Dedim, “komşular!”; şimdi direkt olarak ‘okula göndereceksiniz’ desem problem olacak, ‘nasıl gönderdiniz’ desem zati birbirimize girecez… Dedim; “Komşular! ben” Ku’ran kursuna geldim, çocuklar…” dedim. “İlkokulu bitiren oraya gidebilir. Mecbur değil, arzu
ederseniz gönderirisiniz” dedim. “İlkokulu bitirmeyen çocuk oraya gidemez, bitirdikten sonra gider” dedim…” (Anlatı: Mandacı,
05.02.2006).
•

Köy Okullarında Eğitim, Kültürel Etkinlikler

Köylerde okullar bir kültür merkezi olarak işlev görmüşlerdir. Öğretmenler,
yalnız çocukların eğitiminden değil, halkın eğitimi ve kültüründen de sorumludur. Öğretmenlerin köy kalkınmasında da önemli rol oynadıkları söylenebilir.
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Anlatılarda 1940 ve 1950’li yıllarda bu bilinç içerisinde Çanakkale köylerinde
görev yapan bazı öğretmenlerle yapılan görüşmelerden ve Köy Enstitülerinin
Canlı Tanıkları adlı çalışmada geçen anlatılarından (Uygun ve Kıncal 2006) bazı
seçmeler şöyledir:
“Çalışırken köylüyü de kalkındırma işimiz var ya. Delikanlıları topluyorum akşam odama, çay yapıyoruz, bekarım da. Çay içiyoruz, onlara
bilgi veriyorum, soruları oluyor; bunları cevaplıyorum. Askerlik dersi
veriyorum, askerlik çağı gelenlere, okuma yazma kursları açıyorum kadınlara ve erkeklere; bu da mecburiydi, bakın para pul yok, onlara da
okuma yazmaya giriyoruz haftada iki gün. Boş zamanlarımda, onların
düğünlerine derneklerine katılıyoruz, iç içeyiz köylü ile; ava çıkıyoruz…
Temsil yapmak yolu ile faydalı olmayı düşündüm. Adalı Halil temsili
oynayayım dedim bir program yaptım. Burada şiirler, şarkılar, türküler, oyunlar, folklor, diyalog, monolog bunlar karmaşık bir biçimde ve
uyguladık. Kadınlara ayrı matine yaptık. Gündüzleyin kadınlara geceleyin erkeklere yaptık. Tabi, o zaman kadın erkek bir arada olmuyor.
Çok beğenildi, ağlaşıldı… Böyle bir temsil, Reşat Nuri’nin Adalı Halil.
Çok iyi bir temsildir. Bir perdelik. Fakat bir tek kişi katılmadı temsilimize neden katılmadı diye düşünüyorum. Sabahleyin yorgun bir şekilde
uykudan kalktığımda baktım iki kişi yürüyor okula doğru; birisi köyün
imamı biri de Kabasakal denilen bir köylü, yaşlı. Bunlar dediler: “Muallim bey bir şikâyetimiz var bizim. Biz ne güzel sizin çocuklarımızla
yaptığınız akşamki oyuna geldik; bu gece hep kadınımızla erkeğimizle
grup oluştuk. Ne kadar beğendik ne kadar güzel olmuştu. Fakat ağa sabahleyin birimizin sakalını yoldu, birimizin yüzüne tükürdü siz nasıl
böyle cin peri düzmesi şeytan uydurması oyunlara gidersiniz?” dedi.
Çok üzüldük, bunu size söyleyelim diye geldik…” (Görüşme: Kaynar
13.12.2005)
“Bulunduğum köyün ağalarından birinin güzel bir çiftliği vardı. Çiftliğin yarısını çalışıyor, yarısını çalışmıyordu adam. Bir gün dedim ki
adama, “Hüseyin dayı, bu tarlanın yarısını çalışıyorsun yarısını çalışmıyorsun. Neden böyle yapıyorsun?” bana dedi ki; “Görmüyor musun,
orada toprak yarılıyor, hayvanlar bile içerisine düşüyor… Ondan çalışmıyor orası” dedi. Ben de dedim ki, “ Hüseyin dayı, yanlış yapıyorsun; benim bildiğim öyle değil, çalışan toprak yarılmaz. Orası çalışmadığı için yarılıyor.” Ertesi sene bu adam bu toprağı çalıştı ve o taraftan
daha çok mahsul aldı.” Anlatı: Güder, (2.12. 2005)
Köylerde okul yapımı konusu önemli sorunlardan biridir. Köylü okul istemekte, ancak mâli külfetini şehirlerde olduğu gibi devletin üstlenmesini beklemektedir. Çanakkale Kuşçayırı köyünde yapılan okul binası ile ilgili görüşmede
(26.10.2008) Çetin’in, “Anamız ağladı o okulu yapmak için. Bu köye o kadar
büyük okul verilir mi? Adam bakmadı bile... Kuzu çevriliyor, kuzuyu yiyecek!
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Kuzuyu yedi gitti. Hiç okula bakmadı...” şeklindeki anlatısı yıllar sonra bile bu
rahatsızlığı dile getirir niteliktedir.
Bu rahatsızlık köy enstitülerinin yeniden gözden geçirildiği 1947-1948 yıllarında yüksek sesle tartışılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Ancak köylünün okul
yapma yükümlülüğü tam kaldırılmamıştır. 3803, 4274 ve 4459 sayılı Kanunların
Köy Okulu, Öğretmen Evi, Köy Sağlık Memurları ve Ebeleri Evleri İnşa Ettirilmesiyle ve bazı kanunların kaldırılmasıyla ilgili 5210 sayılı kanunun görüşmesinde Soysal (Köy Enstitüleri İle İlgili Yasalar II 2000: 132-138), köy okulu
ve köy öğretmen evlerinin yapımının yalnız köylünün sırtına yüklenmesine karşı
çıkmış ve konuşmasının devamında şunları söylemiştir: “Senelerden beri, köylüye tatbik ettiğimiz inşaat işleri, içtimai adalet yönünden Anayasamızın ruhuna
aykırıdır. Bu işte tam içtimai adaleti tahakkuk ettirebilmemiz için bu şeyi, Millî
Eğitim Bakanının getirdiği kanunun ruhunu şehir ve kasabalarımızda da tatbik
etmek mevkiindeyiz.” Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra 1951’de köylüleri
okul yapmaya mecbur eden kanunu kaldırmış ve okul binalarının yapım işi için
özel idare bütçeleri ile genel bütçeye ödenek koyan 5828 sayılı kanunu yürürlüğe koymuştur (Akbaba 1998: 56). Köylerde 1950’lerden sonra da devlet eliyle
bir çok okul yapılmıştır. Köy okullarının açılmasında 1940-1970 yılları arasında
önemli mesafe alınmıştır.
Cumhuriyet döneminde 10’ar yıllık periyotlara göre hangi yıllarda ne kadar
okul açıldığına ilişkin bilgiler Tablo 24’te verilmiştir (Tanıtım Rehberi 1988:
114-234).
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Tablo 24. Onar Yıllık Periyotlara Göre İlkokulların Yerleşim Birimlerine Göre Açıldığı Tarihler

Toplam

Yenice

Lapseki

Gökçeada

Gelibolu

Ezine

Eceabat

Çan

Bozcaada

Biga

Ayvacık

Bayramiç

İlçeler
Merkez

Yıl

(…)1923

6

-

1

5

-

-

3

-

1

-

2

1

19

1924
1930

11

14

10

10

1

12

6

4

6

1

3

7

85

1931
1940

3

9

8

23

-

4

4

3

3

-

6

5

68

1941
1950

12

8

22

22

-

15

1

5

12

1

11

19

128

1951
1960

5

23

5

38

-

16

-

18

7

-

9

19

140

1961
1970

11

12

22

14

-

16

1

18

3

2

11

23

133

1971
1980

10

10

2

5

-

8

-

3

1

-

4

6

49

Top.

58

76

70

117

1

71

15

51

33

4

46

80

622

Tablo 24’te görüldüğü gibi, ilköğretimde kademesinde okullaşma 1940’larda
başlayan ilköğretim seferberliği ile hız kazanmış ve bu süreç, 1970’lerde önemli
ölçüde tamamlanmıştır. 1980’den sonra yıpranan okul binalarının inşaatına veya
yeniden okul binası yapımına başlanmıştır. 1986-1987 öğretim yılında Çanakkale’de yalnız 15 köyde okul yoktur. Okulu olmayan köyler şunlardır: Merkez’de Alanköy, Çamyayla, Dedeler, Karacalar, Ovacık, Karapınar; Ayvacık
Tabaklar; Bayramiç Güvemcik, Üçyol, Yeniköy, Yukarışevik; Çan Alibeyçiftliği, Kazabat; Yenice Kıraçoba, Vakıf köyleridir. Bu köylerde okul olmamasının
nedeni ilkokul çağındaki nüfus azlığıdır (Tanıtım Rehberi 1988: 47).
•

Birleştirilmiş Sınıflar

Okulu bulunan köylerde yapılan eğitim, genelde “birleştirilmiş sınıf” şeklindedir. İlköğretim programına göre birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup
meydana getirmek suretiyle bir öğretmen tarafından eğitim-öğretim etkinliklerinin yürütülmesine “birleştirilmiş sınıf öğretimi” denir. Genelde köylerde beş
sınıfın bulunduğu ortamlarda birleştirilmiş sınıflar iki gruba ayrılarak 1. 2. 3.
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sınıf öğrencileri A grubu, 4. 5. sınıf öğrencileri de B grubu şeklinde bir arada
ders görürler. Bu eğitimin sınırlılıkları avantajlarından fazladır. Onun için zorunlu hallerde uygulanır. Köylerde öğrenci sayısının azlığı ve öğretmen eksikliğinden dolayı birleştirilmiş sınıf öğretimi kaçınılmaz olmuştur (Erdem 2004:
10).
Taşımalı ilköğretime rağmen Çanakkale’de 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 75 köy okulunda “birleştirilmiş sınıflarda” eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Birleştirilmiş sınıflarda 2008 öğrenci, bir öğretmenli beş sınıflı, bir öğretmeli üç
sınıflı vb. uygulamalarla eğitim-öğretim görmektedir (Millî Eğitim 2000; Millî
Eğitim 2008).
•

Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO)

Az nüfuslu köylerin okul sorununun çözümünde bulunan yollardan biri de
köy yatı mektepleridir. 1942 tarihli Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat kanununda buna ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunun 22. maddesinde “ilköğretimin 6-14 yaşındaki çocukların eğitim-öğretimini kapsadığı” belirtilirken 24. maddesinde ise “ilköğretim kurumları
5 yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokuldan meydana gelir. İlkokulun son sınıfı
bitirildiğinde, ilkokul diploması; ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde de ortaokul
diploması verilir” denilmektedir. Böylece konumu tam belli olmayan ortaokullar da ilköğretimin içerisine çekilmiştir.
Millî Eğitim Temel Kanunun 25. maddesi “İlköğretim kurumlarından olan
ilkokullar ve ortaokullar bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi imkân ve
şartlara göre birlikte de kurulabilir. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezî durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve
bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları kurulur” şeklindedir.
Çanakkale’de 1963’te açılan ilk yatılı bölge okulu “Kirazlı Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu”dur. Bu okulun esas temeli, 1931 yılında bizzat Atatürk tarafından
Jandarma Okulu olarak atılmıştır. 1934’te tamamlanan okul binası bir süre Jandarma Süvari Alayı’nın garnizonu olarak kullanılmıştır. 1952’de tesis, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı’na senatoryum hastanesi yapılmak üzere devredilmiş
ve bir yıl süreyle 1955-1956’da Çanakkale İlköğretmen Okulu olarak kullanılmıştır. Bir süre boş kalan binalarda 1963 yılında yatılı bölge okulu olarak eğitime başlanmış ve 2000’li yıllarda halen Kirazlı Yatılı Bölge İlköğretim Okulu
olarak hizmet verilmektedir. 1973-1974 eğitim-öğretim yılından itibaren de temel eğitim programı gereğince orta kısmı açılan okul önemli bir merkez haline
gelmiştir (Millî Eğitim 1998: 95). Ancak sekiz yıllık kesintisiz eğitimle birlikte
okulun kapasitesi düşmüş ve niteliği tartışılır hale gelmiştir.
Çanakkale’de 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 4 Yatılı İlköğretim Bölge
Okulunda 581 kız, 756 erkek olmak üzere toplam 1337 öğrenci bulunmaktadır.
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Bir pansiyonlu eğitim kurumunda ise 455 erkek, 400 kız olmak üzere 855 öğrenci öğrenin görmektedir (Millî Eğitim 2000).
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun geçici 2. maddesinde “ortaokullar
planlı bir şekilde ve yeterli düzeyde yurt sathına yaygınlaştırıldıktan sonra, kanunla ayrıca belirleninceye kadar ilköğretimin sadece ilkokul bölümü zorunludur” denmektedir. 16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı kanun ile “ilkokul” ve “ortaokul” ibareleri değiştirilmiş ve sekiz yıllık ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmiş ve ortaokullar, ilköğretim bünyesi içerisine fiilen dahil
edilmiştir. Sekiz yıllık zorunlu eğitime geçildikten sonra zorunlu olarak yaygınlaşan ilköğretim uygulamalarından biri de “taşımalı ilköğretim”dir.
Taşımalı İlköğretim

•

Millî Eğitim Temel Kanunu’nda İlköğretim, “6 - 14 yaşlarındaki çocukların
eğitim ve öğretimini kapsar; kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve
Devlet okullarında parasızdır” (madde 22) denmektedir. Taşımalı ilköğretim
ise, ilköğretim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıflar programı uygulayan
öğrencileri ve az nüfuslu dağınık yerleşim birimlerinde bulunan okullardaki
öğrencilerin, merkez olarak seçilen ilköğretim okullarına günü birlik taşınıp
eğitim-öğretimlerinin sağlanması için yapılan bir uygulamadır (Milî Eğitim Bakanlığı 1994: 6).
Taşımalı ilköğretim ilk kez 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Kırklareli ve
Kocaeli illerinde “pilot uygulama” olarak başlatılmıştır. Bu uygulamanın başlatılmasının başlıca nedenleri Koç’un (2000: 21-25) çalışması ve araştırmacının
gözlemlerine göre şöyle sıralanabilir:
•

Nüfus yoğunluğunun az ve yerleşim birimlerinin küçük ve birbirinden
uzak olması

•

Köyden kentlere göçlerle köylerde öğrenci sayısının azalması

•

Az nüfuslu köylere okul açmanın ekonomik olmaması

•

Birleştirilmiş sınıflarda yapılan eğitimin yeterli görülmemesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması, vb.

Çanakkale ilinde ise taşımalı ilköğretime 1990-1991 yılında başlanmıştır
(Koç 2000: 29) 1988-1989 yılı eğitim göstergelerinde kent ve köylerdeki öğrenci, öğretmen ve dershane sayıları Tablo 25’te gösterilmiştir (İl Brifing Dosyaları
1988-9: 3).
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Tablo 25. Yerleşim Birimlerine Göre İlköğretim
İlçeler

Okul sayısı
Şehir

Köy

Toplam

Öğrenci
sayısı

Öğretmen
sayısı

Dershane
sayısı

Merkez

10

51

61

6639

580

271

Ayvacık

3

74

77

2246

153

137

Bayramiç

3

70

73

2801

170

156

Biga

6

115

121

6645

439

389

Bozcaada

1

-

1

149

9

6

Çan

5

66

71

4659

248

203

Eceabat

2

12

14

745

61

49

Ezine

3

50

53

2762

162

147

Gelibolu

6

28

34

3375

229

155

Gökçeada

2

5

7

745

33

28

Lapseki

2

46

48

2101

155

129

Yenice

3

83

86

4024

216

210

Köy okulu sayısı en fazla Biga, Yenice ve Ayvacık ilçelerinde bulunmaktadır. Bu ilçelerde taşımalı eğitim daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü köyler
küçük ve dağınıktır. Tablo 25, tamamen taşımalı eğitime geçildikten sonra köy
ve kentlerdeki okulların durumları hakkında daha somut bilgi verir düşüncesiyle
gösterilmiştir. Köy okulları boşalınca merkezi okullarda aşırı derece yığılmalar
olmuştur.
Tablo 25’teki verilere göre ilköğretim kurumları içerisinde bulunan “ana sınıfı” öğrencileri ve öğretmenleri de dahildir. Ana sınıfları daha çok büyükçe köy
sayılan kasaba ilköğretim okullarındadır.
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Taşımalı Eğitim İsteğine İlişkin Bir Dilekçe, Belge: İl Arşivi

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması öncesinde köy okullarının taşınmasına ilişkin alınan kararlarda, öğrenci sayısının azlığının yanı sıra
öğrencilerin velilerinin görüşleri daha belirleyicidir. Millî eğitim müdürlükleri
taşımalı eğitim uygulamasına geçilmesi kararını verirken köy muhtarlıkları aracılığıyla öğrenci velilerinin de görüşünü almayı ihmal etmemiştir. Çünkü taşımalı eğitimin yararları kadar sınırlılıkları da söz konusudur. Örneğin yol güvenliği önemli bir sorundur.

Taşımalı Eğitim İsteğine İlişkin Veli Görüşünü Belirten Tutanak, Belge: İl arşivi
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Taşımalı eğitim modelinden alınan olumlu sonuçlar doğrultusunda taşımalı
ilköğretim ülke çapında yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 1997-1998’de 8 yıllık
kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmesinde “taşımalı ilköğretim
modelinin” önemli katkısı olmuştur. 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de 52 merkez okuluna 167 yerleşim biriminden 1832 birinci kademe,
354’te ikinci kademe olmak üzere toplam 2186 öğrenci taşımalı eğitime alınmıştır (İl Millî Eğitim Raporu 1997).
Taşımalı ilköğretimde 1998-1999 öğretim yılında 95 merkeze taşınan öğrenci sayısı 12285’tir. Aynı öğretim yılında 532 okul taşımalı sisteme alınmış; bunların binalarından 83 okul kiraya verilmiş, 18 okul sağlık evi olarak veya muhtarlıklara tahsis edilmiştir (İl Yıllığı 1998: 50). 2000’li yıllarda Çanakkale’de
taşımalı ilköğretime ilişkin bilgiler tablo 26’da gösterilmiştir (Koç 2000: 30;
Millî Eğitim 2000: 122, Millî Eğitim 2008: 170; İl Yıllığı 1998: 50).
Tablo 26. Çanakkale’de Taşımalı İlköğretimle İlgili Bilgiler
Yıllar

Taşınılan
okul sayısı

Taşınan okul
sayısı

Taşınan öğrenci sayısı

1991-1992

15

46

424

1995-1996

47

134

1424

1997-1998

94

472

6510

2000-2001

90

547

11052

2007-2008

76

455

9322

Tablo 26’da görüldüğü gibi Çanakkale’de taşımalı ilköğretim, sekiz yıllık
kesintisiz ilköğretimin uygulandığı 1997-1998 yıllarında yaygınlaşmıştır. Taşımalı ilköğretimin yaygınlaştığı ilk yıllarda birçok merkez okula öğrenciler, devletin tuttuğu servis araçları ile taşınmıştır. Bu uygulama ile merkez okullarda
dershane ve öğretmen sıkıntısı çekilmiş ve sınıflarda öğrenci sayısı artmıştır. Bu
uygulama ile bir çok köy okulu kapanmıştır. Kapatılan köy okullarının binaları,
arsaları ve lojmanları atıl durumda bırakılmıştır.
Çanakkale’de taşımalı ilköğretim uygulaması sonucu kapatılan köy okullarının bina, arsa, ve lojmanlarının durumu ve sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan
kalkınmanın aracı olan okulların kapanmasının köy halkı üzerinde etkisini ortaya koyan Koç’un (2000:92-94) araştırmasından alınıtlanan bu konuyu ilgilendiren bazı sonuçlar şöyle sıralanabilir:
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•

Köylerde okulların kapanması, yalnız “millî duyguların günlük hayat
içerisinde yaşanamaması ve millî bayramların köylerde coşkusunu yitirmesi” gibi millî değerlere dayalı konularda hissedilmiştir.

•

Taşımalı ilköğretim, sekiz yıllık zorunlu eğitimin uygulamasında çok
etkili olmuştur.

•

Taşımalı ilköğretim uygulaması çocukların başarı düzeyini ve okullaşma oranını artırmıştır.

•

Öğrenciler bu uygulama ile merkez okullarda daha nitelikli eğitim ortamlarına kavuşmuştur.

•

Taşımalı eğitimin devamı ailelerin büyük çoğunluğu tarafından da istenmektedir.

•

Taşımalı ilköğretim uygulaması ile kapatılan köy okullarının ancak
%13.3’ü değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle boşalan okulların
%86.7’si atıl durumdadır.

•

Boşalan okulların değerlendirmesinde halk eğitim kursları ve tarımsal
bilgilendirme kursları en çok tercih edilen kullanım biçimidir.

Bayramiç ilçesi Kuşçayırı köyü ilkokuluna ilişkin araştırmacının incelemelerinde (26.10.2008) eski okul binasının depo ve ağıl, yeni okul binasının da köy
imamı tarafından lojman olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Köy okullarının yapıları her geçen gün yıpranmakta ve tadilatları için gereken meblağ sürekli artmaktadır.
Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin olumlu sonuçlarından birisi köy okullarına
göre daha yeterli donanıma sahip merkezi okullarda köylü çocuklarının okuma
fırsatı bulmasıdır. Ancak taşıma yapılan okulların, kent merkezlerinde başarıları
ile isim yapmış okullar olmaması, ayrıca eğitimde fırsat eşitliği açısından düşünmeye değerdir.
Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bir an önce sorunsuz uygulayabilmek için 18
Ağustos 1997 tarih ve 4306 sayılı yasanın bir maddesinde “Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması”yla ilgili bir hüküm getirilmiştir. Böylece
bu yasa ile eğitime yeni bir kaynak bulunmuştur. Bu kaynakla toplanan “katkı
payları” ile yeni ilköğretim okullarının inşaatına başlanmış ve şehir merkezlerinde az derslikli okullara yeni ek binalar inşa edilerek derslik sayısı artırılmaya
çalışılmıştır.
•

Şehir İlköğretim Okulları

İlköğretimde okullaşmada öncelik şehir merkezlerine verilmiştir denilebilir.
Şehir merkezlerinde ise, özel ilköğretim okulları dışında başarıları ile isim yapmış okullar genelde tarihsel temelleri olan eğitim kurumlarıdır. Bu okullardan
bazılarının tarihlerine IV. Bölümde yer verilmiştir. Okulların tarihi temelleri
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hakkında bir fikir verir düşüncesiyle Çanakkale ve ilçelerinde 1953-1954 eğitim-öğretim yılı şehir ilkokullarına ilişkin veriler Tablo 27’de verilmiştir (İl Yıllığı 1955: 89)
Tablo 27. Çanakkale Şehir İlkokulları
Kaza adı

Öğretmen
sayısı

Okul adları

Öğrenci sayısı
E

K

T

Çanakkale

Cumhuriyet, İstiklâl, Gazi, 18
Mart ve 3 sınıflı Köprübaşı

31

688

597

1285

Ayvacık

Çankaya

6

99

95

194

Biga

Sakarya, Dumlupınar, Hamdibey

21

529

402

931

Bayramiç

M. Zafer, M. Hakimiyet

10

166

170

336

Çan

18 Eylül Kurtuluş

7

133

121

254

Eceabat

Türközü

7

158

127

285

Ezine

Gazi, Cemil Paşa

11

284

190

474

Gelibolu

Cumhuriyet, Hakimiyet, Gazi
Süleyman Paşa, Namık Kemal

22

559

439

998

Lapseki

Plevne, Çardak, Umurbey

20

451

397

848

Yenice

Yeşilyurt

4

101

71

172

Bozcaada

İstiklâl

5

48

43

91

İmroz

Cumhuriyet

5

30

34

64

149

3246

2686

5932

Toplam

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimle birlikte köy okulları kapa- nırken
şehir
merkezlerinde
ilköğretim
okullarının
sayısı
artmıştır
(http://canakkale.meb.gov.tr). Şehirlerde tercih edilen okullar, genelde açılış tarihleri eski olan okullardır. Genelde, fiziki mekân darlığı dışında, alt yapısı ve
öğretmen kadrosu yeterli olan bu okulların sosyokültürel avantajları daha yüksektir. Veliler çocuklarının bu okullarda daha nitelikli eğitim alacaklarına inanmaktadır. Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan Gazi, 18 Mart, Sakarya,
Gazi Süleyman Paşa gibi ilköğretim okullarının niteliği, bir çok ilköğretim oku-
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luna göre daha iyidir. Bu okullar, kuruluşları eski olan veya tarihi binalara sahip
eğitim kurumlarıdır. Yeni kurulmasına rağmen bu okullarla başarı boyutunda
yarışan okullar da yok değildir. Örneğin Ömer Mart İlköğretim Okulu bunlardan
biridir.
1968’e kadar köy ilkokul programları, ilkokul programlarından ayrı düşünülmüştür. Başka bir deyişle “ilkokul programı” dendiğinde genelde tam teşekküllü şehir ilkokul programları kastedilmiştir. Alt yapısı yeterli köy veya kasaba
okullarında da bu program uygulanmıştır. Şehir merkezlerinde bulunan okulların
program anlayışlarının da sağlam temellere dayanması, bu okullardaki başarıyı
tetikleyen önemli değişkenlerden biridir.
1926 ilkokul programı, J. Dewey’in üzerinde durduğu “hayat bilgisi”, “toplu
tedris” ve “iş okulu” kavramları çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu eğitsel ilkeler
daha sonraki yıllarda hazırlanan programlarında temel ilkelerini oluşturmuştur.
Tarihi kökenleri ile bağlantısı kurulan okullarda programların uygulanmasında
da zengin bir birikim oluşmaktadır.
Cumhuriyet döneminin ilk maarif müdürü Muzaffer Nâmi eğitimöğretimdeki ilke ve yenilikleri öğretmenlere ulaştırmak için Çanakkale Muallimler Birliği Mecmuası’nda (1341) bizzat kendisi makaleler kaleme almış ve bazı
öğretmenlere yeni eğitim anlayışlarına uygun yazılar yazdırmıştır. Bu yazı başlıklarından bazıları şunlardır: Meslek ve İlmî: İlk Mektepler (Muzaffer Nami),
Fenni Terbiye Mefhumları ve Hayat Mektebi (Ahmet Süreyya), Tedris ve Terbiye Esasları (Kemalettin Derviş), Aile ve Mektep (Mehmet Gayur)… Yeniliklere ilişkin bu yazılar, o dönem öğretmenleri üzerinde ne kadar etkili oldu? Bunu
kestirmek zor, ancak eğitimde yeniliklere ilişkin Cumhuriyetin erken döneminde
dile getirilen bu görüşler önemlidir. Onlardan bazıları şöyledir:
•

Hayat Mektebi
“Bugünkü mektepler; ameli ilimle değil, ilmi amelle izah eder. Hakikaten bu fikir dünyanın her tarafında doğmuş, hâsıl olmuş, hatta tatbikatına bile geçilmiştir. Bizde ise hala bu iş büyük tereddütlerle karşılanmakta, fiilî sahaya atılamamaktadır. Halbuki mektep, doğrudan doğruya cemiyetin içtimaî ihtiyaçlarının bir maskesidir. Cemiyetin ihtiyacı ne
ise mektebin ihtiyacı da onun aynıdır. Çünkü mektebin vazifesi cemiyete
müfit uzuvlar yetiştirmektir. (…) Bu mektepler, öyle müesseselerdir ki,
çocuk buradan içeri girdiği gün bütün lazıme-i içtimaiyeyi bulur. Mektep, bir aile şefkati kokan temiz, saf, uygun ortamı içinde hayatın bütün
tecrübelerini çocuğun önüne döker. Bir sahan yemekten en büyük bilgilere kadar çocuğun tecrübelerine, müşahedelerine istinat ederek verir.
Çocuk her kazancını bir görgüye bir tecrübeye medyun kalır. Matbaada, bahçede, atölyede çalıştırır. Çocuğa tabiatın esrarını kendi eliyle
açtırır. Kitap, emek, bilgi neticeden ibaret olur. Her bilgiyi çocuk işi ile
izah eder...” (Muzaffer Nâmi, 15 Haziran 1341: 1-2).
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“Hayat mektepleri, gençlere hayatta kendini bekleyen mesuliyet ve içtimaî görevlere katılımı, mensup olduğu cemiyetin hayatında ifa edeceği sosyal görevleri ne suretle arttıracağını nelerle yaratacağını, hayatın
lüzum ve mecburiyetlerini öğretecektir. Bu lüzumlu müessesenin gayesi
öğretimden çok terbiye olmalıdır. Okutmaktan ziyade hayatta hareket
etmesini muvaffak olmasını öğretsin.” (Ahmet Süreyya, 15 Haziran
1341: 6-8)

Çanakkale İlk Mektep Talebesi Ziraat Tatbikatı Dersinde, Fotoğraf: Muallimler Birliği
Mecmuası

Cumhuriyetin başlarında Çanakkale’de yeni mektep anlayışı genel kabul
görmekle birlikte uygulamalar sınırlı kalmıştır denilebilir.
1927 yılında bütün okullarda “toplu tedris” yöntemi uygulamaya geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak bunu uygulamaya dökmek kolay değildir. Çünkü evvela
okulun toplu öğretim veya iş ilkesine göre yenilenmesi, her şeyden önce okulun
bünyesinde bir değişme istemekteydi. Yeni okul binalarına, geniş bahçelere,
oyun yerleriyle laboratuarlara ve bunları tamamlayacak ders araç-gereçlerine
ihtiyaç vardır. Diğer bir önemli nokta ise, öğretmenlerin bu yeni anlayışa göre
yetiştirilmesi ihtiyacıdır (Cicioğlu 1985: 95). Oysa Çanakkale’de yeni bir okul
binası inşa edilmemiştir. Yeni inşa edilen binalar ise yeni yöntemi uygulamaya
yönelik değil, zaruri olan okul ihtiyacını gidermeye yöneliktir. Örneğin Çanakkale merkezde “Küçük Köprü” veya “Tahta Köprü” olarak anılan köprünün başındaki cami avlusundaki okul 1929 yılında üç sınıflı olarak açılmıştır (İl Millî
Eğitim 1998: 49). Günün şartlarına göre zamanında kapasitesi sınırlı olarak yapılmış okul binaları nüfus artışı, öğrenim süresinin uzaması gibi nedenlerden
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dolayı ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Bu okulların devamlılığını sürdürmek için ek binalar yapılmış, bu da okul bahçelerinin daralmasına neden
olmuştur. Şehrin büyümesi ile dar sokaklar arasında trafik gürültüsüne de maruz
kalan bu okullarda karşılaşılan güçlüklerden de söz edilebilir. Ancak okul binalarının tarihi dokusunun öğrenciler ve öğretmenler üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu da unutmamak gerekir.
Bu çalışmanın araştırmacısının da görüşmeci olarak katıldığı “Cumhuriyette
Çocuktular” adlı sözlü tarih projesi için 24 Kasım 1998’de Yasemin Esen,
1924’te Çanakkale’de doğan ve 1930’lu yıllarda Cumhuriyet, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve İstiklâl okullarında okuyan Ali Haydar Caner’le görüşmüştür. Bu
görüşmede okul anılarıyla ilgili bu çalışmaya ışık tutacak anlatılar vardır. Projeyi yöneten Prof. Dr. Mine Tan ve arkadaşları, bu görüşmelerin bazılarını “Cumhuriyette Çocuktular” adlı kitapta yayınlamışlardır. Kitapta tam metin yer verilen Caner’in anlatılarından
bazı seçmeler şöyledir (Tan
ve Diğerleri 2007: 190-2002):
•

Okul Binaları

“Mekânlar çok güzeldi Şimdi
Çanakkale’deki
girdiğimiz
Cumhuriyet İlkokulu ve onun
benzeri İstiklâl İlkokulu, Rumların okuluymuş. Mükemmel,
sobalı ama yüksek tavanlı, bol
havalı, güneş alabilen okullardı bir. İkincisi, her iki
okulda da piyano vardı, yaa.
Yani piyanoyla, mamafi öğCumhuriyet İlköğretim Okulundaki
retmenlerimiz çalmazlardı pek
Rumlardan Kalma Piyano( 12.02.2009)
ama, demek ki Gayrimüslim
okulunda piyanoyla müzik dersi yapılıyormuş ki, onlar koridorda dururdu.
Yalnız iki okulun da özelliği, kuş bakışı yukarıdan baktığımızda, salip, haç
şeklinde yapılışı, yani binanın planı o şekilde…Girişte merdivenlerle giriyoruz, (Elleriyle boşluğa okulun planını çiziyor) sınıflar böle, koridor böle
uzuyo, arkada yeniden kısa iki sınıf var. Yukarıdan baktığınızda her iki okul
da haç şeklinde gözüküyor. Okulumuz öyle. Hastane Bayırı’nda bir ilkokul
vardı, bir Nedimehanım İlkokulu vardı Kilise Meydanı’nda, evet Çanakkale’de bir de Gazi İlkokulu vardı, o kadar. Onun dışında, bi de ortaokulumuz
vardı iste.”
•

Okul Donanımı ve Ders Programı

“Cumhuriyet İlkokulu… bugünkü gibi sıralar, kara tahta, kürsü, öğretmen kürsüsü, derse göre… mesela harita gelirdi… tarih derslerinde. Ma-
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tematik dersinde, bildiğimiz o pergel, gönye, o araçlar gelir. Müze diye
bir kısım vardı, fakat o kısımda işte bazı aletler vardı. Onlardan pek istifade edilmezdi. Araç bakımından fakirdi yani… Ama derslikler… ders
programlarını hatırladığım kadarıyla, birinci devrede yani bir, iki, üçüncü sınıfta Türkçe, matematik, hayat bilgisi, müzik, resim, beden eğitimi.
İkinci devrede, dört ve beşinci sınıfta bunlara ilaveten ev idaresi dersi
kondu. Türkçe dil bilgisi girdi işin içine, yani gramer dediğimiz, o girdi.
Gene matematik var ve ilkokuldan beş yılda bu şeyle mezun olduk…”
•

Disiplin

“Pazartesi günleri bayrak töreninden evvel… temizlik muayenesi yapılırdı. Herkes yakasını açar çıkarır, çamaşırlarını gösterirdi. Temiz mi, kirlimi. Tırnaklarımızı gösterirdik. Tırnağımız bi hafta uzunmuş, bir öğretmen erkek, bizim sınıfın diğil ama, hemen iğne batırırdı elimize (elinin
üzerini gösteriyor), tırnaklarınız uzun diye iğne batırırdı. Ondan sonra o
tırnaklarımızı kesmeden gidemezdik tabii. Hiç unutmam. Hemen iğneyi
batırırdı elimize. Ondan sonra galiba Çardak’ta dördüncü sınıfta Salih
Bey’den bi kere sopa yedim. Salih Bey beni dövdü, tembellikten ötürü mü,
yaramazlıktan ötürü mü pek hatırlamıyorum.”
•

Okul Kıyafeti
“Göğüslük…
Bizim
okulumuz gri, gri, Sümerbank dokuması, gri
bir şey. (Kendi üzerini
göstererek anlatıyor)
Şöle önden kuşak, arkadan
düğmeliydi.
Kolları geçirirdik, annem arkadan düğmeleri bağlardı. Bir de beyaz yakamız vardı.
Bunu bir, iki, üç, dört,
Çardak’ta da, Çardak’ta da bunu kullandık. Sonra dördüncü
beşinci sınıfta siyah
göğüslüğe geçtik. Yani
he bu gri, Sümerbank
kumaşıydı bu. Sümer- İstiklâl İlkokulu Öğretmen ve Öğrencileri (1931),
bank’ın o, onu kullanFotoğraf: Okul arşivi
dık. Bir de kep, kepimiz vardı. Birinci devre, yani birinci, ikinci, üçüncü sınıfta lacivert bir kep, üzerine sarı tek
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bir çizgi; ikinci devre dört ve beşinci sınıflarda iki sarı çizgi, önde de
ayyıldızlı bi kepimiz vardı.”
Caner’in anlatılarında da görüldüğü gibi, Çanakkale merkezde öne çıkan
okul binaları Rumlardan kalan Cumhuriyet ve İstiklâl okullarıdır. Okulla ilgili
olumlu anılar yine bu okullara aittir. Kasabadaki anılar ya unutulmuş ya da
olumsuzluklarla ilgilidir. Örneğin, Lapseki’nin Çardak ilçesinde Caner, öğretmenden dayak yediğini hatırlamaktadır. Cumhuriyetin başlarında Çanakkale’de
İstiklâl ve Cumhuriyet ilkokulları, millî bayram ve sosyal etkinliklerin merkezi
haline gelmiştir. Özellikle millî bayramlarda her iki okul birbiriyle daha çok
tören düzenleme ve okul süsleme konusunda yarışmıştır (Çanakkale Yerel Tarih
Çalışma Grubu 2000: 10-11).
•

İl Yıllıklarında Okullaşma

Çanakkale, ilköğretimde okullaşmayı Cumhuriyetimizin 75 yılında hemen
hemen tamamlamıştır denilebilir. İl yıllıklarında ilköğretimde okullaşma ile ilgili bazı değerlendirmeler şöyledir:
Çanakkale Valiliği İl Yıllığı (1955: 93):
1953 yılı ilköğretim çağındaki çocuk sayımına göre öğretim durumu şöyledir: Vilayetin 556 köyünden 370’inde faal okul vardır. 1953 yılında henüz okula
kavuşmamış merkez kazada 11, Lapseki’de 13, Ayvacık’ta 25, Biga’da 27, Bayramiç’te 30, Çan’da 19, Ezine’de 23, Yenice’de 38 olmak üzere 186 köy mevcut
ise de bunların nüfusları 300’den az olduktan başka bir kısmı da müteferrik obalar halindedir. Gelibolu, Eceabat, İmroz ve Bozcaada kazalarında okulsuz köy
yoktur. Aynı yılda vilayette ilköğretim çağındaki çocuk sayısı 40320, ilköğretim
çağı içinde bulunduğu halde ilkokullardan mezun olmuş bulunanların sayısı
3420 ve çeşitli maluliyetler yüzünden okula devam edemeyecek durumda olanların sayısı da 310 olduğuna göre ilköğretim görmesi mecburi olan çocukların
gerçek sayısı 36590’dan ibarettir. 1953’te şehir, kasaba ve köy ilkokullarına
devam eden çocukların sayısı 29904 olup 6686 çocuk öğretim dışı kalmış durumdadır ki nisbeti, öğretim çağındaki çocuk sayısına göre % 20’dir. 1954 yılında yeniden açılan 15 okulla bu nisbet % 18.5’e düşmüştür.
Çanakkale İl Yıllığı (1962: 101):
İlde 30 şehir ilkokulu, 545 köy ilkokulu mevcuttur. Okul adeti 575 olup bu
okullarda 1375 ilkokul öğretmeni çalışmaktadır. Şehir ilkokullarında öğrenci
sayısı 9804, köy okullarında 38605 olmak üzere toplam 48409 öğrenci okullara
devam etmektedir.
Cumhuriyetin 50. Yılında Çanakkale İl Yıllığı (1973: 124):
İlköğretimde okul-öğretmen ve öğrenci sayıları birbirine paralel ve sistematik olarak artmaktadır. 1926-1927 öğretim yılında 111 olan okul sayısı 19721973 ders yılında 619’a yükselmiştir. Çağ nüfusunun % 97’sine öğrenim yapma

117

olanakları sağlanmıştır. Okul çatısı altına alınamayan % 3 oranındaki çağ nüfusu ise küçük yerleşme birimlerinde oturmaktadır. Yapımına başlanan ek binalar
tamamlandığında Kirazlı Yatılı Bölge Okulu’ndan yararlanacaktır. Böylelikle de
Çanakkale’de ilköğretim sorunu % 100 çözümlenmiş olacaktır.
Cumhuriyetin 75. Yılında Çanakkale İl Yıllığı (1998: 49):
Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında Çanakkale’de toplam 70 ilkokul bulunmakta iken, 1943 yılında ilkokul sayısı 1923 yılına oranla üç kat artarak
292’ye ulaşmıştır. 1962’de 500’ü aşan okul sayısı 1970 yılından sonra 630 olmuştur. 1990-1991 öğretim yılında taşımalı sistem uygulaması başlatılmıştır.
Sekiz yıllık zorunlu ilköğretime geçilmesi nedeniyle kırsal kesimde taşımalı
sistem uygulamasının ağırlık kazanması ile 1998-1999 öğretim yılında ilköğretim sayısı 177 olmuştur. Bu okullarda görev yapan öğretmen sayısı 2441, öğrenci sayısı ise 50932’dir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 33’tür. Bu rakam
Millî Eğitim Bakanlığı’nın hedeflediği 30 ortalamasına çok yakındır. Çanakkale
ili derslik başına düşen öğrenci sayısı, okullardaki öğretmen sayısı, ara-gereç,
donanım bakımından Türkiye’deki ilk beş ilin arasında bulunmaktadır.
Bazı yıllara göre Çanakkale’deki ilkokullar veya ilköğretim okulları ve bu
okullardaki öğretmen ve öğrenci sayıları Tablo 28’de gösterilmiştir (İl Yıllığı
1973: 125; İl Millî Eğitim Tanıtım Rehberi 1988: 30; Millî Eğitim 1998: 33;
Millî Eğitim 2000: 111, Millî Eğitim 2008: 28-30).
Tablo. 28. Yıllara Göre İlköğretimde Öğretmen ve Öğrenci Sayıları
Yıllar

Öğrenci sayısı

Okul
sayısı

E

K

T

1950-1951

350

13781

11482

25263

597

1960-1961

461

21147

18563

39710

934

1970-1971

604

25259

23207

48466

1588

1984-1985

648

21085

19575

40660

2138

1987-1988

642

20767

19302

40069

2365

1997-1998

469

-

-

50438

2549

2000-2001

235

-

-

51932

2599

2002-2003

189

26360

24143

50503

2703

2007-2008

195

25919

23738

49657

2776

Öğretmen sayısı

Tablo 28’de 1997-1998 yılına kadar okul sayısında sürekli bir artış olurken
bu eğitim-öğretim yılından sonra bir azalma görülmektedir. Bunun nedeni, köy-
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lerimizde öğrenci azlığı ve taşımalı ilköğretim sistemine geçilmesiyle bazı okulların kapatılmasıdır. 1998’de öğretmen başına düşen öğrenci il ortalaması
19’dur. Tablo 29’da 1998 yılına ait okul türüne göre öğretmen ve derslik başına
düşen öğrenci sayıları verilmiştir (İl Eğitim Göstergeleri Raporu 1999: 1).
Tablo 29. Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları
İlköğretim Türü

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Derslik başına düşen öğrenci
sayısı

Şehir

Köy

Toplam

Şehir

Köy

Toplam

Birleştirilmiş
Sınıf

-

16

16

-

13

13

İlköğretim

23

15

19

33

21

27

YİBO

-

14

14

-

25

25

Pansiyonlu

24

14

20

30

-

30

Tablo 29’da görüldüğü gibi şehirde öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayıları daha fazladır. Birleştirilmiş sınıflı köy okullarında öğretmen başına
düşen öğrenci sayısının azlığı dikkat çekicidir. Köylere kıt kaynaklarla yapılan
okullar, bir anlamda öğrenci azlığından işlevini yitirmiştir denilebilir. Başka bir
ifade ile birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar çocukların eğitim gördüğü birleştirilmiş sınıflarda, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı az da olsa nitelikli bir
eğitim yapmanın güçlüğü söz konusudur.
2007-2008 eğitim-öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı 23.8,
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 17’dir. Gerçekte öğrenci başına düşen
öğrenci sayısını bu rakamın biraz üstünde olduğu söylenebilir. Çünkü bu hesaplamaya özel eğitim sınıfları da dâhil edilmiştir. Sayısal veriler, Çanakkale’de
ilköğretimde ciddi anlamda dershane ve öğretmen sorununun olmadığını göstermektedir. Ancak belli merkezlerde görülen öğrenci ve öğretmen yığılmaları
eğitimin önünde önemli bir engeldir. Bu durum aynı zamanda eğitimde fırsat
eşitliğine de zarar vermektedir. Burada en önemli sorun ilköğretim kurumlarının
eğitimde fırsat eşitliğini sağlama noktasında nitelik sorunu olarak görülmektedir.
Velilerin, çocuklarını belli okullara gönderme eğilimi içersinde olmalarının nedeni de budur. Çünkü çocuğunun daha iyi eğitim almasını isteyen veli, okul donanımı ve niteliği bakımından daha iyi okulları tercih etmektedir.
III.

Ortaöğretim

Ortaöğretim, yaklaşık olarak 12-17 yaşları arasındaki gençler için kurulmuş
olan eğitim kurumudur (Öncül 2000: 843). Başka bir tanımla ortaöğretim, temel
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eğitime dayalı olarak, en az üç yıllık öğretim veren genel, meslekî ve teknik
öğretim kurumlarının tümünü kapsar (Cicioğlu 1985: 131). 1973 tarih ve 1739
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre temel eğitimi tamamlayan her öğrenci,
ortaöğretime devam etme ve ortaöğretimden ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Aynı kanuna göre ortaöğretimin amaç ve
görevleri; Millî Eğitimin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak şöyle
belirtilmiştir (mad.28):
1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür
vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm
yolları aramak ve yurdun iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak;
2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullara ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de
yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.
Kanunda “bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri
ile toplumun ihtiyaçları arasında denge sağlanır” denmektedir.
Ortaöğretim, kanunda tanımlandığı şekliyle,
•

Genel ortaöğretim

•

Meslekî ve teknik ortaöğretim şeklinde ikiye ayrılır.

Ancak bu çalışmada okulların tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri dikkate
alınarak ortaokullar da ortaöğretim içerisinde yer almıştır.
1. Ortaokullar
Ortaöğretim 1973 yılına kadar beş yıllık ilkokul üzerine dayalı 3+3 şeklinde
ortaokul ve lise, dengi meslek okullarından meydana gelmekte iken, bu yıldan
itibaren sekiz yıllık temel eğitime dayalı, çeşitli programlar uygulayan üç yıllık
liseler olarak düzenlenmiştir (Cicioğlu 1985: 131). Türk okul sisteminin kademelendirilmesinde karışıklığa neden olan ortaokullar, 1997-1998 eğitim öğretim
yılında 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim içine çekilerek liseler temel eğitimden
bağımsız okullar haline getirilmiştir. Ancak Türk eğitim tarihinde ortaokul kavramı uzun yıllar kullanılmıştır. Ortaokul, ilkokuldan sonra gelen ve ortaöğretim
basamağının ilk halkasını ya da dönemini oluşturan kademedir (Öncül 2000:
843). Bu çalışmada ortaokullara ortaöğretim basamağı içerisinde yer verilmiştir.
Çanakkale’de lise 1949 yılında açılmıştır. Osmanlı döneminde açılan idadi ve
sultani adındaki okul, Cumhuriyetin başlarında ancak bir devreli lise olarak açılmış ve daha sonra 1924 tarihli İkinci Heyet-i İlmiye toplantısında alınan kararla
bu tip okullar ortaokul adını almıştır.
II. Heyet-i İlmiye Toplantısında alınan bazı kararlar şöyledir (Cicioğlu 1985:
134-142):
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•

Bir devreli liselerin ortaokul haline getirilmesi ve bunların tek bir öğretim bütünü olarak sayılması

•

Ortaokul ve liselerin üçer yıllık ayrı ayrı okullar olması

•

1 Eylül 1924 tarihinde bir devreli liselerin “orta mektep” adını alması

•

Ortaokul ve ilkokulların ders kitaplarının yarışma usulü ile yazdırılması.

Alınan bu kararlar çerçevesinde Çanakkale ili merkez ilçesinde bulunan eski
idadî binasında tek ortaöğretim kurumu “orta mektep” adıyla eğitim-öğretimi
sürdürmüştür. 1924-1925 eğitim-öğretim yılında orta mektebin lise kısmında hiç
öğrenci yokken kısm-ı iptidaîde 125’er kız ve erkek öğrenci kayıtlıdır. 19251926 Türkiye Cumhuriyeti Vilayet Salnamesi’ne göre Çanakkale Orta Mektebi’nin öğrenci ve öğretmen sayıları Tablo 30’da gösterilmiştir (TCDS 1926:
168).
Tablo 30. Cumhuriyetin Başlarında Çanakkale Erkek Orta Mektebi
Birinci Devre Talebe Sayısı

Gündüzlü

Leylî

Parasız

9

Ücretli

15

Parasız

-

Ücretli

-

Toplam
Memur ve Muallim sayısı

Memur

Muallim

24

Asıl

3

Vekil

-

Asıl

9

Vekil

1

Toplam

13

Orta mektepte çalışan 10 öğretmenden 6’sı orta mektebin kısm-ı iptidaisinde
çalışmaktadır. Bu verilere bakıldığında orta mektebin öğrenci ve öğretmen sayılarının oldukça az olduğu görülmektedir. II. Heyet-i İlmiye toplantısında ortaöğretimin parasız yapılması gerektiği tavsiye edilse de zenginlerden para alınmasının bir süre daha devam edebileceği kararlaştırılmıştır. Çanakkale’de orta mektepte okuyan öğrencilerin çoğunluğu ücretlidir.
1930’lu yıllarda Çanakkale orta mektebindeki öğrencilerin sayısı artmış; Biga ve Gelibolu ilçelerinde yeni birer tane daha orta mektep açılmıştır. 1932-1933
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tarihli maarif istatistiklerinde orta mektepteki öğrenci sayıları Tablo 31’de gösterilmiştir (Maarif İstatistikleri 1934: 172-181).
Tablo 31. 1932-1933 Eğitim-Öğretim Yılında Çanakkale Orta Mektebinde Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
Öğrenci sayıları
Pansiyonlu

Kadın Erkek Toplam
Ücretli

-

49

49

Parasız

-

5

5

(Nehari) Gündüzlü

74

124

198

Toplam

74

178

252

2

12

14

Öğretmen sayıları

Tablo 31 incelendiğinde öğrenci sayısı artan orta mektebin öğrencilerinin
çoğunluğu erkektir. Okul erkek öğrenciler için pansiyonludur. Okul pansiyonunda öğrencilerin çoğunluğu ücretli kalmaktadır. Bu yıllarda gündüzlü öğrencilerden ücret alınmamaktadır. Orta mektepten daha çok erkek öğrenciler yararlanmıştır.
Çanakkale’de Biga Orta Mektebi, iki şubeli ikmal mektebi (birinci sınıf)
namı altında 1933 Eylül’ünde açılmıştır. O yılın talebe mevcudu 27 kız, 50 erkek olmak üzere toplam 77’dir. Tam teşkilatlı bir orta mektep unvanını 19331936 yılında kazanan okulun öğretmen kadrosu 6 erkek ve 1 kadın; 7 asil, 4’te
yardımcı öğretmen olmak üzere 11’dir. 1936 yılındaki talebe sayısı ise 47 kız ve
124 erkek olmak üzere 171’dir. Aynı yıl okul 16 kız, 26 erkek olmak üzere toplam 42 öğrenci mezun etmiştir (Yücel 1994: 575).
Gelibolu Orta Mektebi ise 1933-1934 eğitim-öğretim yılında 80 öğrenci ile
öğretime başlamıştır. Okul ilk açıldığında direktör (müdür) ve Türkçe öğretmeni, riyaziye öğretmeni, tarih- coğrafya öğretmenleri tayin edilmiş; diğer dersler
de vekâleten idare edilmiştir. Okulun ilk direktörü Cemal Bey’dir. Okulun 19341935 eğitim-öğretim yılında öğrenci sayısı 120’ye çıkmış; eski öğretmelere resim, musiki ve tabiye öğretmenleri eklenmiştir. (Yücel 1994: 577).
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Gelibolu Ortaokulu 1939-1940 Öğretim Yılı 2. Sınıf Öğrencileri Askerlik Öğretmeni ile
Birlikte, Fotoğraf: Namık Kemal İlköğretim Okulu Arşivi

1938 tarihli kültür istatistiklerinde Çanakkale’de 3 ortaokulda 26 öğretmen,
716 öğrenci bulunmaktadır (Kültür İstatistikleri 1938: 10).
1942-1943 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’deki ortaokullar ve bu okullardaki öğrenci ve öğretmen sayıları Tablo 32’de gösterilmiştir (Maarif İstatistikleri 1945: 198,259).
Tablo 32. 1942-1943 Eğitim-Öğretim Yılında Çanakkale Ortaokullarının
Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
Okul adı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen sayısı

E

K

T

E

K

T

Çanakkale Ortaokulu

322

147

469

9

9

18

Biga Ortaokulu

154

64

218

4

4

8

Gelibolu Ortaokulu

134

60

194

6

5

11

Tablo 32 incelendiğinde Çanakkale merkez ilçedeki ortaokul, diğer okullardan öğrenci sayısı bakımından daha fazla öğrenciye sahiptir. Tüm ortaokullarda
ise erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerin iki katından fazladır.
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Çanakkale’de ilk lise, ortaokul üzerine 1949’da açılmıştır. Bazı yıllara göre
genel ortaokullarda öğretmen ve öğrenci sayıları Tablo 33’te gösterilmiştir (İl
Yıllığı 1973:129; İl Millî Eğitim Tanıtım Rehberi 1988: 31; İl Millî Eğitim
1998:110-111 ).
Tablo 33. Yıllara Göre Ortaokullarda Öğretmen ve Öğrenci Sayıları
Yıllar

Okul sayısı

Öğrenci sayısı
E

K

T

Öğretmen sayısı

1934-1935

3

412

148

560

27

1949-1950

6

428

212

630

56

1954-1955

9

716

323

1039

71

1964-1965

12

2199

992

3191

95

1970-1971

27

5387

1952

7339

170

1984-1985

42

3288

1874

5162

377

1987-1988

41

3512

1969

5481

400

1996-1997

95

10001

7198

17199

587

Tablo 33 incelendiğinde Çanakkale’de 1970 ve 1980’li yıllarda çok sayıda
ortaokul açıldığı görülmektedir. 1954-1955’te Gökçeada’da bir Rum ortaokulu
açılmış, bu okul 1962-1963 eğitim-öğretim yılında kapanmıştır. Bozcaada hariç,
Çanakkale’de 1950’li yıllara kadar her ilçede bir ortaokul açılmıştır.
Ortaokulların açılmasında, Çanakkale’nin askeri bölge olarak stratejik bir
konuma sahip olmasının da etkisi vardır. Çünkü bölgede çok sayıda askeri birlik
bulunmaktadır. Bu birliklerde görevli asker çocuklarının eğitimi için bizzat askeri erkân tarafından okul açılması istenmiştir. 16 Birinci Kanun 1934’te bizzat
Büyük Erkân-ı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Maarif Vekâleti’ne gönderilen bir dilekçe şöyledir (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 142.20.4):
“Maarif Vekâletine
Bayramiç’te 1933-1934 ders yılı içinde ilk mektebi bitirenlerin 11’i zabit çocuğu olmak üzere 172, şimdi ilk mektebin son sınıfında olduğu
halde 1934-1935 ders yılında bitirecek talebenin ise 12’si zabit çocuğu
olmak üzere 241 bulunduğu; bundan başka bu ders yılı sonuna kadar
Ezine ilk mekteplerinden de 65 talebe yetişeceği Bayramiç F. Kumandanlığının yazısından anlaşılmaktadır.
İlk mektebi bitirmiş ve bitirmekte olan talebenin tutarı 400’e yakındır.
Orta mektep tahsiline atılmayacaklar gözde tutulmakla beraber zabit
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çocuklarıyla orta mektep tahsili isteklisi sivil çocukların sayısı küçük
görülmeyecek kadar çoktur.
Bilhassa bunlardan 23 tanesi zabit çocuğudur. Buralarda vazife alan
zabitlerin çocuklarını başka yerlerde ücretli leylî (yatılı) olarak tahsil
ettirmeleri müsait değildir. Gerek zabit çocuklarının ve gerekse Bayramiç ve Ezine yavrularının tahsil nimetinden mahrum kalmamaları için
1935-1936 yılından itibaren Bayramiç’te hiç olmazsa orta mektep ilk
sınıfının açılması ve yıldan yıla birer sınıf ilavesi bir ihtiyaçtır.
Bu ihtiyacın teminine müsaadelerini dilerim.
B. E. Rs. Mareşal Fevzi”

Gelibolu Ortaokulu Diploma Defterinden Bir Örnek, (Okul Arşivi – 12.02.2009)

Ortaokul Bayramiç’te 1944’te, Ezine’de 1948’te, Ayvacık’ta 1950’de,
Çan’da 1951’de, Yenice’de 1951’de açılmıştır (İl Yıllığı 1955: 84-85).
1970’lerden sonra ortaokul sayısında daha fazla artış olmuştur. Çünkü 1973
tarihli Millî Eğitim Temel kanunundan sonra müstakil ortaokullar açıldığı gibi
ilköğretim ve lise bünyesinde de ortaokullar yaygınlaşmaya başlamıştır. Tüm
eğitim kurumlarının içindeki ortaokullar düşünüldüğünde 1987-1988’de 73,
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1992-1993’te 77, 1996-1997’de 95 ortaokul vardır (İl Millî Eğitim 1998: 114).
1997-1998’de sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretime geçildiğinden ortaokullar da ilköğretim içindeki yerini almıştır.
Çanakkale’de daha liselerin açılmadığı ve ortaokulların ilçe merkezlerinde
ilk açıldığı yıllardaki gelişmeler de incelenmelidir. 1953-1954 eğitim-öğretim
yılında Çanakkale il ve ilçelerindeki ortaöğretim kurumları Tablo 34’te gösterilmiştir (İl Yıllığı 1955: 88)
Tablo 34. Çanakkale’ de Ortaöğretim Kurumları (1953-1954)
Okul adı

Öğrenci sayısı
E

K

Öğretmen sayısı
T

E

K

T

Çanakkale Lisesi

303

136

439

15

19

34

Ayvacık Ortaokulu

32

13

45

3

3

6

Biga Ortaokulu

137

36

173

3

4

7

Bayramiç Ortaokulu

43

18

61

3

4

7

Çan Ortaokulu

61

8

69

4

1

5

Ezine Ortaokulu

62

15

77

4

3

7

Gelibolu Ortaokulu

136

84

220

5

9

14

Lapseki Ortaokulu

35

11

46

4

3

7

Yenice Ortaokulu

27

3

30

1

1

2

Toplam

812

348

1160

42

47

89

Tablo 34 incelendiğinde Cumhuriyetin başlarında açılan ortaokulların öğretmen ve öğrenci sayıları daha fazladır. Burada şöyle bir değerlendirme de yapılabilir: Bir üst kademe okulun açılabilmesi için üst kademeye öğrenci gönderen alt kademenin tamamlanmış olması gerekmektedir. Çanakkale merkez ortaokulunun açılış tarihi diğerlerinden daha erken olduğundan burada 1949 yılında
Lise açılabilmiştir. Çanakkale Lisesi, ortaokul ile birleşiktir. Zaten okul, ortao-
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kul üzerine lise sınıflarının açılması ile lise adını almıştır. Bu okuldaki öğrenci
sayıları, hem ortaokul hem de lise öğrenci sayılarını göstermektedir.
1930’ların ikinci yarısında Çanakkale ortaokullarına ilişkin anılarını anlatan
Caner’in ortaokul ve lise kıyafetiyle ilgili anlatısı şöyledir (Tan ve Diğerleri
2007: 200):
“Ortaokula geldiğimizde tabii, lacivert elbise, ceket pantolon, şapka,
kasket bildiğimiz lacivert, burada ayyıldızlı bi şey ve sarı şeridi vardı,
ortaokul şapkası bu… Lisede de, bu şapkanın kenarına bir sırma yapılırdı…”
2. Genel Ortaöğretim
Genel ortaöğretim, ilköğretim üzerine en az üç yıl öğrenim veren ve 15-17
yaş grubu çocukların eğitimini kapsayan eğitim-öğretim kademsidir. Genel ortaöğretimin amacı; öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip,
toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yükseköğretime hazırlamaktır.
Genel ortaöğretim, liseler, yabancı dil ağırlıklı liseler, Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır (Millî
Eğitim Bakanlığı 2000: 116). Okulların tarihsel gelişiminde bu tanım ve sınıflamaya esnek olarak uyulmaya çalışılmıştır. Çünkü birebir bir tanımlama ile
tarihsel süreç içerisinde işlev ve statüsü değişen kurumları bir bütün olarak değerlendirmenin güçlüğü söz konudur. Özellikle sayısal verilerin değerlendirilmesinde bu güçlük dikkate alınmalıdır.
1950’lere kadar lise düzeyinde ortaöğretim kurumlarının gelişiminde fazla
bir ilerleme kaydedilmemiştir. Dönemin Kültür Bakanı H. Âli Yücel 1939’da
yazdığı hacimli “Türkiye’de Ortaöğretim” kitabında 36 lisenin tarihçesine yer
vermiştir. Bu demektir ki o yıllarda toplam lise sayısı o kadardır. I. Maarif Şurasının açış konuşmasında bu eksikliği bizzat eğitim bakanı Yücel’in kendisi şöyle
dile getirmiştir (1939):
“… Ortaöğretim müesseselerine ait meselelerimizin en ehemmiyetlisi
bu müesseselerin sayısı ile talebesi miktarının muhtelif bakımlardan
memleket ihtiyacı ile mütenasip bir şekilde ayarlanmasıdır. (…) Ortaöğretim müesseselerimizin verimini kıymetçe yükseltecek tedbirleri düşünmekte, yüksek heyetinizin alakalı olmasını bilhassa rica ederim.”
Çanakkale ilinde genel ortaöğretim kurumu olarak lise, daha önce de ifade
edildiği gibi 12.09.1949 yılında açılmıştır (İl Yıllığı 1955: 83). Eski idadî binasında açılan lise 1959’a kadar ilin tek lisesidir. 1959-1960 eğitim-öğretim yılında ikinci lise Biga’da açılmıştır. Çanakkale’de liselerin gelişimine ilişkin veriler
Tablo 35’te gösterilmiştir (İl Yıllığı 1973:129; Tanıtım Rehberi 1988: 32; Millî
Eğitim 2000: 117; Millî Eğitim 2008: 28-29).
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Tablo 35. Yıllara Göre Liselerde Öğretmen ve Öğrenci Sayıları
Yıllar

Okul sayısı

Öğrenci sayısı
E

K

T

Öğretmen sayısı

1950-1951

1

115

10

125

10

1960-1961

2

258

54

312

22

1970-1971

6

1320

517

1837

104

1979-1980

15

2393

1369

3762

405

1984-1985

16

2559

1593

4152

538

1987-1988

17

2395

1876

4271

543

2000-2001

24

-

-

7776

458

2002-2003

23

4419

4661

9080

466

2007-2008

36

4938

5262

10200

718

Tablo 35’te görüldüğü gibi lise düzeyinde ortaöğretimdeki gelişmeler
1970’lerden sonra gerçekleşmiştir. Genel liselerde okul ve öğrenci sayılarındaki
artış 1980’lerden sonradır. Özellikle 2000’li yıllarda genel liselerdeki artış oranı
daha fazladır. Bunun en önemli nedenlerinden biri yükseköğretime girişte uygulanan “katsayı” hesaplamasıdır. Çünkü genel liselerden üniversiteye giriş, katsayı hesaplamasından dolayı genel liselerin lehinedir.
Çanakkale’de türlerine göre açılan ilk liseler şöyle sıralanabilir:
•

Çanakkale Anadolu Lisesi (1983-1984)

•

Anadolu Meslek Liseleri (1990’lı yıllar)

•

Çanakkale Fen Lisesi (1994-1995)

•

Çok Programlı Liseler (1996-1997)

•

Anadolu Öğretmen Lisesi (1994-1995)

1987-1988 öğretim yılında Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Karabiga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Gökçeada (öğretmen),
Lapseki, Çardak, Yenice, Kalkım yerleşim birimlerindeki liselerde ve Çanakkale
Anadolu Lisesinde (toplam lise sayısı 17) 543 öğretmen, 1876 kız ve 2395 erkek
olmak üzere toplam 4271 öğrenci bulunmaktadır (Tanıtım Rehberi 1988: 62).
2008 öğretim yılı sonunda ise, Çok Programlı Liseler hariç Çanakkale’de
31 tane Genel ve Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Bu liselerin adları İlçe adları
alfabetik sıralamasına göre şöyledir (http://canakkale.meb.gov.tr): Ayvacık Gülpınar, Küçükkuyu; Bayramiç Anadolu, Atatürk; Biga Atatürk Anadolu, Biga
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Anadolu, Karabiga, M. Akif Ersoy, Yeni Biga; Bozcaada Gazi; Çan İbrahim
Bodur Anadolu, Çan Anadolu, Çan; Ezine Anadolu; Gelibolu Anadolu Öğretmen, Cumhuriyet Anadolu, Gelibolu, Evreşe; Gökçeada; Lapseki M. Akif Ersoy
Anadolu, Çardak; Çanakkale M. Piyango Anadolu, İ. Bodur Anadolu, Çanakkale Fen, Çanakkale, İbrahim Bodur, Avukat İbrahim Mutlu, H. Ali Yücel, A.
Haydar Önder; Yenice Reyhan Bodur, Mehmet Bodur, Pazarköy liseleri. Yalnızca genel lise okul adlarında görüldüğü gibi Çanakkale Seramiklerinin sahibi
işadamı İbrahim Bodur’un Çanakkale’de okulların açılmasında önemli bir katkısı olmuştur. Çanakkale’de genel liselerin sayısı meslekî ve teknik eğitim okullarından daha fazladır.
3. Meslekî ve Teknik Ortaöğretim
Meslekî ve teknik ortaöğretim; öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile
birlikte onları iş ve meslek alanlarına insan gücü olarak yetiştiren ve yükseköğretime hazırlayan kurumlardır. Meslekî ve teknik ortaöğretim; erkek teknik öğretim okulları, kız teknik öğretim okulları, özel öğretim okulları, ticaret ve turizm öğretim okulları, din öğretimi okulları, özel eğitim okulları, özel öğretim
okulları ve sağlık eğitimi okullarından oluşmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı
2000: 119). Okulların tarihsel gelişiminde bu tanım ve sınıflamaya esnek olarak
uyulmaya çalışılmıştır. Çünkü birebir tanımlama ile tarihsel süreç içerisinde
işlev ve statüsü değişen kurumları bir bütün olarak değerlendirmenin güçlüğü
söz konusudur. Özellikle sayısal verilerin değerlendirilmesinde bu güçlük dikkate alınmalıdır.
2000’li yıllarda Çanakkale’de meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına
ilişkin bilgiler Tablo 36’da gösterilmiştir (Millî Eğitim 2000: 147; Millî Eğitim
2008: 28-29).
Tablo 36. Çanakkale’ de Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları
(2000’li yıllar)
Yıllar

Okul sayısı

Öğrenci sayısı
E

K

T

Öğretmen sayısı

2000-2001

43

-

-

6183

595

2007-2008

56

5189

3447

8636

786

Tablo 36 incelendiğinde meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının sayısı az değildir. Ancak bu sayılar, meslekî ve teknik eğitimdeki okullaşma
durumunu açıklamaktan uzaktır. Çünkü bazı meslek ve teknik liselerinin
içinde, başka bir ifade ile tek çatı altında meslek, teknik, Anadolu gibi birden
fazla okul türüne rastlanmaktadır. Bu okullardaki öğrenci sayıları da genel

129

liselerdeki öğrenci sayısından (10200) daha azdır. Oysa ki, meslekî eğitimin
ortaöğretim kurumları içindeki yeri en azından % 60’lar düzeyinde olmalıdır.
a. Meslek Lisesi
Cumhuriyet döneminde Çanakkale’de meslekî eğitim alanındaki okullaşma
1945 yılında başlamıştır (İl Millî Eğitim Müdürlüğü 1998: 118). Çanakkale’de
ilk açılan meslek okulu erkek sanat okuludur. Erkek sanat okullarının gayesi,
memleketin sanayi ihtiyaçlarına uygun, modern endüstrinin ileri tekniğine kolayca uyum sağlayabilecek kabiliyette kalifiye işçi ve teknisyen yetiştirmektir
(Maarif Vekilliği 1941: 43).
1953-1954 eğitim-öğretim yılında Çanakkale il ve ilçelerindeki meslekî ve
teknik ortaöğretim kurumları Tablo 37’de gösterilmiştir (İl Yıllığı 1955: 88).
Tablo 37. Çanakkale’ de Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları
(1953-1954)
Okul adı

Öğrenci sayısı

Öğretmen sayısı

E

K

T

E

K

T

Çanakkale Erkek Sanat Enstitüsü

154

-

154

12

-

12

Çanakkale Kız Sanat Enstitüsü

-

70

70

-

12

12

Gelibolu Erkek Sanat Enstitüsü

66

-

66

8

-

8

Toplam

220

70

290

20

12

32

Tablo 37’de görüldüğü gibi sanat okulları, başlangıçta kızlar ve erkekler için
ayrı okullar olarak açılmıştır. Çanakkale Erkek Sanat Okulu 1945-1946 eğitimöğretim yılında “orta sanat okulu” olarak açılmış, üç sene sonra 18 Ağustos
1948 tarihinde “erkek sanat enstitüsü” haline getirilmiştir (İl Yıllığı 1955: 83).
Çanakkale Kız Sanat Enstitüsü Nedimehanım Mektep binasında 1949 yılında “akşam kız sanat okulu” olarak açılmış; 1950-1951 yılında “kız orta sanat
okulu”, 1952-1953 öğretim yılı başında “kız sanat enstitüsü” haline getirilmiştir
(İl Yıllığı 1955: 84).
Gelibolu Erkek Sanat Enstitüsü, 1946 yılında “orta sanat okulu” olarak vaktiyle mezbaha ve gazhane olarak inşa edilen binada açılmıştır (İl Yıllığı 1955:
84).
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1953-1954 eğitim-öğretim yılında meslekî ve teknik eğitim için merkez ilçe,
Biga ve Gelibolu’da Akşam Sanat Kız Okullarında da yetişkinlere yönelik eğitim kursları açılmıştır. Yine merkez erkek sanat enstitüsünde erkeklere köy demirciliği, marangozluk kursları ve kız sanat enstitüsüne bağlı gezici kurslar
açılmıştır (İl Yıllığı 1955: 88).
Çanakkale’de 1950’lerden sonra meslekî ve teknik okulların hem çeşidi hem
de sayısı artmıştır. Burada genel olarak orta sanat okullarının devamı niteliğinde
sayılabilen kız meslek ve endüstri meslek veya teknik okullarına ilişkin bazı
değerlendirmelerle yetinilmiştir. Bu okullara ilişkin sınıflama “erkek teknik öğretim”, “kız teknik öğretim” şeklinde de yapılabilir.
Erkek teknik öğretim okulları, endüstrinin gereksinim duyduğu iş alanlarına
orta kademe teknik insan gücü yetiştiren ve yükseköğretime öğrenci hazırlayan
öğretim kurumlarıdır. Bunlar Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu
meslek liseleri, endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselerden oluşmaktadır. Kız teknik öğretim okulları ise Anadolu kız teknik liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, kız meslek liseleri ve çok programlı liselerden
oluşmaktadır ( Millî Eğitim 2000: 120). Bu okulların bir çoğu, kız meslek lisesi
ve endüstri meslek lisesi veya teknik liseler çatısı altında toplandığından Çanakkale’deki bu okullara ilişkin son yıllara ait veriler, çok programlı liseler hariç
bırakılarak iki başlık altında değerlendirilmiştir. 1. Kız Meslek Liseleri 2. Endüstri Meslek liseleri.
•

Kız Meslek Liseleri

Daha önce de belirtildiği gibi Çanakkale’de açılan ilk kız meslek lisesi Nedimehanım Kız Meslek Lisesi’dir. Bu okulların sayısı daha sonraki yıllarda artmıştır. 1987-1988 öğretim yılında Merkez, Biga, Çan, Ezine ve Gelibolu’da
toplam 5 kız meslek lisesinde 124 öğretmen, 334 öğrenci bulunmaktadır (Tanıtım Rehberi 1988: 64). 2008 yılında bu okulların sayısı değişmemiştir
(http://canakkale.meb.gov.tr). Bu sayısal gelişmeler sonucunda şöyle bir değerlendirme yapılabilir: Çanakkale’de kızlara yönelik meslekî eğitime 1980’lerden
sonra fazla ağırlık verilmemiştir.
•

Endüstri Meslek Liseleri

Endüstri meslek liselerinin amacı, öğrencileri hayata ve endüstriyel mesleklere hazırlamaktır (Arslanoğlu 1997: 109). Çanakkale’de orta sanat okullarının
devamı niteliğindeki endüstri meslek liselerinin sayısı 1987-1988 öğretim yılında 4’tür. Merkez ilçe, Bayramiç, Biga ve Gelibolu’da bulunan endüstri meslek
liselerinde ve merkez ilçe teknik lisesinde 25 teknik öğretmen ve 1127 öğrenci
bulunmaktadır (Tanıtım Rehberi 1988: 63). 2008 öğretim yılı sonunda ise bu
okulların sayısı 7’dir. Okulların bulundukları yerleşim birimleri şöyledir
(http://canakkale.meb.gov.tr): Çanakkale, Çanakkale İstanbul Menkul Kıymetler, Biga, Çan, Gelibolu, Gökçeada, Yenice.
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b. Ticaret ve Turizm Öğretimi Okulları
Ticaret, turizm, muhasebe, bilgisayar, maliye, pazarlama, bankacılık, kooperatifçilik, sekreterlik, emlak komisyonculuğu, borsa hizmetleri, sigortacılık, mahallî idareler ve iletişim gibi alanlarda; kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştiren ortaöğretim kurumlarıdır (Milli Eğitim
2000: 121). Çanakkale’de bu kurumlardan iki tür okul vardır. Bunlar ticaret,
otelcilik ve turizm meslek liseleridir.
•

Ticaret Liseleri

Türk eğitim tarihinde Ticaret Okulu ilk defa, Galatasaray Lisesi’nin ticaret
kısmı istisna edilirse, 1883 yılında İstanbul’da açılmıştır. 1924 yılında İktisat
Vekaleti tarafından memleketin muhtelif yerlerinde ticaret okulları açılmış ve
1927-1928 ders yılından itibaren bu okullar Maarif Vekilliğine devredilmiştir
(Maarif Vekilliği 1941:54).
Çanakkale’de ilk Ticaret Lisesi 1969-1970 öğretim yılında Vilayet binasına
yakın ve belediyeye ait Çamdal adlı binada 4 öğretmen ve 94 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Kısa bir süre sonra da tarihi idadî binasına taşınmıştır. İlk mezunlarını 1971-1972 öğretim yılı sonunda vermiştir. Mezun olan öğrencilerin
9’u kız, 35’i erkektir. 1972-1973 öğretim yılında okulda 13 öğretmen görev almış; 264’ü erkek, 118’i kız olmak üzere 382 öğrenci öğrenim yapmıştır (İl Yıllığı 1973: 132). Okul, 1988 yılında “Çanakkale Mehmet Âkif Ersoy Ticaret
Meslek Lisesi” adını almıştır. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında okulun, İngilizce eğitim veren bir de Anadolu kısmı açılmıştır (http://canakkale.meb.gov.tr).
1987-1988 eğitim-öğretim yılında ticaret liselerinin sayısı 4’e çıkmıştır. Bu
öğretim yılında Çanakkale ticaret liselerinde 70 öğretmen ve 307 öğrenci bulunmaktadır (Tanıtım Rehberi 1988: 65). 2008 yılı sonunda bu okulların sayısı
değişmemiştir (http://canakkale.meb.gov.tr).
•

Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi

Çanakkale Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi, 1990-1991 öğretim yılında açılmıştır. 1993-1994’te öğrenci sayısının artmasıyla okul, Çanakkale
Anafartalar İlköğretim Okulu binasına taşınmış; burada bir süre öğretimini sürdürdükten sonra 2000-2001 öğretim yılının ikinci yarısında Kepez Beldesindeki
yeni binalarına taşınmıştır. Okulun 2007-2008 öğretim yılında toplam 306 öğrencisi mevcuttur (http://canakkale.meb.gov.tr).
c. İmam Hatip Liseleri (Din Öğretimi Okulları)
3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 4. maddesinde: “Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirmek üzere Darü’l
Fünun’da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imamet, hitabet, hidemat-ı diniyenin
ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir” hükmüne yer verilmiştir. Medreselerin kapatılması üzerine bu kanun
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gerekçe gösterilerek imam-hatip okulları açılmıştır. Bu okullar, 1929-1930 eğitim öğretim yılı sonunda tamamen kapatılmışlardır. 1948 yılında ise, din eğitimi
boşluğunu doldurmak için 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, 10 ay süreli
imam-hatip kursları açılmıştır.
13 Ekim 1951 tarih ve 601 sayılı Müdürler Komisyonu kararı ile okulun adı
“İmam Hatip Okulu” olarak belirlenmiş ve 17 Ekim 1951 tarihinde 7 il merkezinde fiilen, bu okullar eğitim-öğretime başlamıştır. İmam-hatip okulları, ilk
açıldıklarında ilkokula dayalı, orta kısmı 4, lise kısmı 3 yıl olmak üzere, 7 yıllık
orta öğretim kurumudur.
4 Ağustos 1971 tarih ve 225 sayılı karar ile, adı geçen okulların 1971-1972
öğretim yılından itibaren orta kısımları 3, lise kısımları ise 4 yıla çıkarılmıştır.
Orta kısımdan meslek dersleri kaldırılmış ve imam-hatip liselerinin lise 1. sınıflarına doğrudan, ortaokullardan mezun olan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” nun 32.maddesi ile imamhatip okullarının ismi “İmam Hatip Lisesi” olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanunun 32.maddesinde; “İmam-Hatip Liseleri imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu
öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi içinde, hem
mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları” olarak belirtilmiştir.
16.08.1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunla, zorunlu temel eğitimin kesintisiz 8
yıla çıkarılmasıyla, diğer okulların orta kısımlarıyla birlikte imam-hatip liselerinin orta kısımları da kapatılmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren
liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte, imam-hatip liseleri ve Anadolu imamhatip liselerinin hazırlık sınıfları da kaldırılarak 4 yıla çıkarılmıştır.
Çanakkale Biga’da, 1967-1968 yılında ilk defa “imam-hatip okulu” adı altında bir devreli okul açılmıştır. Okul ilk mezunlarını 1970-1971 eğitim-öğretim
yılı sonunda vermiştir. İlk yıl 117 öğrenci mezun olmuştur. 1972-1973 öğretim
yılından itibaren okulun ikinci devresi de öğretime açılmıştır (İl Yıllığı 1973:
132). Çanakkale’de imam hatip okulu ise 1975-1976 eğitim-öğretim yılında,
Fevzipaşa Mahallesi Nedimehanım Sk. No:3 Çanakkale adresindeki, Nedimehanım Kız Meslek Lisesi eski binasında, eğitim-öğretime açılmıştır. 1996-1997
eğitim-öğretim yılında, Okul bünyesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmıştır
(http://canakkale.meb.gov.tr).
Çanakkale’de 1987-1988 eğitim-öğretim yılında tüm yerleşim birimlerinde
(12) imam hatip lisesi din eğitimi vermiştir. Aynı öğretim yılında bu okulların
lise kısmında 1068 öğrenci bulunmaktadır (Tanıtım Rehberi 1988: 58). 2008
öğretim yılı sonunda ise imam hatip okullarını sayısı 7’dir. Bu okulların bulunduğu yerleşim birimleri ise şöyledir (http://canakkale.meb.gov.tr): Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki, Ezine.
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1997-1998 de geçilen sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ve üniversiteye girişte katsayı problemlerinden dolayı bu okulların bir kısmı öğrencisizlikten ya kapanmak zorunda kalmış ya da çok programlı liseler içine alınmıştır.
Kapanmayan okulların da öğrenci sayıları oldukça azalmıştır. Örneğin Çanakkale
İmam
Hatip
Lisesi
2007
yılında
23
mezun
vermiştir
(http://canakkale.meb.gov.tr). Bu rakam bile bu okulların öğrenci sayısının
1980’li yıllara göre ne kadar aşağılara indiğini açık bir şekilde göstermektedir.
Katsayı probleminden dolayı yalnız bu okullar değil, diğer meslek liselerinin de
öğrenci sayısı azalmış ve öğretimin kalitesi düşmüştür. 2009-2010 yılı için
YÖK’ün katsayılar üzerinde yeniden çalışma yaptığı bilinmektedir.
d. Ziraat Lisesi
Ayvacık Üvecik köyünde muhtemelen 1975 yıllıda açılmıştır. Ancak okul
kısa sürede kapanmıştır. Kapanma gerekçesiyle ilgili somut bir bilgiye ulaşılamamıştır.
e. Sağlık Koleji (Sağlık Meslek Liseleri)
Çanakkale Sağlık Koleji, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlık olarak 1963-1964 öğretim yılında açılmıştır. Kolejin öğretim süresi ortaokul üzeri
4 yıldır. Okul, 1967 yılında bugünkü modern binasına kavuşmuştur (İl Yıllığı
1973: 132). Bu bina üniversiteye bağlı Sağlık Meslek Yüksek Okulu’na da
hizmet vermektedir. Çanakkale Sağlık Koleji, ilk mezunlarını 1970-1971 öğretim yılında vermiştir. Bu öğretim yılında 31 erkek, 3 kız olmak üzere toplam 34
öğrenci mezun olmuştur. 1972-1973 öğretim yılında okulun öğrenci sayısı 55
erkek 138 kız olmak üzere toplam 193’tür.
Başlangıçta ağırlıklı olarak sağlık memuru yetiştiren okul 1969 yılında yatılı
okul olarak hemşire yetiştirmeye başlamıştır. Okulun adı 1978 yılında “Sağlık
Meslek Lisesi” olarak değiştirilmiştir. 1990 yılında okulun yatılı konumu tekrar
gündüzlü konuma getirilmiştir. 1995 yılından sonra okul, ortaöğretim düzeyinde Sağlık Yüksek Okullarına öğrenci yetiştiren bir kurum haline getirilmiş ve
aynı bina içerisinde üniversiteye bağlı “Sağlık Yüksek Okulu” açılmıştır
(http://canakkale.meb.gov.tr).
2008 yılı sonunda Millî eğitim verilerine göre Çanakkale’deki sağlık meslek
lisesi sayısı 4’tür. Bu okullar, Çanakkale, Çan, Biga ve Gelibolu’da bulunmaktadır.
f. Spor Meslek Lisesi
1984-1985 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Spor Meslek Lisesi faaliyete
geçirilmiş, fakat uzun ömürlü bir eğitim hayatı olmamıştır. Okul, İntepe Gençlik
ve Spor Merkezi Tesisleri’nde eğitime başlamış, 1987-1988 öğretim yılında
kapanmıştır (İl Millî Eğitim 1998: 121).
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g. Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Türk eğitim tarihinde Avrupa tarzında resim, heykeltıraşlık ve mimarî öğretmek yolunda açılan ilk resmî kurum “Mekteb-i Sanayi Nefise”dir; bu mektep
Ticaret Nezareti tarafından 1883’te kurulmuş ve 1887 tarihinde Maarif Nezareti
emrine verilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Maarifi 1941: 90).
Çanakkale’de Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adındaki okul 1999 yılında kurulmuştur. Kepez beldesinde eğitim-öğretim veren
okulun 2008 yılı sonunda 49’u erkek, 120’si kız olmak üzere toplam 169 öğrencisi bulunmaktadır. Okulda öğretmen sayısı ise 26’sı asil, 6’sı geçici olmak üzere 32’dir (Okul İdaresi, 13.02.2009).
h. Denizcilik Meslek Lisesi
Okul, 1993-1994 öğretim yılında Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Endüstri
Meslek Lisesi bünyesinde açılan Güverte-Avlama Bölümü ile Denizcilik eğitimine başlamıştır. Daha sonra bu bölüm, 1995-1996 öğretim yılından itibaren
Anadolu Meslek Lisesi haline dönüştürülmüştür.
Çanakkale Valiliği ile hayırsever Yakup Aksoy arasında yapılan protokole
göre Denizcilik Meslek Lisesi, ayrı bir alanda inşa edilerek okulun adı Armatör
Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir
(http://canakkale.meb.gov.tr).
i.

İlköğretmen Okulları

Öğretmen yetiştirmek amacını taşıyan ilk meslek okulu 16 Mart 1848’de
açılan Dârülmuallimîn’dir. Bu okul, bir meslek okulu olup yalnız erkekler içindi
ve okulun amacı, yeni öğretim yöntem ve tekniklerine uygun öğretmen yetiştirmekti. Ülkemizde ilk defa bu okulun kurulması, öğretmenliğin ayrı eğitim gerektiren, bir uzmanlık mesleği olduğunun anlaşılmaya başlandığı anlamına gelmektedir.
Dârülmuallimîn adındaki bu erkek öğretmen okulunun açılması, öğretmenliğin meslekleşmesinde önemli bir başlangıçtır. Ancak, yeterli değildir. Çünkü
okul, kısmen de olsa medresenin etkisi altında kalmıştır. Batı tarzında yeni açılan öğretmen okulunu medresenin tesirinden kurtarmak için, 1850’de okulun
müdürlüğüne getirilen Ahmet Cevdet Efendi’nin çabaları önemlidir. Çünkü okulun müdürü Ahmet Cevdet Efendi 1851’de Darülmuallimîn’in Nizamnâmesini
hazırlamış ve böylece öğretmenliğin meslekleşmesine katkı sağlamıştır. Bu Nizamnâmede öğretmenin “vakar ve temkini”, yani öğretmenliğin saygınlığı üzerinde durulmuş; programa öğretmenlik mesleği için çok önemli ve gerekli olan
“Usûl-ü İfâde ve Tâlim” (Ders Verme ve Öğretim Yöntemi) dersi, ilk ders olarak konmuştur (Akyüz 1990: 20).
Daha sonra, Batı örneğine göre açılan İptidaî mekteplerin (ilkokul) öğretmenlerini yetiştirmek üzere, 1868’de, İstanbul’da bir Dârülmuallimîn-i Sıbyan
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kurulmuş ve bu kuruma illerde açılması düşünülen öğretmen okullarına öğretmen yetiştirme ve illere toplanacak ilçe ilkokulları öğretmenlerine az zamanda
yeni yöntemleri öğretme görevi verilmiştir.
Doğrudan ilköğretime (ilkokullara) öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan
Dârülmuallimîn-i Sıbyan adındaki ilköğretmen okulu, bir yönüyle 1848’de açılan Dârülmuallimîn’den daha önemli bir gelişmedir. Çünkü bu okul ve daha
sonraki yıllarda taşrada yaygınlaşacak benzer ilköğretmen okulları, bütün İmparatorluk sınırları içinde en yaygın kurum olan sıbyan mekteplerinin (ilkokulların) ihtiyacı olan meslekî eğitimli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır (Öztürk
2005).
Taşrada öğretmen okulları, 1875’ten sonra açılmaya başlanmıştır (Akyüz
1978:38). Taşra Darülmuallimînleri, öğretmenliğin özel eğitim gerektiren bir
uzmanlık mesleği anlayışının yaygınlaştığını göstermektedir. Artık ülkemizde
medrese kökenli hocaların yerini, mektepli muallimler almaya başlamıştır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, geleneksel hoca-öğretmen tipine alışkın olan
halkın, özellikle kırsal alanlarda yaşayanların muallim-öğretmen tipini benimsemesi kolay olmamıştır (Tonguç 1998:587).
İlköğretmen okulları dışında taşrada Cumhuriyet döneminde ilköğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren diğer bir kurum köy enstitüleridir. 17 Nisan
1940’ta 3803 sayılı kanunla açılan köy enstitüleri aracılığıyla köy ilkokullarına
öğretmen yetiştirmek amaçlanmıştır. Köy enstitüleri, belli vilayetlerden sorumlu
bölgelerde açılmıştır (Uygun 2007). Çanakkale’de bir köy enstitüsü açılmamıştır. Ancak bölgeden sorumlu köy enstitüsü, Çanakkale’ye çok uzak olmayan
Kırklareli Kepirtepe ve Balıkesir Savaştepe köy enstitüleridir. Özellikle Savaştepe Köy Enstitüsü’ne, Çanakkale’den çok sayıda köy çocuğu eğitim için gönderilmiştir. (Uygun ve Kıncal 2006).
Çanakkale’de öğretmen yetiştiren ilk kurum 1955-1956 öğretim yılında Kirazlı’da açılan Çanakkale İlköğretmen Okulu’dur. Gökçeada Atatürk İlköğretmen Okulu ise, 1965-1966 öğretim yılında açılmıştır (İl Millî Eğitim 1998: 119).
İlköğretmen okullarının statü değişikliği ile bu okullar 1974’te “öğretmen lisesi”
adını almıştır. İlköğretmen okulları daha sonraki yıllarda “Anadolu Öğretmen
Lisesi” statüsüne alınmıştır.
1979’da Çanakkale Öğretmen Lisesinin kapatılması ile “Gökçeada Atatürk
Öğretmen Lisesi”, 2006-2007 öğretim yılına kadar Çanakkale’de ortaöğretim
düzeyinde eğitim veren tek öğretmen lisesi olarak kalmıştır (İl Millî Eğitim
1998: 119).
Gökçeada öğretmen lisesi 1990-1991 öğretim yılında “Anadolu Öğretmen
Lisesi” statüsü almıştır. Bu statüde okul; erkek yatılı erkek ve kız gündüzlü olmak üzere Ortaöğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre örenci alan ve 1 yıllık
Hazırlık olmak üzere 4 yıl süreli, yabancı dil ağırlıklı eğitim veren bir öğretim
kurumudur.
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Ayvacık Anadolu Öğretmen Lisesi ise, 2006-2007 öğretim yılında açılmıştır.
Okul kızlar için yatılı olarak açılmıştır. Okulun 2008-2009 öğretim yılında, 135
kız, 22 erkek olmak üzere toplam 157 öğrencisi bulunmaktadır
(http://canakkale.meb.gov.tr).
Bazı yıllara göre ilköğretmen okullarında öğretmen ve öğrenci sayıları Tablo
38’de gösterilmiştir (İl Yıllığı 1973: İl Millî Eğitim Tanıtım Rehberi 1988: 30).
Tablo 38. Yıllara Göre İlköğretmen Okullarında Öğretmen ve Öğrenci Sayıları
Yıllar

Okul sayısı Öğrenci sayısı
E

K

T

Öğretmen sayısı

1955-1956

1

93

-

93

9

1960-1961

1

278

47

325

12

1965-1966

2

392

71

463

26

1970-1971

2

1136

74

1210

48

1972-1973

2

1311

130

1441

66

Tablo 38’de görüldüğü gibi ilköğretmen okullarında okuyan öğrencilerin
çoğunluğu erkektir. Bunun nedeni okulların erkekler için yatılılık durumları ile
ilgilidir. Son yıllarda açılan Ayvacık Anadolu Öğretmen Lisesi kızlar için yatılı
olarak düşünülmüştür.
Öğretmen yetiştiren kurumlar olarak Çanakkale İlköğretmen Okulu, Çanakkale içinde ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü okul, hem uzun yıllar yetiştirdiği çok
sayıda öğretmenle ilköğretim kurumlarının yaygınlaşmasını sağlamış hem de
1992’de kurulan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin alt yapısını oluşturmuştur.
Çanakkale İlköğretmen Okulu başlangıçta 3 yıllık eğitim vermek üzere
açılmıştır. Okul, 1974-1975 eğitim-öğretim yılında 2 yıllık “Çanakkale Eğitim
Enstitüsü” haline getirilmiştir. Çünkü 1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 43. maddesi, bütün öğretmenlere yükseköğrenim görme esasını
getirmiştir. 24 Mart 1974 tarih ve 191 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile
lise üzerine 2 yıllık Eğitim Enstitüsü mezunlarının ilkokul öğretmeni olması
kararı alınmıştır. Bunun üzerine bazı ilköğretmen okulları 2 yıllık enstitü haline
getirilmiş bazıları da öğretmen liselerine dönüştürülmüştür (Dilaver 1994: 39).
Çanakkale İlköğretmen Okulu da bu genel değişiklik sonucu enstitü statüsüne

137

dönüşen okullardandır. 1982 yılında okulun, öğretmen yetiştiren kurumların
üniversiteye bağlanması ile Trakya Üniversitesi bünyesinde “Eğitim Yüksekokulu” olarak yine statüsü değiştirilmiştir (Eren 1994: 232). 1986 yılında okulun
kontenjanı 400’dür (Öztürk 2005: 184).

Çanakkale Öğretmen Okulu Diploma Defterinden Bir Örnek (İl Millî Eğitim Arşivi)

Yükseköğretim Kurulu 30.01.1987 tarih ve 473 sayılı yazı ile Millî Eğitim
Bakanlığı’na 2 yıllık bir eğitimin istenilen nitelikte öğretmen yetiştirmekten
uzak olduğunu belirtmiş ve esasen daha önceki yıllarda 8-11 Haziran 1982 tarihleri arasında toplanan XI. Millî Eğitim Şurası’nda da ilkokul öğretmenliği
için de 4 yıllık yüksek öğretim görülmesi ve 144 kredi-saatlik ders alınmasının
gerekli görüldüğü hususundaki kararlar alınmıştır. (Dilaver 1994: 39). Bu kararlar doğrultusunda 1989-1990 yılında eğitim yüksek okullarının süresi 4 yıla çıkarılmıştır (Öztürk 2005: 184). Bu süreçte Çanakkale Eğitim Yüksek Okulu da
Trakya Üniversitesi’ne bağlı “sınıf öğretmenliği” eğitimi veren 4 yıllık bir okul
olmuştur.
Eğitim yüksek okulları, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunla, eğitim fakültelerine bağlı “okul öncesi eğitim” ve “sınıf öğretmenliği” bölümlerine
dönüştürülmüştür; daha sonra bu bölüm, “okul öncesi eğitim” ve “sınıf öğretmenleri” bölümleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölümlerin amacı, ilkokullar için
sınıf öğretmeni yetiştirmektir. Ancak mezunlar seçtikleri “yan alan” derslerine
göre ihtiyaç halinde ilköğretimin ikinci kademesinde (ortaokullar) branş derslerini verebileceklerdir (Öztürk 2005: 195). Bu çerçevede fakülte adını alan kurum, Trakya Üniversitesine bağlı iken yeni kurulan Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesinin ilk Fakültesi unvanına da sahip olmuştur.
1992-1993 öğretim yılında 3837 sayılı kanunla kurulan Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesinin en köklü ve en çok sayıda öğrencisi olan fakültesi olarak
öğretmen yetiştirme işini yürütmektedir. Okulun 2008 yılı sonunda 1320’si er-
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kek, 2515’i kız olmak üzere toplam 3835 öğrencisi bulunmaktadır
(www.comu.edu.tr – 12.02.2009). Fakülte ilk açıldığında yalnız sınıf öğretmeni
yetiştirmekte iken bugün farklı alanlarda okulöncesinden ortaöğretimin farklı
kademelerine öğretmen yetiştiren bir kurum haline gelmiştir. 2008 yılı sonunda
Çanakkale Eğitim Fakültesi’nde şu bölüm ve anabilim dalları bulunmaktadır:
1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
3. Eğitim Bilimleri
• Eğitim Programları ve Öğretim
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4. Güzel Sanatlar Eğitimi
• Müzik Eğitimi
• Resim-İş Eğitimi
5. İlköğretim
• Fen Bilgisi Eğitimi
• Okul Öncesi Eğitimi
• Sınıf Öğretmenliği
• Sosyal Bilgiler Eğitimi
6. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
• Biyoloji Eğitimi
• Fizik Eğitimi
• Kimya Eğitimi
• Matematik Eğitimi
7. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
• Coğrafya Eğitimi
• Tarih Eğitimi
• Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
8. Özel Eğitim
• Zihin Engelliler Eğitimi (2008-2009’da daha öğrencisi yoktur)
9. Türkçe Eğitimi
10. Yabancı Diller Eğitimi
• Alman Dili Eğitimi
• İngiliz Dili Eğitimi
• Japon Dili Eğitimi
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j. Çok Programlı Liseler
Çok Programlı Liseler, nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ortaöğretimin genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan,
küçük yerleşim birimlerindeki okulların bina ve tesislerinden eğitim araçlarından, öğretmen ve diğer personelinden yararlanıldığı okullardır (Millî Eğitim
2000: 122).
İl Millî Eğitim verilerine göre 2008 öğretim yılı sonunda Çanakkale’de çok
programlı liseler şunlardır (http://canakkale.meb.gov.tr): Ayvacık M. Akif Ersoy, Eceabat M. Akif Ersoy, Ezine Geyikli, Ezine, Gökçeada, Lapseki, Kalkım,
Hamdi Bey çok programlı liseleri.
Ortaöğretim Kurumlarında Okullaşma ve Sorunları

•

Çanakkale’de ortaöğretim kurumlarında okullaşma, genel ortaokullar ile
başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ortaokullar üzerine genel liseler açılmıştır.
1940’lı yıllarda büyük yerleşim birimlerinde orta sanat okulları açılmıştır. Daha
sonra bu okullar sanat enstitüleri olarak statülerini değiştirmişler; ancak öğrenci
kadrosu bakımında fazla gelişmemiştir. Ziraat ve spor okulları gibi meslek liseleri açılmış, ama bunlar uzun ömürlü olamamıştır. Meslekî eğitim son yıllarda,
özellikle 2000’li yıllarda çok programlı liseler ile desteklenmeye çalışılmıştır.
Tüm bunlara rağmen meslekî ve teknik eğitim, hem nicel hem de nitel yönden
genel ortaöğretimin gerisinde kalmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında genel
ortaöğretim kurumlarında 18836 öğrenci bulunurken, meslekî ve teknik ortaöğretimde 10200 öğrenci bulunmaktadır (Millî Eğitim 2008: 76).
1998 yılına ilişkin İl Eğitim Göstergeleri Raporu’nda (1999: 2), “ortaöğretimde ilçelere ve okul türlerine göre öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci
sayıları farklılaşmaktadır. Bunun nedeni ise daha çok öğrencilerin tercihleri ile
ilgilidir. Bazı okul türleri özellikle genel liseler üniversiteye girişte daha avantajlı olduğu için tercih edilmektedir. Liseler kapasitelerinin üzerine çıkarak öğrenci
almaktadır. Bunun nedeni daha önce de belirtildiği gibi üniversiteye girişte “katsayı hesaplamalarının” genel liseler lehine olmasıdır. 2008’de bu durum değişmediğinden aynı sorunlar devam etmektedir. 1980’lerden sonra da okul açma
politikası yönünden meslek liselerine değil de genel liselere daha çok ağırlık
verilmiştir. Bu nedenlerden meslekî ve teknik eğitimin popülaritesi düşmüştür.
Bu durum, yalnız Çanakkale için değil Tüm Türkiye için söz konusudur.
Çanakkale’de ortaöğretimin bazı sorunları şöyle sıralanabilir:
•

Meslekî ve teknik ortaöğretim, gerek okullaşma gerekse okulların nitelik farkı yüzünden genel ortaöğretimle rekabet edememektedir.

•

Ortaöğretim kurumlarının öğrencileri mesleğe hazırlama işlevleri tartışmalı hale gelmiştir.
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•

Küçük yerleşim birimlerindeki ortaöğretim kurumlarının öğretmen,
öğretim ortamları vb. konularda eksikleri bulunduğundan öğrencilerin
merkez okullara yığıldığı söylenebilir. Bu beraberinde dershane, barınma vb. sorunlara neden olmaktadır.

•

Çok programlı liseler, beklentilere cevap verememektedir. Bunun en
önemli nedenleri, alt yapı eksikliği ve yeterli sayıda branş öğretmenlerinin bulunmamasıdır…
IV.

Özel Okullar

Genel olarak giderleri devlet bütçesinden karşılanmayan eğitim-öğretim kurumları, özel okul olarak adlandırılır. Devlet okulları dışında kalan, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim veren bu okulların sahipleri, gerçek kişiler veya yardım kuruluşları olabilir (Uygun 2004). Özel okullar 4 grupta toplanabilir: 1. Özel Türk Okulları 2. Özel Azınlık Okulları 3. Özel Yabancı Okullar
4. Özel Uluslar arası Okullar (Millî Eğitim 2000: 130).
Özel Türk Okulları, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu özel veya tüzel kişiler tarafından açılmış anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okullardır. Özel Azınlık okulları ise, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rum, Ermeni
ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş ve Lozan Antlaşmasına göre faaliyetine devam eden kurumlardır.
Türkiye’de özel okullar, Batılılaşma hareketinin başlangıcı sayılan Tanzimat’la (1839) birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Türk eğitim tarihinde, bugünkü anlamda çerçevesi çizilen özel öğretimin resmî belgelerde yer almaya başlaması, 1856 Islahat Fermanına dayanmaktadır. 19. yüzyılın ortalarında genel eğitimin öneminin anlaşılmaya başlanmasıyla her cemaat ya da toplum, kendilerine
ait okulları açmaya ve genişletmeye çalışmışlardır. Eğitim-öğretim ya da okul
açma serbestliği öncelikle Rumlara, daha sonra sırası ile Ermenilere ve Yahudilere verilmiştir (Vahapoğlu, 1990, 51). Gerek 1856 Islahat Fermanı, gerek Türk
eğitiminin ilk yasası olan 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, gerekse
ilk Türk Anayasası olarak kabul edilen 1876 tarihli Kanûn-ı Esâsî, eğitimöğretim işini serbest bırakmakla birlikte bunda devletin gözetim ve denetimini
esas almıştır.
Millî Mücadeleden zaferle çıkan Türk milleti, 24 Temmuz 1923’te imzalamış olduğu Lozan Andlaşmasıyla tüm dünyaya zaferini ve bağımsızlığını ilan
etmiştir. 21 Kasım 1922’de başlayan Lozan görüşmelerinde en çok tartışma yaratan konulardan biri de yabancı ve azınlık okulları konusu olmuş ve bu konularda daha önce yapılmış hatalara düşülmemeye çalışılmıştır. Bu antlaşmada
yabancı ve azınlıkların öğretim haklarıyla ilgili maddeler “Azınlıkların Korunması” başlığı adı altında toplanmıştır. Bu maddelere göre, yabancı ve azınlıkların okulları, devletin denetim ve kontrolü altına alınmış ve bunlarla ilgili bazı
sınırlılıklar getirilmiştir (Özbek, 2000, 129-141).
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Cumhuriyet döneminde eğitim kurumlarını, yabancı unsurların etkisinden
kurtarmak için birbirini izleyen çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Cumhuriyetin
başlarında Atatürk’ün görüş ve direktifleri doğrultusunda yapılan düzenlemelerden en önemlisi, 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunun
çıkarılmasıdır. Bu kanunla, özel okullar da dahil olmak üzere, tüm okullar Maarif Vekaletine bağlanmıştır. Bunun yanı sıra Öğretim Birliği, yetiştirilecek tüm
bireylerin aynı amaca yönelik olmasını sağlamıştır. Bu amaç, “milletin fikir ve
hissi itibarıyla birliğini sağlamak”tır (Ünder 1999: 79-94). Cumhuriyet dönemi
eğitiminde genelgelerle de, Türk devletini yıkıcı, toprak bütünlüğünü zedeleyici,
Türk tarihini küçük düşürücü ve yabancı devlet propagandası yapan faaliyetler
yasaklanmış; Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin, Türk öğretmenler tarafından
okutulacağı belirtilmiştir (Özbek 2000: 139). Eğitimde birlik ilkesi doğrultusunda değişmez bir politika izleyen Türkiye Cumhuriyeti, yabancı ve azınlıklara ait
özel okullar konusunda uzun yıllar hassasiyetini korumuştur. Cumhuriyet öncesi
açılmış yabancı okulların faaliyetleri kontrol altına alınıp genişlemeleri önlenirken, yenilerinin de açılmasına izin verilmemiştir (Uygun 2004).
Lozan Andlaşması’nın 40 ve 41. maddeleri azınlıkların eğitimleriyle ilgili
hakları düzenlemektedir. 41.madde şöyledir (Özbek 2000: 166-167):
“Genel öğretim konusunda Türk Hükümeti, Müslüman olmayan yurttaşların önemli bir oranda yerleşmiş oldukları kentler ve kasabalarda, bu
Türk yurttaşlarının çocuklarının ilkokullarda kendi dilleriyle öğretim
görmelerini sağlamak üzere, gerekli kolaylığı gösterecektir. Bu hüküm,
Türk Hükümeti’nin söz konusu okullarda Türk Dilinin öğretilmesini zorunlu kılmasına engel olmayacaktır.
Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşlarının önemli
oranda bulundukları kentlerde ya da kasabalarda, bu azınlıklar Devlet
bütçesi, Belediye ya da benzeri bütçelerde eğitim, din yada yardım
amacıyla genel gelirlerden verilecek paralardan yararlanma ve ödenek
ayrılması konusunda hakça bir pay alacaklardır. Söz konusu paralar ilgili kurumların yetkili temsilcilerine ödenecektir.”
1. Azınlık Özel Okulları
Gökçeada ve Bozcada’da yaşayan nüfusun önemli bir kısmı azınlık statüsündeki Rumlardan oluşmaktadır. Rumlar 1964 yılına kadar Lozan antlaşmasının kendilerine sağladıkları eğitim haklarını sonuna kadar kullanmışlardır. Ancak başta Kıbrıs sorunu ve Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerin sahip oldukları bazı hakları ihlal etmesi ile adalardaki azınlıkların bazı hakları sınırlanmıştır. Bundan dolayı Rum çocukların Türk okullarına gitmeleri tek alternatif
devlet politikası olarak belirlenmiştir. 1960’ların ikinci yarısında ve 1970’lerde
Rum çocukları Türk okullarına kayıtlarını yaptırmışlar ancak bir çoğu okulu
bitirmeden ayrılmıştır. Bu yıllara ait öğrenci kütük defterleri incelendiğinde
Rum çocuklarından birçoğunun diploma almadan okuldan ayrıldıkları görül-
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mektedir. Ayrılma gerekçeleri genelde şöyledir: “Yurt dışına çıktığından kaydı
silindi…”
16 Temmuz 1964’te çıkarılan 502 sayılı kanunla Adalarda yalnız Türkçe
eğitime izin verilmiştir. Dolayısıyla Rum okulları kapatılmıştır. 1963-1964 eğitim-öğretim yılında İmroz da 710 Rum öğrenci öğrenim görmekte iken 19671968 eğitim-öğretim yılında Türk okullarına devam eden Rum öğrencilerinin
sayısı 189’a düşmüştür. Aslında 1964’ten sonra da Rum çocuklarına kendi dili
ve dinini öğretmen isteyen velilere ders saatleri dışında ücretlerini kendileri
vermek kaydıyla Türk devletinin denetiminde özel dersler almasına olanak sağlanmıştır.
20 Mart 2009 tarihinde Gökçeada ve Bozcada Metropoliti Yorgos Drağunis
Kirillos, kendisiyle yapılan görüşmede eğitimle ilgili en önemli sorunlarından
birisinin 1964’te Rum okulları kapatıldıktan sonra eğitim-öğretim haklarının
sınırlandırılması olarak dile getirmiştir. Kirillos 1964’e kadar kendi dillerinde
eğitim yaptıklarını, okullarında Türkçe öğretmenlerinin de olduğunu söyleyerek
Türk öğretmenlerle gayet iyi anlaştıklarını, onları sevdiklerini ve Türk öğretmenlerin de Yunanlı öğretmenlerle ve kendileriyle gayet güzel anlaştıklarını
vurgulaşmıştır. Ayrıca Kirillos bu görüşmede, abisinin Savaştepe Köy Enstitüsü’ne öğrenci olarak yazıldığını, ancak diğer öğrencilerin onu “gâvur” deyip
dışladığından dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığını da anlatarak Rum çocuklarının kendi okullarında okuma haklarını bir “insan hakkı” olarak gördüğünü
vurgulamıştır.
14 Haziran 1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine
uygun eğitim-öğretim vermek zorunda olan özel öğretim kurumları azınlık ve
Türk ayrımı yapılmaksızın tüm okullar, yasal olarak tamamen devletin kontrol
ve denetimi altına alınmıştır. Çanakkale’de azınlıklara ait Rum okulları bu kanun çıktıktan sonra hukuken de kapanmıştır. Bu tarihten sonra azınlık çocukları
da normal resmî ilkokullara devam etmiştir. Devlet, azınlık çocuklarının resmî
okullara devamının teşviki için azınlıkların bulunduğu yerleşim birimlerindeki
resmî okullara ayrı bir önem vermiştir. Bu hassasiyet okul binalarından anlaşılmaktadır. Devlet, merkezi konumundaki bazı eski Rum mekteplerini Rum çocuklarının da devam edebileceği “resmî okul” haline dönüştürmüştür. Örneğin
Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu 1929’da açılmıştır.
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Resmî Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu’nun Kuruluşuyla İlgili Belge, Belge: Gökçeada Cumhuriyet İlköğretim Okulu Arşivi

Gökçeada’da daha sonraki yıllarda bizzat devlet bütçesinden azınlıkların yaşadığı köylere eski okul binalarının yanı sıra yeni okul binaları inşa edilmiş ve
resmî okullar açılmıştır. Dereköy İlkokulu 1929, Kaleköy ve Zeytinli köyleri
ilkokulları 1964, Uğurlu ve Yeni Bademli köy ilkokulları 1984 yıllarında açılmıştır. (Tanıtım Rehberi 1988: 210). Köylerin boşalması ve taşımalı eğitim sonucunda Rumlardan kalma ve Türk hükümetlerinin inşa ettiği okullardan bir
çoğu kendi kaderine terk edilmiştir. Örneğin Zeytinli köyündeki okul binasının
çatısı ve ahşap tabanları çökmüş yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Eski Bademli köyündeki okul binası ise şanslıdır; bu okul binası onarılarak turizm
amaçlı kullanıma açılmış ve koruma altına alınmıştır.

Zeytinli Köyü İlkokul Binası (20.03.2009)
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Eski Bademli (Gliki) Köyü İlkokul Binası Restorasyondan Sonra (20.03.2009)

Eski Bademli (Gliki) köyü okul binasının onarım izni çıktıktan sonra Not Defterine Rum ziyaretçiler şu notu düşmüşlerdir (www.batitrakya-atilim.com):
"Ekselansları, bu binanın diğer okul binaları gibi, işyerlerine dönüştürülmeden restore edilip ait oldukları toplumlar tarafından eğitim amaçlı kullanılması için müdahale temenninizi rica ediyoruz.”
Okul binası onarımdan geçtikten sonra, kültür ve tabiat varlığı olarak tescillenerek kültür ve turizm amaçlı kullanıma açılmıştır.
Bakanlığın yayınladığı Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1940-1941) adlı raporda (Maarif Vekilliği 1941: 130) azınlık öğretim kurumlarıyla ilgili şu değerlendirmeler yapılmıştır:
“Lozan muahedesinin azınlıklara Türk halkıyla eşit hakları düzenleyen
maddeleri, başka devletlerin hiçbir ahitnamesine nasip olmayan bir riayetkârlık ve sızlanmayı meydan bırakmazlık havası içinde 18 yıldan
beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hak ve imkânlarından bu azınlıkların faydalanmalarına esaslı bir müeyyide olmuştur. Bu faydalanmaların başında azınlık öğretim kurumları gelir. İsteyenler kendi okullarımızda okurlar, isteyenler genel okullarda okurlar, isteyenler kendi okullarına devam ederler.
Azınlık öğretim kurumları devletten maddî yardım da görürler.
Azınlık öğretim kurumlarında öğretim iki kısımdır. 1. Kendi dilleriyle
öğretim 2. Türk dil ve kültür dersleri öğretimi.
Türkçe dil ve edebiyat, tarih, coğrafya, yurt bilgisi, sosyoloji ve askerlik
derslerinden başka dersler, azınlık zümresinin ana diliyle okutulur. (…)
Türkçe dil ve kültür dersleri, azınlık okullarının derece itibarıyla mütenazır bulunduğu resmî okullara mahsus programlara göre, resmî okul
öğretmenleriyle aynı vasıfta seçilmiş öğretmenler tarafından gösterilir.
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Diğer derslerin programlarıyla azınlık kurumlarının talimatnameleri
Vekilliğimizin tetkikinden geçmiş, tasdik edilmiştir.”

Türk ve Rum Öğrencilerin Birlikte Okuduğu Gökçeada Cumhuriyet İlkokulu Diploma Defterinden Bir Örnek, Belge: Gökçeada Cumhuriyet İlköğretim Okulu Arşivi

Adalarda Rumlar, daha önce de vurgulandığı gibi 1960’lara kadar eğitim
özgürlüklerini sonuna kadar kullanmışlardır. Rum azınlıklar için hem Rum okulları hem de Türkiye Cumhuriyetinin açtığı okullar eğitim-öğretime açık tutulmuştur. Türk temel eğitim kurumlarında Türk çocuklarıyla birlikte eşit eğitimöğretim hakkına sahip Rumlar, kendi okullarında bazı dersleri kendi dillerinde
öğrenme şansına da sahip olmuşlardır.
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Rum Çocuklarının Eğitim Gördüğü Bir Okulun Öğrenci Sicil Defterinden Örnek, Belge:
Gökçeada Cumhuriyet İlköğretim Okulu Arşivi (Öğrenci Sicil Defteri’ndeki dersler sırasıyla
şunlardır: Türkçe, Türk Kültürü, Din Dersi, Rumca ve Rumca Kompozisyon, Matematik,
Tabiat Bilgisi, İngilizce, Kaligrafi Resim, El İşleri, Hayat Bilgisi)

Ülkeler arası siyasi sorunların olduğu dönemlerde en çok sıkıntı çeken gruplardan biri azınlıklar ve dolayısıyla adalardaki Rumlar olmuştur denilebilir. Barış döneminde Türkiye, azınlıkların Lozan Andlaşması’ndaki haklarını sonuna
kadar kullanmasına izin vermiştir. Ancak Yunanistan’ın gerek Kıbrıs gerekse
Batı Trakya’da tek yanlı uluslar arası anlaşma hükümlerine aykırı politika ve
uygulamaları, Türk hükümetlerinin de bazı sınırlamalar getirmelerini zorunlu
kılmıştır.
Cumhuriyetin başlarında Gayrimüslimlere ait okullarla ilgili bilgiler Tablo 39’da
gösterilmiştir (TCDS 1926:1,160; Maarif İstatistikleri 1934: 20).
Tablo 39. Cumhuriyetin Başlarında Azınlık Okulları
Yıllar

Öğrenci sayısı

Öğretmen
sayısı

Okul sayısı

E

K

T

1924-1925

9

528

512

1040

55

1932-1933

5

373

277

650

16

Tablo 39’da görüldüğü gibi, Cumhuriyetten sonra 10 yıl içinde azınlık özel
öğretim kurumlarında okul ve öğrenci sayısı hemen hemen yarıya düşmüştür.
Özellikle öğretmen sayısındaki düşüş öğrenci sayısına göre çok daha fazladır.
1932’de Çanakkale’de azınlıklara ait mekteplerin adları şöyledir (Maarif İstatistikleri 1934: 165): Çanakkale Merkez Musevi Mektebi, Ağridya Köyü Rum
Mektebi, Ayatodori Köyü Rum Mektebi, İmroz Gliki Köyü Rum Mektebi, İskinit Köyü Rum Mektebi. Musevi mektebi binasının eskimesinden dolayı mektebe
devam eden kayıtlı öğrenci bulunmamaktadır. Musevi çocuklarının Türk okulla-
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rına devamı böylelikle teşvik edilmiştir. 1940-1941 öğretim yılında yalnız Gökçeada’da 4 azınlık okulu bulunuyordu.
1953-1954 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de özel Rum okullarına ilişkin
veriler Tablo 40’ta ayrıntılı olarak gösterilmiştir. (İl Yıllığı 1955: 91)
Tablo 40. Çanakkale’deki Özel Rum Okulları (1953-1954)
Kaza adı

Okul adları

Öğretmen
sayısı

Öğrenci sayısı
E

K

T

Bozcaada

Özel Rum İlkokulu

4

86

75

161

İmroz

Özel Rum Ortaokulu

10

154

108

262

İmroz

Özel Rum İlkokulları (5 köyde)

21

316

250

566

Toplam

35

556

433

989

Tablo’da özel Rum ilkokullarının yanında Özel Rum Ortaokulu’da gösterilmiştir. Oysa Özel Rum Ortaokulu’nun kayıtlarda 1954-1955 yılında açıldığı
belirtilmektedir. Muhtemelen Rumlar ortaokullarını daha önce açmışlar ve Devlet Rum ortaokuluna bu tarihte resmiyet kazandırmıştır. Rum ortaokulu, 19621963 eğitim-öğretim yılında kapanmıştır (İl Millî Eğitim 1998: 111).
18 Aralık 1965’te yürürlüğe giren 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Lozan Andlaşması’nın hükümlerine atıf yaparak şöyle bir düzenleme getirmiştir:
“Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut olup 23 Ağustos 1923 tarih ve
340 sayılı kanuna bağlı antlaşmanın 40 ve 41. maddeleriyle ilgi bulunan okulların özellik göstermesi gereken hususları yönetmelikle tespit
edilir. Yönetmelik, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte
belirtilmeyen hususlarda resmî okullar mevzuatı uygulanır. Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilir.”
1960’ların ikinci yarısında Rum okulları tamamen kapanmıştır. Kanunun
çıktığı tarihte açık Rum okulu olmadığı için 2000’li yıllarda da Rumların kendi
dillerinde eğitim gördükleri bir okul mevcut değildir.
Rumların adalardan 1960’larda başlayan ve 1970’lerde hızlanan yurt içi ve
yurt dışı göçü sonucu nüfusun da azalmasıyla yeni bir “Rum Okulu” açma şansları azalmıştır denilebilir. 20 Mart 2009 tarihinde Gökçeada ve Bozcada Metropoliti Kirillos’un, kendisiyle yapılan görüşmede, Gökçeada’da yeniden Rum
okulunun açılmasıyla ilgili anlatısı şöyledir:
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçimler nedeniyle adaya geldi. Bu
sırada biz kendisiyle görüştük. Bizi gayet sıcak karşıladı. Kendisine
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adada “Rum çocuklarının eğitim göreceği bir “Rum Okulu” açmak istediğimizi ilettik. Başbakan “siz öğrenci bulun, biz hemen okulu açalım” dedi. Ancak ben öğrenciyi nereden bulayım. Adadaki Rum nüfus
göç etti. Kalanlar da çocuklarını başka yerlere gönderiyorlar. Ben
Başbakan’a, “okulun açılmasına izin verin, ben öğrenci bulurum” dedim. Ancak öyle kaldı... Bizim eğitim sorunumuz devam ediyor. Bu sıkıntıyı başkası değil, biz çekiyoruz. Kendi dilimizde eğitim, bizim hakkımız değil mi?..”
1985’den sonra kanun, genelge vb. niteliğindeki düzenlemeler ile özel okullar devletçe de teşvik edilmiştir. Ancak 2000’li yıllarda ildeki mevcut özel eğitim kurumları Türk özel okullarıdır.
2013 yılında Metropolitin yoğun çalışmalrı sonucunda Gökçeada’da Rum
okulu yeniden açılmıştır. Bu okulun açılışıyla ilgili Radikal Gazetesi’nden
15.09.2013) verilen haber ve bazı bilgiler şöyledir:

“Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 1951'de kurulan ve 1964'te kurucusunun isteğiyle kapatılan Özel Gökçeada Rum İlkokulunda, yarım asır sonra yarın yeniden ders zili çalacak. Eğitim 4 öğrenciyle
başlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyesi Pandeli
Laki Vingas, "İnanılmaz bir duygu ve sevinç yaşıyoruz. Çünkü yarım asır

sonra Gökçeada'da bir okulun eğitim ve öğretime başlaması bir gelecek ve
umut vaat ediyor. Bu toplumun geleceğe yönelik olan bağlılığını da ispat
ediyor" dedi. Okulun müdürü Paraşkevi Berber Katakalos da anne ve

babasının öğrenim gördüğü bir okula yönetici olarak atanmaktan
dolayı gurur duyduğunu söyledi. Farklı duyguları bir arada yaşadığını anlatan Katakalos, "Burada görev yapacağım için, okulun yaklaşık yarım asır sonra açılıyor olduğu için çok mutluyum, anne ve
babamın öğrenci olduğu okulda yöneticilik yapmak gurur vericidir"
diye konuştu. Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlardan Efi Zguromalı ve Hristo Anastasiadi ise okulun açılmasının kendilerini mutlu
ettiğini, bundan sonraki süreçte öğrenci sayısının artarak okulun
daha anlamlı bir hale gelmesini beklediklerini kaydetti. Gökçeada
Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı ise uzun bir aradan sonra adada
bir Rum okulu açıldığını belirterek, "Biz burada yerel halk ve sivil
toplum kuruluşları olarak bunu çok olumlu karşılıyoruz. Burada
Türk Devleti kendine yakışanı yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının
verdiği bu karar çok önemlidir" ifadelerini kullandı.”
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(Fotoğraf: Radikal Gazetesi: 15.09.2013)
Azınlıklara ait bir okulun Gökçeada’da açılması, eğitim özgürlüğü açısından
önemli bir gelişmedir. Bu okul dört öğrenciyle açılmıştır. Bu öğrencilerin de
rica-minnet bulunduğunu tahmin ediyorum. Ancak bu vb. okulların, Türkiye’nin
bütünleşmiş değerlerine alternatif eğitim veren bir işleve bürünmesinin de sakıncalı, hatta tehlikeli olduğu unutulmamalıdır. 2013 yılında bu okulun yeniden
açılış izni ve okulda Türk bayrağı ve Atatürk posteri gibi görsellerin varlığı,
devlet ve halkın karşılıklı uzlaşı anlayışını ifade etmektedir.
2. Türk Özel Okulları
Çanakkale’de Türk özel okullarının tarihi çok eski değildir. Türk özel öğretim kurumlarının açılış tarihleri öğretmen ve öğrenci sayıları Tablo 41’de gösterilmiştir (Okul İdareleri 12.02.2009).
Tablo 41. Türk Özel Okullarına İlişkin Bilgiler
Okulun adı

İlçe

Açıldığı
tarih

Öğretmen sayıları

Öğrenci sayıları

E

K

T

E

K

T

1.Çanakkale Koleji

Merkez

11 Eylül
1996

13

29

42

191

187

378

2.Özel İsmail Kaymak
İlköğretim Okulu

Merkez

13 Eylül

14

25

39

139

111

250

3. Gökkuşağı İlköğretim Okulu

Merkez

2001

15

10

25

160

147

307

Toplam

42

64

106

490

445

935

2004

150

Tablo 41’de görüldüğü gibi Çanakkale’de açılan ilk özel okul, Çanakkale
Koleji’dir. Daha sonra açılan iki kurum ilköğretim okuludur. Merkez dışında
diğer ilçelerde özel okul bulunmamaktadır. Bu okullardaki öğrenci sayısı da
Çanakkale’de 2008 yılında ilköğretimde (49657) ve ortaöğretimde (18836) okuyan öğrenci sayısının yanında çok azdır. Tablo 41’e göre Çanakkale’deki özel
okullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 9’dur. Özel okullara
giden kız ve erkek öğrenci sayısında fazla bir fark olmamasına rağmen, kadın
öğretmenlerin sayıca fazla olması dikkat çekicidir.
V.

Özel Eğitim Kurumları

Normal diye adlandırılan oldukça türdeş öğrenci kümesinden, standart programın kendi eğitsel gereksinmelerine uygun sayılmayacak ölçüde bedensel, anlıksal, duygusal ya da toplumsal bakımlardan ayrılan öğrenciler için (sağır, kör,
az gören, anlıksal bakımdan normalin altında yada üstünde çocuklar gibi) olan
eğitimdir (Öncül 2000: 886). Özel eğitim kurumlarının yanı sıra engelli çocuklara, normal okullarda kaynaştırma eğitimi de verilmektedir. Çanakkale’de çocukların durumuna göre okullarda kaynaştırma eğitimi yada alt özel sınıflarda eğitim verilmektedir. Bunların dışında görme ve işitme engelliler için iki müstakil
okul da eğitim hizmetine devam etmektedir. Alt özel sınıfı olan ilk okullar 1985
yılında açılan 18 Mart İlkokulu ve Türközü ilkokullarıdır. Daha sonraki yıllarda
başka okullarda da “alt özel sınıfları” açılmıştır. 1997-1998 eğitim-öğretim yılın
da “alt özel sınıfı” adı “özel eğitim sınıfları” olarak değiştirilmiştir.
1. İşitme Engelliler Okulu
Okul, 1977-1978 öğretim yılında Gelibolu Kore Kahramanları Caddesi’nde 87 öğrenci ile 2 yıl hazırlık ve 6 yıl ilkokul olmak üzere 8 yıllık ilköğretim eğitimi vererek açılmıştır. İlk mezunlarını 24 öğrenci ile 1983-1984’te vermiştir. Okul binası 1986-1987 yılında eski İstanbul Caddesi’ndeki binasına taşınmıştır. 1988-1989 öğretim yılında 17 öğrenci ile sanat okulu bölümü açılmıştır. Bu bölüm ilk mezunlarını 1990-1991 yılında vermiştir. 1994-1995 öğretim
yılında okulun adı “Anafartalar ve Sanat Ortaokulu” olarak değiştirilmiştir.
1996-1997 öğretim yılında 4306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle okulun adı
bu sefer “Anafartalar İşitme Engelliler İlköğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir.
2008-2009 eğitim-öğretim yılında okulun bünyesinde 33 öğrenci ile İşitme Engelliler Meslek Lisesi açılmış ve okulun adı “Gelibolu Anafartalar İşitme Engelliler İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi” olarak değiştirilmiştir ( Millî Eğitim
1998: 144; http://canakkale.meb.gov.tr).
2. Görme Engelliler Okulu
1986-1987 eğitim-öğretim yılında 22 erkek öğrenci ve 7 öğretmen ile Gelibolu ilçesinde hizmete giren okul, “Körler İlkokulu” olarak açılmıştır. Daha
sonra okulun adı, “Görme Engelliler İlkokulu” olarak değiştirilmiştir. 1990 yı-
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lında “Yahya Çavuş Anaokulu ve İlkokulu” olarak kullanılan okul, daha sonra
Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu” olmuştur. 1997-1998 öğretim yılında “ilköğretim” statüsünü almıştır.
VI.

Yükseköğretim

Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren
eğitim konularının tümünü kapsar. Yükseköğretimin amacı; ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerindeki insan gücü gereksinimine göre öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren
ve bilim tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayın yapmak, Hükümet tarafından istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı
bilimsel verileri sözle ve yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetinde
bulunmaktır. Yüksek öğretim kurumları; üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul,
konservatuar, meslek yüksek okulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinden
oluşmaktadır (Millî Eğitim 2000: 9).
Çanakkale’de ilk yükseköğretim kurumu 1974-1975 yıllarında ilköğretmen
okulu iken “eğitim enstitüsü”ne dönüştürülen ve Trakya Üniversite’sine bağlanan iki yıllık “Çanakkale Eğitim Enstitüsü”dür. Ardından yine Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak 1975-1976 yıllarında açılan diğer yüksek öğretim kurumu
“Çanakkale Meslek Yüksek Okulu”dur. İlk açıldığında sadece “gıda teknolojisi
bölümü” olan okulun 1980’den sonra başka bölümleri de açılmıştır (Millî Eğitim
1998: 124). Her iki yükseköğretim kurumu 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı
kanunla kurulan “Çanakkale 18 Mart Üniversitesi”ne bağlanmıştır.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008 yılı sonu itibarıyla ilin tek üniversitesidir. Kuruluş kanununda 7 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 Enstitü olmak
üzere 12 birimde faaliyete geçmesi planlanan üniversitenin 2008 yılı sonundaki
birimleri, birimlerin kuruluş ve öğrenci sayıları Tablo 42’de gösterilmiştir.

152

Tablo 42. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Birimleri
Birim Adı

Kuruluş Tarihi

Öğrenci Sayısı
2008-2009 Eğitim
Öğretim Yılı

Enstitüler
1

Fen Bilimleri Enstitüsü

1992

489

2

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1992

730

Fakülteler
1

Eğitim Fakültesi

İlk Kuruluş:1955
Üniversite bünyesinde:1992

3852

2

Fen- Edebiyat Fakültesi

1993

3563

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

1997

419

4

Biga İktsadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

1994

3132

5

İlahiyat Fakültesi

1992

108

6

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

1995

805

7

Su Ürünleri Fakültesi

1992

392

8

Tıp Fakültesi

2002

192

9

Ziraat Fakültesi

1992

620

Yüksekokullar
1

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu

1996

433

2

Gökçeada Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu

2008

-

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu

1993

533

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

1998

40
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Meslek Yüksek Okulları (MYO)
1

Ayvacık Meslek Yüksek Okulu

1994

354

2

Bayramiç Meslek Yüksek Okulu

1994

582

3

Biga Meslek Yüksek Okulu

İlk Kuruluş: 1990
Üniversite bünyesinde:1992

1062

4

Çan Meslek Yüksek Okulu

1994

404

5

Çanakkale Meslek Yüksek Okulu

1992

2390

6

Ezine Meslek Yüksek Okulu

1994

506

7

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek
Okulu

1994

534

8

Gökçeada Meslek Yüksek Okulu

1997

602

9

Lapseki Meslek Yüksek Oklu

2000

241

10

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulu

1993

162

11

Yenice Meslek Yüksek Okulu

1994

905
Toplam

23050

Tablo 42’de görüldüğü gibi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2 enstitü, 9 fakülte, 4 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulunda toplam 23050
öğrenci öğrenim görmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ilk kurucu rektörü Prof. Dr. Mete Tunçoku’dur (1992-1993). Tunçoku’ndan sonra
rektörlüğe Prof. Dr. Abdurrahman Güzel atanmıştır. Güzel zamanında (19941998) bir çok fakülte, meslek yüksekokulunun açılışı gerçekleşmiş ve üniversite
yerleşkelerinde birim yapılarının temelleri atılmıştır. Güzel’den sonra Rektörlük
görevine atanan Prof. Dr. Ramazan Aydın’dır. Aydın 8,5 yıl rektör olarak görev
yapmıştır. Onun zamanında üniversitenin akademik kadrosu genişlemiştir. 2007
yılında ise üniversitenin Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdemir atanmıştır.
2008 öğretim yılı sonunda üniversitenin akademik kadrosu şöyledir: Profesör 67, Doçent 57, Yrd. Doçent 287, Öğretim Görevlisi 219, Okutman 80, Arş.
Görevlisi 182, Uzman 46, Çevirici 2 olmak üzere toplam 940 öğretim elemanı
(www.comu.edu.tr). 1997-1998’de çoğu öğretim görevlisi ve okutman olan 467
akademik personel sayısının (Millî Eğitim 1998: 125) iki katına çıkması önemli
bir gelişmedir. Ancak öğretim elemanlarının akademik birimlere göre dağılımları dengeli değildir. Örneğin 2008 yılı sonunda 3563 öğrencisi olana FenEdebiyat Fakültesi’nde 24’ü profesör 136 akademik personel bulunurken, 3852
öğrencisi olan Eğitim Fakültesi’nde 7’si profesör 115 akademik personel bu-
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lunmaktadır. Çanakkale, Ezine meslek yüksek okulları ve sağlık yüksek okulu
dışındaki yüksek okullarda hiç profesör bulunmamaktadır. Yüksek okullar, genelde öğretim görevlileri ile yürütülmektedir.
VII.

Diğer Öğretim Kurumları

Örgün eğitim kurumlarının yanında millet mektepleri (ulus okulları) veya
halk dershaneleri, halk eğitim kursları ya da halk eğitim merkezleri, çıraklık
eğitim, pratik sanat okulları gibi halk eğitim kurumlarından da söz edilebilir.
Halk eğitimi, yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş düzenli ve örgütlü bir
eğitim sürecidir. Örgün eğitimin dışında kalan eğitime, eğitim literatüründe genelde “yaygın eğitim” denir. Yaygın eğitim, daha çok geri kalmış ve gelişmekte
olan ülkeler için önemlidir. Diğer bir anlatımla, bu ülkelerde, okuma yazma ve
temel bilgilerin bütün topluma kazandırılması ile ülkede tam anlamıyla istihdam
sağlanamadığından, bunları sağlamaya yönelik eğitsel etkinliklerin düzenlenmesi kaçınılmaz olmuştur (Celep 2003: 9). Burada, temel eğitim sorunu olarak
okuma-yazmayla ilgisi olduğundan yalnız millet mektepleri başlığı altında yaygın eğitim veya yetişkin eğitim faaliyetlerine değinilmiştir.
•

Millet Mektepleri

1 Kasım 1928’te gerçekleştirilen Harf İnkılâbından sonra okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberlik kapsamında Bakanlık, yeni harfleri öğretmek için kısa sürede “millet mektepleri” kursları açmıştır. Bunlara “ulus
okulları” da denilir. Daha sonraki yıllarda bu okulların adı “halk dershaneleri”
olmuştur. Bu okullar, Türk eğitim tarihinin en kapsamlı okuma-yazma programlarını uygulamışlardır (Kaya 1984: 112). Kentsel bölgelerde 16-45, kırsal bölgelerde 12-45 yaşındaki kadın ve erkekler, millet mekteplerine katılabilir, okumayazma sertifikaları alabilirlerdi. Bu kurslar A ve B diye ikiye ayrılmıştır. “A”
kurslarında yalnız okuma yazma öğretilir “B” kurslarında ise, okuma yazmanın
yanı sıra kompozisyon, aritmetik, sağlık ve yurttaşlık bilgileri de öğretiliyordu.
Okuma-yazma seferberliği tüm Türkiye’de olduğu gibi millet mektepleri
aracılığıyla Çanakkale’de de yapılmıştır. Tablo 43’te Cumhuriyet’in başlarında
Çanakkale’deki Millet Mektepleri’ne ilişkin veriler gösterilmiştir (İl Milli Eğitim 1998: 54).
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Tablo 43. Cumhuriyetin Başlarında Millet Mekteplerine İlişkin Veriler
Yıl

Dershane sayısı

Öğretmen sayısı

Kursiyer sayısı

E

K

T

E

K

T

E

K

T

1928-1929

232

141

373

230

62

292

12608

9622

22227

1929-1930

147

89

236

148

41

189

6808

5389

12197

1930-1931

129

73

202

129

44

173

4144

3525

7669

1931-1932

121

33

154

121

33

154

3820

1560

5380

1932-1933

120

30

150

120

31

151

3752

1066

4818

Tablo 43’te görüldüğü gibi harf inkılâbının hemen ardından açılan millet
mekteplerine kayıtlı kursiyerlerin sayısı, daha sonraki yıllara göre çok fazladır.
İlk beş yılda kesintisiz uygulanan bu kurslara, zamanla ilgi azalmıştır. Okuma
yazma kursları, 1932’den sonra bazen maarif müdürlükleri ile iş birliği içinde
halkevi katkıları ile yürütülmeye çalışılmıştır (Uygun 2007). 1938 tarihli kültür
istatistiklerinde Çanakkale’de ulus okulları (millet mektepleri) ve kursiyer sayıları Tablo 44’te gösterilmiştir (DİE 1938: 140-181).
Tablo 44. 1936-1937 Öğretim Yılında Ulus Okulları Dershane ve Kursiyer Sayıları
Dershane sayısı

Yerleşim
birimi

A

Okula devam eden kursiyer
sayısı

B

A

B

Öğretmen
sayısı
E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

E

K

T

Şehir

1

1

2

-

-

-

37

17

54

-

-

-

1

1

2

Köy

11

4

15

-

-

-

319

174

493

-

-

-

12

2

14

Toplam

12

5

17

-

-

-

356

191

547

-

-

-

13

3

16

Tablo 44’te görüldüğü gibi açılan dershaneler “A” dershaneleridir. Yani, bu
mekteplerde ağırlık okuma-yazmaya verilmiştir. Dershanelere devam edenlerin
çoğunluğu da erkektir.
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Bazı yıllar göre Çanakkale’de okur-yazarlık Tablo 45’te gösterilmiştir (İl
Millî Eğitim 1998: 192).
Tablo 45. Bazı Yıllara Göre Çanakkale’de Okur-Yazarlık
Yıllar

Erkek

Kadın

Toplam

1935

31

14.6

23

1945

46

27

38.2

1950

53.6

33.1

43.7

1955

62.7

39.8

51.8

1960

60.2

41.9

51.5

1965

67.7

47.9

58.3

1970

73.1

54.7

64.3

1975

77.8

61.2

69.9

Tablo 45’te görüldüğü gibi ilköğretim sorununun masaya yatırıldığı 1935’te
6 yaş ve üzerindeki nüfusta Çanakkale’deki okur-yazar oranı, % 23 civarındadır.
Bu rakamlar millet mekteplerinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu
göstermesi açısından önemlidir.
19 Şubat 1932’de halkevleri açıldıktan sonra yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetleri (bunların başını da okuma-yazma kursları çekmektedir) her yerleşim
biriminde teşkilatlanan “halkevleri” ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Halkevlerinin asıl misyonu Türk inkılâbının halk nezdinde kabulü ve içtenlikle
benimsenmesi yönünde kültürel etkinliklerde bulunmaktır. 22 Şubat 1928’de
Çanakkale merkez ve ilçelerinde 7 halkevi, köy ve kasabalarda 92 halkodası
bulunmaktadır. Tam teşkilatlı açılan halkevlerinin 7 şubesi bulunmaktadır. Bu
şubelerden birisi de “halk dershaneleri ve kursları” şubesidir. 1942-1943 eğitimöğretim yılında Çanakkale’de Gelibolu Halkevi tarafından açılan bir ulus okulu
mevcuttur ve bu okulun A Dershanesine 21 erkek devam etmiştir (Maarif İstatistikleri 1945: 184).
Halkevleri yalnız okuma-yazma kursları değil, meslekî eğitim veren kurslar
da açmıştır. 1939’da Çanakkale Halkevi’nde kadınlara yönelik olarak biçki,
dikiş, el işleri ve surlu boya kursları açılmış ve bu kurslara 75 kadın devam etmiştir. Ayrıca gençlere Fransızca ve Almanca kursları açılmış, bu kurslara da 40
genç devam etmiştir.(Çanakkale Halkevi Anafarta Dergisi 1939: 18).
Halkevlerinin önemli şubelerinden birisi de “kütüphane ve neşriyat” şubeleridir. Bu şubeler aracılığıyla kütüphane ve okuma odaları oluşturulmuş ve yayın
faaliyetleri yürütülmüştür. Çanakkale Halkevi’nin çıkardığı yayın organı da
“Anafarta” dergisidir. Ayrıca bu şube halkevi yayını olarak bazı kitapların bası-
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mını da sağlamıştır. Anafarta’nın ilk sayısı 1 Temmuz 1934 tarihinde yayınlanmıştır. Dergi kendisini “Türk budununun yükselmesine çalışır kültür mecmuası”
olarak tanımlamıştır. Dergi’de Çanakkale’nin eğitim kurumlarına ilişkin bilgilere pek yer verilmemiş; daha çok Türk İnkılâbını yüceltici nitelikteki genel konulara ve Çanakkale savaşlarına dönük makale, şiir vb. yazılara yer verilmiştir.
1945 tarihli Maarif istatistiklerinde Çanakkale köylerinde Maarif teşkilatı
idaresinde 35 “halk okuma odası” bulunmakta ve bu odalarda 2882’si Türkçe,
100’ü Arapça, 120’si yabancı dilde olmak üzere toplam 3102 kitap vardır (Maarif İstatistikleri 1945: 546).
•

Biçki Dikiş Kursları

Cumhuriyet döneminde kadınlara yönelik biçki, dikiş, nakış, şapka ve çiçek
yurtları (kursları) açılarak meslekî eğitim çalışmalarına yer verilmiştir. 19421943 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’deki biçki-dikiş yurtlarının adları şöyledir (Maarif İstatistikleri 1945: 396): Çanakkale C. İnkılâp, Biga İlk Adım, Eceabat İnkılâp, Çanakkale Asrî, Ayvacık Işık. Köylerde en çok açılan kurslardan
biri biçki-dikiş kurslarıdır
•

Kur’an Kursları

1942-1943 eğitim-öğretim yılında Çanakkale’de bir tane resmî Kur’an kursu
vardır. Bu kursa 3 erkek, 12 kız olmak üzere toplam 15 öğrenci devam etmektedir. (Maarif İstatistikleri 1945: 388): Kuran kurslarının sayısı 1950’den sonra
artmıştır.
Ulus okulları dışındaki diğer öğretim kurumları kapsam dışı bırakıldığından
biçki-dikiş, Kur’an kursu vb. diğer eğitim kurumları üzerinde ayrıntılı durulmamıştır.
Halkın eğitiminde okul dışındaki eğitim kurumlarının önemli katkısı vardır.
Kütüphaneler, yetiştirme yurtları, rehabilitasyon merkezleri vb… Ancak tüm bu
kurumların içerisinde örgün eğitim kurumu olan okulların yeri ayrıdır. Okullar
aynı zamanda bu kurumları besleyen eğitim kurumlarıdır. Bu çalışmada Çanakkale’de okulların tarihsel gelişimi analiz edilmekle yetinilmiştir. Örgün eğitim
dışındaki eğitim kurumları hakkında yapılacak araştırmalar, bu araştırmayı tamamlayacaktır.
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IV. BÖLÜM:
ÇANAKKALE’DE OKUL YAPILARI VE TARİHİ
Bu bölümde Çanakkale merkez ve ilçelerindeki anıt niteliğindeki bazı okul
binalarının tarihine yer verilmiştir. Bunların seçiminde Cumhuriyet öncesinde ve
Atatürk döneminde inşa edilen tarihi niteliği bulunan ve okul mimarisinin tarihsel değerlendirmesinde örnek olabilecek yapılar etkili olmuştur. Ayrıca Cumhuriyet öncesi ve Atatürk döneminde açılmış köy okullarından da bazı seçmeler
yapılmıştır. Okul imajının oluşmasında okul binalarının da bir etkisi olduğu düşünülerek okul yapıları genel olarak öncelikle değerlendirilmiştir.
I.

Okul Yapıları

Eğitimin en önemli aracı olan eğitim yapıları, öğretim materyallerinin en
büyüğü ve öğrenme süreci bakımından en etkili olanıdır. Eğitim yapılarının fiziksel ortam bakımından uygunluğu, öğrenme-öğretme sürecinin etkililiği ve
öğrenci tutum ve davranışlarının geliştirilmesi bakımından önemli etkiye sahiptir (Terzioğlu 2005: 5) Tarihsel süreç içerisinde pedagojik anlayışlara paralel
olarak okul yapılarında değişmeler olmuştur. Örneğin, Osmanlı’da medrese tipi
okul mimarisinin, Tanzimat’tan sonra gelişen Batı tarzı okul mimarisinden çok
farklı olduğu görülmektedir (Akyüz 2007: 197). Yine 1900’lü yıllara kadar Batı’da tercih edilen tip proje uygulamaları, daha sonraki yıllarda değişen toplumsal talepler ve yeni pedagojik anlayışlar nedeniyle yerini farklı uygulamalara
bırakmıştır. Bu uygulamalar hızla değişen ve gelişen eğitim programları karşısında yetersiz kalan statik okul tasarımları yerine, daha dinamik okul tasarımları
şeklinde gelişmiştir (Özbulut 1996: 25).
Tarihsel süreç içerisinde okul yapılarının 1950’lere kadar olan gelişimini
Volkart (tercüme Çakıroğlu 1959: 33) şöyle sıralamıştır:
1. XIX. yüzyılın okulu, şehir planında tesadüfen boş kalmış bir yerde idi.
Ağaç ve yeşilliklerden uzak, herhangi bir şehir merkezi içinde bir köşeye yerleştirilmişti.
2. Eski mektebin büyüklüğü üzerinde durulmazdı.
3. Sınıfların yerleştirilmesinde organizasyon formu olarak, XX. asrın
başlarına kadar, “sınıf-koridor” sistemi kullanılıyordu. Genelde yönler
hiç dikkate alınmayarak bir koridorun iki tarafına sınıflar yerleştiriliyordu.
4. Sınıflar, XX. Yüzyılın ikinci yarısında bile dikdörtgen şeklindedir.
Okul binaları ve projelerinde bilhassa II. Dünya Savaşı’ndan sonra önemli
gelişmeler olmuştur. Bir çok ülkede mimarlar ve teknik bürolar okul inşaat prog-
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ramlarını düzenlerken, eski klasik yöntemlerden ayrılarak yeni tasarımlara geçmişlerdir (Sayâr 1950: 158). Okul mimarisinde bir inkılâp olarak gelişen nazariyeler daha çok planlamada ortaya çıkmıştır. Bu yenilikler şöyle özetlenebilir:
•

Yeni planlarda eski oryantasyon kuralları terk edilmiştir.

•

Dershaneler, artık eskiden olduğu gibi belirli yönlere tevcih edilmemekte, kuzey hariç diğer yönlere de bakmaktadır.

•

Çok katlı okul binalarında dershaneler, koridorlar etrafında biri doğuya
biri batıya bakacak şekilde çift diziler halindedir.

•

Işıklandırma iki yönden gün ışığını alacak şekilde tercih edilmektedir.

•

Havalandırmada doğal vantilasyon tercih edilmekle birlikte klima tekniğinden yararlanılmaktadır.

•

Okulların eskisine nazaran daha geniş ve serbest araziye oturtulması
tercih edilmektedir.

•

Arazisi ucuz yerlerde tek katlı binalar, nüfusu yoğun olan yerlerde ise
özelikle ilkokullar 2, en fazla 3 katlı olarak tasarlanmaktadır.

1940’lı yıllardan sonra, daha çok öğretmen-öğrenci-yönetici ve mimar işbirliğine ve eğitim programlarına dayalı tasarım uygulamaları ağırlık kazanmıştır.
Bu uygulamalar kapsamında eğitim mekânları, öğrenme etkinliklerinin zevkli
olarak etkili biçimde öğretilebileceği canlı, renkli, esnek yapıda ve öğrenci ölçülerine uygun nitelikte yerler olarak düşünülmüştür. 1960’lı yıllardan sonra gelişen deneysel psikoloji araştırmaları ile birlikte, öğrenci mekân etkileşimi algıbiliş-davranış ağırlıklı olarak düşünülmüştür. Gelecekte eğitim ortamlarının tasarlanması ve planlanması konusunda 1995’te Girit’te düzenlenen bir konferansta ise yeni eğitim kurumlarının geleneksel eğitim standartlarının ötesinde olmaları gerektiği ve toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için okul-toplum ilişkisinin geliştirilmesine ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştır (Terzioğlu 2005: 20).
Okul binalarının tasarımında etki eden etmenler çok çeşitlidir. Bunlardan en
önemlileri şunlardır: İklim koşulları, arazi yapısı, okul düzeyi, ekonomik kaynaklar… Sıralanan nedenler arasından okul inşaatında en etkin rol oynayan ekonomik kaynaklardır. Bundan dolayı çoğu zaman ideal okul planlarından ayrılmak zorunda kalınmıştır. (Taner 1958: 76). 1950’de Arkitekt Dergisi’nde “Okul
Binaları” adlı bir makale kaleme alan Sayâr (1950: 223-224), dayanıklı ve uzun
ömürlü modern okul binalarının yapımıyla ilgili yapılan tartışmaları şöyle betimlemiştir:
“İstanbul geçen devre, Umumî Meclis’in faaliyetini bitirmeden önce,
şehre yaptığı önemli hizmetlerden biri de gelecek senelere sâri tahsisat
ile “30” ilkokulun inşası için verdiği karar olmuştur. Bu kararla şehrin
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en fazla okula ihtiyaç hissedilen muhtelif semtlerinde küçük basit ve
ucuz “30” ilkokulun inşası programlanmıştır.
Gerek Maarif ve gerekse Bayındırlık komisyonunun müşterek tutanaklarında yapılacak mekteplerin geçmiş senelerden alınan intiba ve tecrübelerle, ucuz, basit olmasına vilayet makamının nazarı dikkati çekilmişti…
Geçen seneler zarfında İstanbul Hususî İdaresi tarafından birkaç büyük
ilkokul inşa edilmiş, bunların maliyetinin yüksekliği her bütçe devresinde Umumî Mecliste, azanın haklı olarak itirazına mucip olmuştur. 1012 dershaneli ilkokul binalarının her birine bir milyon liraya yakın para sarfı, bütçede okullar tahsisatının senelerce birkaç okula inhisar ettirilmesini gerektiriyor, şehrin okula ihtiyacı olan diğer semtlerine sıra
gelmiyordu.”
İktisadî zorluklara rağmen Tanzimat’tan sonra ve Cumhuriyet’in başlarında
modern tarzda sembolik değeri olan okul binaları inşa edilmiştir. Bunların sayısı
çok fazla olmasa da, anıt niteliğinde sayılan bu yapıların; tarihî, sanat, mimarî
bakımından kültürün önemli bir parçası olduğu kadar pedagojik bir etki oluşturduğu da söylenebilir.
Ülkemizde bir çok okul yapısı, sanat ve estetik kaygı taşıyan mimarî tasarımdan çok, okullaşmayı en kısa sürede ve en az maliyetle gerçekleştirmek amacıyla inşa edilmiştir. Özellikle köylerde yapılan okullar, bu pratik düşüncenin
ürünleridir. Bu okul yapılarından bir çoğu ya yıkılmış ya da özellikle taşımalı
eğitim yapılan köylerdeki okul yapıları kaderine terk edilmiştir. Bunların içerisinden Cumhuriyetten önce inşa edilip halen ayakta kalan eğitim yapıları ve
Cumhuriyetin başlarında inşa edilen tarihî değere sahip bazı okul ve yapılarının
tarihine bu çalışmada yer verilmiştir.
Eski okul yapılarının bir çoğu, eğitim biliminin ortaya koyduğu yeni anlayışlar çerçevesinde belki de pedagojik değerlerin gerisinde kalmıştır. Çünkü bu
yapıların bir çoğu şehrin dar sokaklarında etrafını saran yüksek binaların arasında kaybolmuştur. Buralarda öğrencilerin güvenli ve çağdaş eğitim biliminin
ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim görme olanakları kalkmış olabilir. Ancak
bu yapıların tarihsel değerleri söz konusudur. Tarihsel pedagojik kaygıların yanı
sıra bu yapıların kültürel varlıklar olarak korunması gerekmektedir. 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde tarif edilen ve
6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
içerisinde eğitim yapıları da bulunmaktadır. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kurulları bazı okul binalarını da tescilleyerek koruma altına almıştır. Ancak bunların arasında daha ulaşılamayan okullar da vardır. Bu eğitim yapılarına sahip çıkma noktasında herkesten evvel eğitimcilere iş düşmektedir.
Çünkü bu yapılar, eğitim tarihinin önemli kalıntılarıdır.

161

Çanakkale’de birçok okulun açılış tarihi eski olmasına rağmen, bu eğitim
kurumları ilk açıldıkları eğitim yapılarında eğitim öğretimlerine devam edememişlerdir. Çünkü yangın, deprem, yılların verdiği aşınma ile bu okul yapıları ya
yıkılmış ya da aslî hüviyetlerini kaybedecek şekilde onarım görmüştür. Özellikle
temel eğitim vermek amacıyla yapılan okul binalarının bir çoğu uzun ömürlü
yapılar olmadığından günümüze kadar ulaşamamıştır. 18 Mart 1953’te meydana
gelen “Büyük Yenice Depremi” olarak adlandırılan felakette bir çok tarihi okul
binası da yıkılmıştır. Yıkılan okul binalarından bazılarının adları ve kuruluş tarihleri şöyledir (Millî Eğitim 1998):
•

Hacı Pehlivan Köyü Mekteb-i İptidaiyesi (Biga, 1910)

•

Çan Mekteb-i İptidaiyesi (Çan,1921)

•

Kilitbahir Rabze-i Sıbyan Mektebi (Eceabat, ?)

•

Ezine Mahalle Mektebi (Ezine, 1905)

Doğal felaketlerin dışında binanın çürümesi ve artan nüfus karşısından ihtiyaca cevap verememesi nedenleri ile yıkılan ve yeni okul binaları inşa edilerek
taşınan eğitim kurumları da az değildir. Örneğin Çanakkale merkezde Gazi İlköğretim Okulu’nun temellerini oluşturan 1892’de açılan Kal’a-i Sultaniye Musevî Mektebi, 1933 yılında Bakanlığa devredildikten ve Gazi İlkokulu olarak
hizmet verirken 1963-1964 öğretim yılında binanın harap ve yetersiz olması
nedeniyle yıkılmıştır. Yine Biga’da 1903 yılında kız rüşdiyesi olarak açılan,
değişik zaman dilimlerinde farklı amaç ve düzeydeki eğitim kurumlarına ev
sahipliği yapan ve Sakarya İlkokulu olarak uzun yıllar kullanılan yığma tuğlalı
yapı, yıkılmaya yüz tutuğu için 1977 yılında yıkılmış ve yerine yeni bir bina
yapılmıştır. Biga’da 1915 yılında Biga Osmangazi Numune-i Zükur Mektebi
olarak açılan ve Cumhuriyet döneminde Dumlupınar İlkokulu olarak hizmet
veren okul binası 1985 yılında yıkılarak yerine yenisi inşa edilmiştir (Millî Eğitim 1998; http://canakkale.meb.gov.tr).
Daha önce de belirtildiği gibi tarihi okul yapılarının öğrenciler üzerinde
olumlu pedagojik motivasyon etkisi oluşturduğu söylenebilir. Tarihi okul yapıları, değişen ve gelişen koşullar içerisinde eğitim-öğretim ihtiyacına cevap veremeyebilir. Ancak bu binaların öğrenciler üzerinde oluşturacağı pozitif etki düşünülerek korunması gerekmektedir. Hatta bu yapıların mimarî bakımdan estetik
ve sanatsal değeri de olmayabilir. Tarihi temeller açısından yapıların varlığı,
yeni kuşaklar üzerinde olumlu rol modellerinin geliştirilmesinde araç veya köprü işlevi görebilir. Bir çok okulun, internet sitelerinde “okulumuzdan mezun
olan ünlüler” şeklinde ayrı sayfa açıldığı görülmektedir. Bunun nedeni, o kişilerin yeni kuşak öğrenciler üzerinde olumlu etki oluşturacağı kanısıdır. Bu nedenle tarihi yapılarda eğitim görmüş başarılı kişilerin, eski okulun devamı niteliğinde sayılan daha modern eğitim yapılarında okuyan öğrenciler üzerinde olumlu
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etkileri düşünülerek eski taş yapı okul binalarının taşınmaz kültürel varlık olarak
korunması kaçınılmazdır.
Tarihi okul binaları taşınmaz kültür varlıklarıdır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre “taşınmaz kültür varlıkları, tarih öncesi
ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altında korunması gerekli taşınmaz varlıklarıdır.” Bir
eserin taşınmaz kültür varlığı olup olmadığını tespitte kullanılan değerlendirme
ölçütleri, “Korunması Gerekli Taşımaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve
Tescili Hakkında Yönetmelik”te şöyle belirlenmiştir (www.kultur.gov.tr –
02.02.2009):
Madde 4- Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından korunması gereklilerinin tespitinde aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:
a

Korunması gerekli tabiat varlıkları ile, 19 uncu yüzyıl sonuna kadar
yapılmış taşınmazlardan olması,

b

19 uncu yüzyıl sonundan sonra yapılmış olmasına rağmen önem ve
özellikleri bakımından korunmasına gerek görülmesi,

c

Taşınmazların sit alanı içinde bulunması,

d

Taşınmazın milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman unsuru ve
tescil söz konusu olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük tarihi olaylara sahne olmuş binalar ve
tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmış evlerden olması,

e

Taşınmaz tabiat varlıklarının ender bulunan değişik özelliklere sahip olması,

f

Tek yapılar için; taşınmazın sanat değeri, mimari, tarihi, estetik,
mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde; strüktürel, dekoratif,
yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arzetmesi.

Bu ölçütler çerçevesinde Çanakkale’deki bazı okul binalarının taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiği görülmektedir. Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde çalışan mimarlarla gerçekleştirilen
görüşmelerde (03.03.2009) okullarla ilgili tescil işlemlerinin düzenli veya planlı
bir çalışma sonucu yapılmadığı anlaşılmıştır. Tarihi okul binalarının bir çoğu
aslına uygun onarım geçirmediğinden “taşınmaz kültür varlığı” özelliğini yitirebilmektedir. Onun için tarihi okullarla ilgili bir saha taraması mutlaka yapılmalıdır. Bu çalışma kısmen de olsa bu tür taramalara katkı sağlayacaktır. Burada daha
çok Cumhuriyet öncesinden kalan ve Atatürk döneminde inşa edilen bazı okulların tarihine yer verilmiştir. Bu okullar seçilirken esas alınan ölçütler şunlardır:
•

Okul binasının tarihi anıt niteliği taşıma özelliği veya ihtimali

163

•

Okul mimarisindeki özgünlük veya farklılık

•

Okul binasının kullanım biçimi (okulun tür ve düzeyi)

•

Yerleşim birimleri (kent, belde, köy)

Bu ölçütler çerçevesinde Çanakkale il sınırlarında literatürden hareketle tarihî
vasfa sahip olduğu düşünülen okullarda inceleme yapılmış ve bu incelemeler
sonucunda anlamlı bulgulara götürecek tesadüfî yöntemle seçilen bazı okulların
tarihlerine yer verilmiştir.
II.

Cumhuriyet Öncesinden Kalan Okul Binaları

Çanakkale’de Cumhuriyet öncesinden kalan okul binalarının sayısı pek azdır. Bu binalar da genelde taş yapılardır. Bazı binalar artık öğrenci ihtiyacına
cevap veremedikleri, trafik gürültüsüne maruz kaldıkları, binanın bulunduğu
mevkiin işlevinin değişmesi, vb. nedenlerden dolayı eğitim işlevinin dışında da
kullanılabilmektedir.
•

Kale-i Sultaniye Mekteb-i İdadîsi - Taş Mektep (Merkez)

Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulu tarafından (KTVKK) tescillenmiştir (Karar tarihi 10.7.1976 ve No: 9291). Çanakkale’de Osmanlı dönemi
modernleşme girişimlerine bağlı ilk okul yapısının 1892 yılında Mutasarrıf Ziver Paşa zamanında devlet bütçesinden yaptırılan “Kale-i Sultaniye Mekteb-i
İdadî” binası olduğu söylenebilir. “Taş Mektep” adıyla bilinen bu okul binası,
iki katlıdır. Girişin tam karşısında geniş merdivenlerle üst kata ulaşılır. Üst kattaki sınıf ve diğer mekânlar orta koridor etrafında yer alır.

Taş Mektep veya Eski İdadî Binası (28.01.2009)
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1892’de üçü rüşdiye, ikisi idadî olmak üzere beş sınıflı bir okul olarak açılan
kurum 1913 yılında “Çanakkale Sultanisi” adını almış, statüsü lise düzeyine
çıkmıştır. 1914’te öğrencileri tatil edilen okul, Çanakkale Savaşları’ndan sonra
İngilizler tarafından işgal edilmiş, önce hastane, sonra kışla olarak kullanılmıştır.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra okul, ancak tek devreli lise olarak açılabilmiş,
1924’te “Çanakkale Ortaokulu” adını almıştır. Okul binası 1924-1949 yılları
arasında kentin tek ortaokuludur. Ortaokul binasında 12 Eylül 1949’da lise
açılmış, okulun adı “Çanakkale Lisesi” olmuştur. İdadî binası, 1956-1971 yıllarında “ilköğretmen okulu” olarak hizmet vermiştir. 1971-1998 yıllarında arasında Ticaret Lisesi’ne ev sahipliği yapan okul, 2000 yılının başında restorasyon
geçirerek “Öğretmenevi Oteli” olarak kullanılmaya başlanmıştır (İl Yıllığı 1954;
Yücel 1994; Millî Eğitim 1998; Çanakkale Yerel Tarih Çalışma Grubu 2000;
http://canakkale.meb.gov.tr).
•

Mekteb-i Benât-i İslâmiye - Nedimehanım Mektebi (Merkez)

KTVKK tarafından tescillenmiştir (Karar tarihi 10.7.1976 ve No: 9291).
Okulun Osmanlıca kitâbesinde şöyle yazılıdır: “Nedîme Hanım’ın Hayrâtından
Mekteb-i Benât-i İslâmiyye 1321.” Bu kitâbeden, binanın Nedîme Hanım’ın
“hayrâtından” (sevap için yaptırdığı müesseselerden biri) olduğu ve “Mekteb-i
Benât-i İslâmiyye”(Müslüman
Kızlarının Okulu) adıyla 1321
yılında inşâ edildiği bilgisi yer
almaktadır. Kitâbedeki tarihin
hicrî mi yoksa rumî takvime
göre mi olduğu belirtilmemiştir. O sebeple 1321 yılını hicrî
kabul edersek okulun yapılış
tarihi miladî (günümüzde kullanılan
takvim)
olarak
1903’tür. Rumî olarak değerlendirdiğimizde ise 1905 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Çanakkale üzerine önemli
çalışmaları bulunan Çanakkale
Nedimehanım Mektebi Dış Kapısında
Onsekiz Mart Üniversitesi
“Mekteb-i Benat-ı İslamiyye” Yazısı
Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Çakır’ın tespitine göre mektep binası en erken
1905 yılında yapılmıştır. Çakır’ın şifahen verdiği bilgi şöyledir:
“Nedîme Hanım’ın türbesi Kayserili Ahmet Paşa Camisi’nin bahçesindedir. Türbe kitâbesinde verilen bilgiye göre, asıl adı Hanîfe
Nedîme’dir. Kale-i Sultaniye (Çanakkale) mutasarrıflarından Hıfzı Tevfik Paşa’nın kızıdır. Hanîfe Nedîme Hanım’ın vefat yılı, söz konusu kitabede hem hicrî (1322), hem de rumî (1320) olarak yazılmıştır. Buna
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göre Nedîme Hanım’ın 1904 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Sonuçta bütün bu bilgileri göz önüne aldığımızda, binanın Nedîme Hanım’ın
vefatı üzerine onun adına 1905 yılında yaptırıldığını söylemek mümkündür.”
Araştırma sırasında yapılan gözlem ve incelemeler de bu bilgileri doğrular niteliktedir. Ancak kaynaklarda Nadimehanım’ın “sigorta parası” ile okulun inşa edildiğine ilişkin bilgilerin kaynakları yeterli değildir. Sigorta parası,
okulun inşaatı için bir başlangıç olabilir. Okul binasının Müslüman halk ve
Devlet işbirliği ile yapıldığı ihtimali yüksektir. Bu yıllarda Gayrimüslimler de
kendi okullarını yapmışlardır. Müslüman halk da onlardan etkilenerek bu
okulu inşa etmiş olabilir.
Kızlar için iptidaî ve rüşdiye düzeyinde öğretim yapan okulun 1911 yılında bir de “ana sınıfı” açılmıştır. Okulöncesi eğitimin ilk temelleri bu okulda
atılmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında “amele taburları” tarafından işgal edilen
okul binası mütarekeden sonra askeriye tarafından açılan 6 dershaneli “Muftelif Mevki-i Müstahkem Numûne Mektebi”nin hizmetine girmiştir. Bu durum 1922’ye kadar devam etmiştir.

Onarımdan Geçen
Nedimehanım Mektebi Binası (28.01.2009)

1922-1923 eğitimöğretim yılında 6
dershaneli “Nedimehanım Kız İlk
Mektebi” bu binada açılmış, okul
1926-1927 öğretim
yılında “Nedimehanım İlk Mektebi” adını almıştır.
Bina, 1949’a kadar

“Nedimehanım Mektebi” olarak öğretim hizmetine tahsis edilmiştir. 1949’da

“Nedimehanım Akşam Kız Sanat Okulu”, 1950-1951’de diğer sınıflara ilave
olarak “Nedimehanım Kız Sanat Ortaokulu” olarak hizmet vermiştir. 19591960 öğretim yılından itibaren yalnız “Nedimehanım Kız Sanat Ortaokulu”
olarak hizmet veren binada, yine kızlara yönelik olarak 1963-1964 öğretim
yılında “Pratik Kız Sanat Okulu”, “Kız Sanat Enstitüsü”, “Nedimehanım Kız
Enstitüsü” adlarında öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür (Millî Eğitim 1998;
Mutay 2003).

Nedimehanım Kız Enstitüsü’nün bugünkü binasına taşınması üzerine
okul binası 1975-1976 öğretim yılında Çanakkale İmam Hatip Lisesi’ne tah-
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sis edilmiştir (Çanakkale Yerel Tarih Çalışma Grubu 2000). 1998’de boşaltılan bina, 1999 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne devredilmiştir. 2000 yılında restorasyona alınan bina, 2007 yılından sonra Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin bazı bölümleri için yine eğitim-öğretime tahsis edilmiştir.
•

Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Merkez)

KTVKK tarafından tescillenmiştir (Karar tarihi 10.7.1976 ve No: 9291). Çanakkale Merkez İsmet Paşa Mahallesi (Aslanca Mahallesi), Hasan Mevsuf Sokakta ters T planlı, tek katlı, bahçeli, 8 dershaneli bir yapıdır. Rum cemaati tarafından yaptırılan yapı ‘‘Kala-i Sultaniye Rum Erkek Mektebi’’ olarak 1903
yılında öğretime başlamıştır. Aynı tarihlerde kurulan İstiklal Okulu ile benzer
tarihi paylaşırlar. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923’te ‘‘Cumhuriyet İlkmektebi’’ adını almıştır. 1924-1927 yıllarında karma eğitim veren okul, 1927’de tekrar
erkek mektebi olarak kullanıldıktan sonra 1928’de tekrar karma eğitime geçmiştir (Olay Gazetesi 27.09.2007; Çanakkale Yerel Tarih Çalışma Grubu 2000;
http://canakkale.meb.gov.tr).
Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun bodrum katları İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün deposudur. Depoda millî eğitime ait bir çok resmî evrak bulunmaktadır.
Bu depo, sel baskınında zarar görmüş ve yangın tehlikesi geçirmiştir. Araştırma
verileri toplanırken bu depoda çalışılmış ve İl Millî Eğitimin daha sağlıklı ve
güvenli bir arşiv deposuna ihtiyacı olduğu gözlenmiştir.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu (28.01.2009)
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•

İstiklâl İlköğretim Okulu (Merkez)

KTVKK tarafından tescillenmiştir (Karar tarihi 10.7.1976 ve No: 9291).
Cumhuriyet İlköğretim Okulu gibi, İstiklâl İlköğretim’de Rum cemaati tarafından kızların eğitimi için yapılmış ve 1904 yılında öğretime başlamıştır. Okul
binası tek katlı, 8 dershaneli bir yapıdır. 1923’te okulun adı, “İstiklâl İlk Mektebi” olmuştur. Bu okulun kaderi de Cumhuriyet İlköğretim Okulu gibidir (Çanakkale Yerel Tarih Çalışma Grubu 2000).
Rum erkek ve kız
mektepleri
aynı
plan tipine sahiptir. Her iki bina
kütle olarak haç
şeklindedir. Giriş
üçgen alınlıklı ve
sütunlarla çevrelenmiş, ön ve yanları açık, üstü kapalı ve revaklı bir
giriştir.
Ana
mekâna girişte sağ
İstiklâl İlköğretim Okulu (28.01.2009) Fotoğraf : Gaye Uygun
ve solda sınıflar,
geniş bir orta sofa
(çok amaçlı salon, sofanın sonunda ise yine sınıflar bulunmaktadır. Bodrum
katlara içeriden merdivenlerle inilebilmektedir (Olay Gazetesi 27.09.2007;
http://canakkale.meb.gov.tr).
•

Onsekiz Mart İlköğretim Okulu (Merkez)

Onsekiz Mart İlköğretim Okulu Tarihi Okul Binası,
Fotoğraf: Gaye Uygun
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KTVKK
tarafından
tescillenmiştir
(Karar
tarihi 10.7.1976 ve No:
9291). 1897 yılında
Osmanlı-Yunan Savaşı
sırasında Osmanlı donanması Çanakkale’ye
gelerek kenti üs olarak
kullanmaya
başlar.
Bahr-i Sefid (Akdeniz)
Filo Komutanlığı olarak
geçen bu donanmanın
başında Hasan Rami
Paşa (1842-1923) vardır.

Hasan Rami Paşa 10 yıl kadar Çanakkale’de kalmış ve kendisine iki konak
yaptırmıştır (Kalfa 2008: 34). Hastane Bayırı’nda Orman Bölge Müdürlüğü’nün
yanındaki Hasan Rami Paşa’nın Konağı 1945’ten beri eğitim kurumu olarak
hizmet vermektedir. Bu yapı okul binası olarak inşa edilmemesine rağmen uzun
yıllar şehrin taşınmaz bir kültür varlığı olarak eğitimin hizmetindedir. Konak, 1
Mart 1920 yılında Çanakkale İdare-i Hususi’ye (özel idareye) bağışlanarak bir
süre “Çanakkale Memleket Hastanesi” olarak hizmet vermiştir.
Bugünkü Onsekiz Mart İlköğretim Okulu’nun tarihi, konağın eğitim hizmeti
vermesinden daha eskilere uzanmaktadır. 1915’te Çanakkale savaşları sırasında
yetim çocuklar için Hastane Bayırı’nda Hasan Rami Paşa Sokağı ile Kaya Sokağı’nın kesiştiği yerde, yani Hasan Rami Paşa’nın arazisi içinde yer alan mevkide
(bugün özel idare binasının bulunduğu yer) Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat (Çobanlı) Paşa (1870-1938) tarafından “Muhtelit Mevki-i Müstahkem Numune Mektebi” açılmıştır. Bu okulun öğrencileri 1916 yılında Rum
Erkek Mektebi (bugün Cumhuriyet İlköğretim Okulu) binasına taşınmıştır. 1918
Mondros Ateşkes Antlaşması ile şehrin işgal edilmesiyle burada eğitim gören
öğrenciler 1922’ye kadar Nedimehanım Mektebine devam etmiştir. 1927’de
okulun ilk açıldığı binada tekrar “Muzafferiyet Mektebi” adı altında eğitimöğretim yeniden başlamıştır. Muzafferiyet Mektebinin 1945’te Rami Paşa Konağına taşınması ile okul “Onsekiz Mart Mektebi” adını almıştır. Bina, ihtiyaca
cevap veremeyince 1984’te yeni beton örme bina inşa edilmiştir. Sekiz yıllık
kesintisiz eğitim uygulaması ile “Onsekiz Mart İlköğretim Okulu” olarak hizmet
veren okula 2007 yılında yeni binaya ilave yapılmıştır (Arslan 2006: 28).
1959’da okulun bahçesine bir süt evi yapılmıştır. Baraka niteliğindeki bu süt
evi, 1984-1985 yılında restore edilerek Onsekiz Mart İlkokulu bünyesinde Çanakkale’nin ilk “ana sınıfı” burada açılmıştır. Yine Çanakkale’nin ilk “özel eğitim alt sınıfı” da 1985-1986 yılından itibaren bu okul bünyesinde eğitim hizmeti
vermeye başlamıştır (Arslan 2006: 28; Olay Gazetesi 28.09.2007).
•

Sarıcaeli Numune Mektebi (Merkez Köy)

Sarıcaeli Köyü Eski Okul Binası (14.01.2009)
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Orijinal yapı muhafaza
edilmeden çeşitli tarihlerde onarım gören okul
binasının KTVKK tarafından tesciline gerek
görülmemiştir
(14.10.2005 tarih ve
1449 sayılı karar). Sarıcaeli Köyü’nde 1915
yılında Çanakkale Boğaz Müstahkem Mevki
Komutanı Cevat Paşa
(Cevat Şakir Çobanlı)

tarafından temeli atılan okul binası, amele taburları tarafından 1917 yılında tamamlanmıştır. 1937’ ye kadar üç sınıflı köy okulu olarak eğitim veren bina uzun
yıllar beş yıllık köy ilkokulu olarak kullanılmıştır. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim
uygulaması doğrultusunda ilköğretim okulu haline getirilmiştir. Ancak okulda
yalnız 1-3. sınıflar eğitim görmektedir. Okulun tarihi dokusunu bozan onarım,
1975 yılında gerçekleşmiştir. Bu onarımda tavanı 80 cm alçaltılan yapının doğramaları değiştirilmiş ve doğu tarafındaki dershanesi ikiye bölünmüştür. İkinci
onarım ise 1991-1992 yıllarında yapılmıştır (İl Millî Eğitim 1998: 26;
http://www.geliboluyuanlamak.com).

•

Saraycık
Numûne Mektebi (Merkez
Köy)

Saraycık köy okulu da
Çanakkale Boğaz Müstahkem Mevki Komutanı
Cevat Paşa tarafından
1917 yılında amale taburlarına inşa ettirilmiştir. Bodrum katıyla birlikte iki katlı bir yapı
olan okul binası, 1980
Saraycık Köyü Eski Okul Binası (14.01.2009)
yılında büyük bir onarım
geçirmiştir. Uzun yıllar köy ilkokulu olarak hizmet veren bina, 1997-1998 eğitim- öğretim yılından itibaren “birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu” olarak
kullanılmaktadır.
•

Kurşunlu Köyü Eski Okul Binası (13.01.2009)
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Kurşunlu Köyü
Numûne Mektebi
(Merkez Köy)

Kurşunlu köy okulu da yine
Çanakkale Boğaz Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa tarafından 1917
yılında amale taburlarına
inşa ettirilmiştir (İl Millî
Eğitim 1998: 28). Uzun
yıllar köy okulu olarak hizmet veren bina, sekiz yıllık
kesintisiz ilköğretim uygu-

laması ile boşaltılmıştır. Okulun onarıma ihtiyacı vardır.
•

Ulupınar Köyü Numûne Mektebi (Merkez Köy)

KTVKK tarafından tescillenmiştir (Karar tarihi 26.2.2004 ve No: 2692). Cevat Paşa’nın 1916 yılında yaptırdığı diğer bir okul binası da Kurşunlu köyündedir (http://www.geliboluyuanlamak.com).
1997-1998’de sekiz yıllık
kesintisiz eğitim uygulaması
ile boşlan bina, bir süre atıl
bir vaziyette kaldıktan sonra
2004 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne
devredilerek onarılmış ve
2005 yılında “ÇOMÜ Köy
Evi” adını alarak misafirhane
olarak kullanılmaktadır.
Ulupınar Köyü Eski Okul Binası (14.03.2009)

•

Sakarya İlköğretim Okulu (Biga Merkez)

Okul 1903 yılında iki yıllık kız rüşdiyesi olarak açılmıştır. Aynı çatı altında
üç yıllık kız sübyan mektebi de eğitme başlamıştır. Halk arasında okula “taş
mektep”, “inas mektebi”, “kız okulu”, “kız rüşdiyesi” adları verilmiştir.
1913 yılında Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkatı (Geçici İlköğretim
Kanunu” yayınlanınca rüşdiyeler kaldırılmış, bunun üzerine bazı ilkokullar 6
yıla çıkarılmıştır. Bu arada okul, 6 yıl süreli “kız numune mektebi” adını almıştır.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşlarında okul binası bir ara
hastane olarak hizmet vermiştir. Savaştan sonra 1918 yılında Çanakkale merkezinde bulunan Erkek İlköğretmen Okulu, Biga Kız Numune Mektebine nakledildiği bilinmektedir. Bu sırada mektep binasının bulunduğu aynı sokakta yakın
bir bina Devlet tarafından kiralanarak hem öğretmen okulu hem de kız numune
okulu öğretimi sürdürmüştür.
1924-1925 öğretim yılında Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Kanunu) yürürlüğe girince ilkokullarda kız-erkek ayrımı kaldırıldığından okul da karma
eğitime geçmiştir. Bu sırada öğretim süresi 6 yıldan beş yıla indirilen okulun
adı “Sakarya İlkokulu” olarak değiştirilmiştir.
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Okul binası 1926 yılında büyük bir onarım görmüş, binanın dört köşesi demir desteklerle sağlamlaştırılmıştır. Yığma tuğla yapılı eski bina 1977 yılında
yıktırılarak devlet tarafından bugünkü modern bina yaptırılmış, 13 Ekim 1981
tarihinde eğitim-öğretime açılmıştır.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1950’li yıllara kadar Sakarya İlkokulu Müdürleri, aynı zamanda “ilçe millî eğitim memurluğu” görevini de yürütmüşlerdir.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında okul binasına kat ilavesi ve deprem güçlendirmesi çalışması yapılmıştır. Bu ilavelerle okula bir kat eklenmiş ve 6 derslik kazandırılmıştır. Ancak şehrin içerisinde dar bir alana sıkışan okul binasının
bahçesi öğrencilere dar
gelmektedir (Okul Brifing
Dosyası 2009).

Biga Sakarya İlköğretim Okulu (19.03.2009)

•

1919-1920 yıllarında babasının Biga Orman İşletmesi’nde müfettiş olarak görev yapması sırasında Atatürk’ün manevi
kızı Profesör Afet İnan,
Biga Kız Numune Mektebi’nde öğretmenlik yapmıştır. Türk Eğitim Tarihi’nde temel çalışmaları
bulunan Prof. Dr. Yahya
Akyüz de 1953 yılında
Sakarya
İlkokulu’ndan
mezun olmuştur.

Yeşilyurt Mektebi (Ayvacık Köy)
Osmanlı Devleti döneminde kariye (nahiye) olarak
Edremit’e bağlı olan Yeşilyurt Köyü bugün Ayvacık ilçesine bağlı bir tatil
köyüdür. Köy okulu, 1920
yılında köy imecesi yoluyla 383 metre kare üzerine
bahçeli olarak inşa edilmiştir. Küçükkuyu ve Küçükçetmi köylerine de
hizmet vermiştir.
Küçükkuyu Yeşilyurt İlkokulu Binası
Fotoğraf: Ayçin Yılmaz (27.03.2009)
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Bina 1954 yılında onarım
görerek bu günkü halini

almıştır. Öğrenci sayısı giderek azalan okul, öğrencileri taşımalı sisteme dahil
edildiğinden kapatılmıştır.
•

Cumhuriyet İlköğretim Okulu (Gökçeada Merkez)

Okulun 1868 yılında temeli atılmış, 1878 yılında halkın yardımlarıyla bitirilmiştir. Azınlık çocukları için açılan okulun bünyesinde üç yıllık rüştiye (ortaokul) olarak da öğretim sürdürülmüştür. Okul, 1926 yılında “Azınlık İlkokulu”
adını almıştır. Ancak çok geçmeden 3 Kasım 1929 günü “resmî ilkokul”a dönüştürülerek “Cumhuriyet İlk Mektebi” adını almıştır. Okul binası aynı yıl altıbin
liralık onarım ve ekleri yapılarak Özel İdare’ye devredilmiştir. 1931-1932 öğretim yılında beş sınıflı ilkokul olarak ilk mezununu vermiştir.
1151 sayılı “mahalli idareler” yasasında yapılan değişiklikle 1952-1953 öğretim yılı başında yeni açılan “Özel Rum İlkokulu”na Rum öğrenciler aktarılmıştır. 1953 Yenice depreminde yıkılan okul binası, seksen bin liraya yeniden
yaptırılmıştır. 1953-1954 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitim-öğretim sürdürülürken 1964 yılında, 1151 sayılı yasada 502 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle
“Özel Rum Okulları” kapatılmış, Gökçeada’daki Rum okullarının tümü
resmîleştirilmiştir. Bu sırada, 1965 yılında, Rumlardan kalma ve 1953 depreminden sonra yeniden onarılarak yapılan binada bir de “ana sınıfı” açılmıştır.
Okul yapısı, ekleri dışında altı dersliktir. Ayrıca araç-gereç, öğretmenler ve
bir de öğretmenler odası bulunmaktadır.
Cumhuriyet İlkokulu adı altında hizmet veren eski bina, zorunlu ilköğretimin sekiz yıla çıkmasıyla yetersiz geldiğinden 1998-1999 eğitim-öğretim yılında
boşaltılmış ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu daha önce “Çocuk Yuvası” olarak
bilinen şu anki (2009 yılı) binasına taşınmıştır. İki katlı olan bugünkü binada 16
derslik, ayrıca bilgi teknolojisi sınıfı, müdür odası, öğretmenler odası, kütüphane, kantin mevcuttur.
2002-2003 eğitim-öğretim yılında, taşımalı öğrenciler için ek binada mutfak
ve yemekhane oluşturularak öğlenleri sıcak yemek verilmektedir. Okul, adanın
taşıma merkez okuludur. Eski okul binası Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır (Okul Brifing Dosyası 2008).

Gökçeada Cumhuriyet İlköğretim Okulu Eski Binası (20.03.2009)
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•

Umurbey İlköğretim Okulu (Lapseki Belde)

Çarşı içinde eski Umurbey İlkokulu yerinde Osmanlı Devleti döneminde
medrese olarak kullanılan bir binanın varlığı bilinmektedir. Bu medrese binasının yanması üzerine 1917 yılında Umurbey halkının çabalarıyla toprak ve tahtadan oluşan yeni bir bina inşa edilmiş ve bu binada ilkokul seviyesinde eğitim
yapılmıştır. 1923’te “Umurbey İlk Mektebi” adını alan okul 1962’ye kadar bu
binada eğitim- öğretimini sürdürmüştür. 1962’de ciddi bir tamirat geçiren okul
binası 2000’li yılların başında yıkılarak yeri Belediye tarafından otopark haline
getirilmiştir. Bu bina 1998’e kadar kullanılmıştır.
Umurbey’de ortaokul 1969 yılında açılmıştır. Umurbey Ortaokulu 2009
yılı başında Ziraat Bankası’nın bulunduğu yerde belediyeye ait bir binada eğitime başlamıştır. 1981’de ortaokul, başka bir binaya taşınmıştır. 1988 yılında ise
bugünkü ilköğretim okulunun bulunduğu yere ortaokul binası inşa edilerek eğitim-öğretim sürdürülmüştür.
1997-1998 öğretim yılında sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması ile ilkokul ve ortaokul binaları ayrı olmak üzere her iki okul birleştirilmiştir. Okul bahçesine ikinci bina 1998 yılında yapılmıştır. Umurbey İlköğretim
Okulu 2008-2009 eğitim-öğretim yılında beldenin yanı sıra Beybaş, Sındal ve
Kangırlı köy çocuklarının da taşımalı eğitim gördüğü bir ilköğretim kurumudur.
Okulun 321 öğrencisi bulunmaktadır (Okul Brifing Dosyası 1994; Okul Müdürü
Ali Teneke -27.03.2009).

Umurbey İlköğretim Okulu (27.03.2009)
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III.

Cumhuriyet’in Başlarında Yapılan Okul Binaları

Cumhuriyet’in başlarında yeni devletin gücünü temsil eden büyük eğitim
yapıları inşa edilmiştir. Bunlardan biri Mimar Kemalettin tarafından projesi çizilen ve 8 Ağustos 1927’de temelleri atılan Ankara’daki Gazi Eğitim Enstitüsü
binasıdır. Çanakkale’de buna benzer muazzam denilebilecek Cumhuriyet’in
başlarında inşa edilmiş bir eğitim yapısı bulunmamaktadır. Cumhuriyetin başlarında, Çanakkale’de genelde eğitim ihtiyacını karşılamaya yönelik pratik amaca
yönelik inşa edilmiş eğitim yapılarına rastlanmaktadır. Çanakkale’deki eğitim
yapıları şöyle sınıflanabilir:
•
•
•
•
•
•

Cumhuriyet öncesinden kalan okul yapıları
Gayrimüslimlerden kalan okul yapıları
Aslında Konak olup eğitim amaçlı kullanılan yapılar
Başka amaçlar için yapılıp okul olarak kullanılan yapılar
Devlet – Halk işbirliği ile yapılan okul yapıları
Devlet tarafından yapılan okul yapılar.

Cumhuriyetin başlarında yapılan okul yapıları genelde devlet-halk işbirliği
ile ya da halkın bizzat katılımı ile inşa edilen yapılardır. Bunlar genelde ilkokul
olarak inşa edilmiş, tek katlı, bir veya birkaç dershaneli binalardır. Büyük okul
binaları ise genelde Devlet gücü ile 1950’lerden sonra inşa edilmeye başlanmıştır.
•

Köprübaşı İlkokulu – Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu
(Çanakkale Merkez)

1929 Yılında Çanakkale’de “Tahta Köprü” olarak anılan köprünün başındaki
cami avlusunda bulunan binada, üç sınıflı olarak Köprübaşı İlkokulu adıyla eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır.

Üç sınıflı Çanakkale Merkez Köprübaşı Mektebi Eski Binası, (13.03.2009)
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Daha sonraki yıllarda okulun yeri
değiştirilerek yeni bir bina yapılmıştır. Okul, 1956-1957 eğitim
öğretim yılında mahallenin adından dolayı “Harmanlı İlkokulu”
adını almış; mahallenin adı değişince okula “Barbaros Hayrettin
Paşa İlkokulu” adı verilmiştir.
Okul, yeni yerleşke ve çok katlı
binasına taşınmıştır. Zorunlu temel
eğitim uygulamasından sonra da
13.08.1997 tarihinde “Barbaros
Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu”
adını almıştır.

•

Türkmenli İlköğretim Okulu (Bayramiç Köy)

Türkmenli köyünde Cumhuriyet’ten önce mektep adında bir eğitim kurumunun
varlığı bilinmektedir. Bu mektep
köy içinde camiye yakın bir binadadır. Mektep
binasının yanması üzerine “Tülülerin
Mehmet”
adındaki vatandaşın iki katlı evi
okul binası olarak
Türkmenli Köyü İlköğretim Okulu (13.03.2009)
kullanılmıştır.
1933 yılında Ankara’dan gelen bir emirle köy halkı tarafından taş yapı olarak köy okulu inşa edilmiştir. Bu yapı 1983 yılında büyük onarım geçirmiş ve
binaya ek dershaneler çıkarılmıştır.
Okul bahçesinde öğretmen lojmanı ve diğer mekânlar zamanla inşa edilerek
okulun kapasitesi genişletilmeye çalışılmıştır. 1974’te köyde açılan ortaokul
1983’te ilkokul binasının yerleşkesine taşınmıştır. 1990 yılının Ekim ayında
okul “ilköğretim” adını almış ve 1998 yılından itibaren de çevre köylerden öğrencilerin öğrenim gördüğü taşıma merkezi haline gelmiştir (Okul Brifing Dosyası 08.03.2007).
•

Balıklıçeşme İlköğretim Okulu (Biga Kasaba)

Okul, 1923 yılında açılmıştır. Yeni yazı henüz kabul edilmediğinden okulda,
öğretim eski yazıyla sürdürülmüştür. Okul binası olarak şu an mevcut bulunmayan cami yanındaki odalar kullanılmıştır. Daha sonra 1928 yılında ilkokul binası
yapılmış ve eğitim-öğretim bu binada devam etmiştir. İlk önce beş yıl olan eğitim-öğretim süresi 1928’den 1939’a kadar, üç yıl olarak devam etmiştir.
1939 yılında eğitim öğretim süresi tekrar beş yıla çıkarılmıştır. 1945 yılında
yapılan okul binasının eskimesi ve bir dersliğinin kullanılmaz hale gelmesi, hızla artan nüfus yüzünden 1968 yılında üçüncü bir ilkokul binasının yapılmasına
ihtiyaç duyulmuş, aynı yıl yeni bina yapılarak 6 öğretmenle eğitim-öğretime
devam etmiştir. 1970 yılında ortaokul açılmış ve bina olarak 1928 yılında yapılan okul kullanılmıştır.
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1991-1992 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren taşımalı eğitim uygulaması ile okul, taşıma merkezi olmuş ve okul bu konumunu 1997-1998 sekiz
yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması ile 11 köyün çocuklarının eğitim gördüğü
bir ilköğretim okulu olarak korumuştur (Okul Brifing Dosyası, 19.03.2009).
Cumhuriyetin kuruluşundan 2000’li yıllara kadar okul, beş ayrı binada eğitim vermek durumunda kalmıştır.
Okulun 1928’de
imece yöntemi ile
yapılan
binası
yıkılma tehlikesi
ile karşı karşıyadır. Binanın duvarına “yaklaşmak
tehlikeli ve yasaktır” uyarı yazısı
asılmıştır.

Balıklıçeşme İlk Mektebi 1928 (19.03.2009)

•

Bakacak İlköğretim Okulu (Biga Köy)

Okul, 1928 yılında Bakacak ve Türkbakacak köylerinin imece katkıları ile
Bakacak İlkokulu olarak
yapılmıştır. İki derslikli
olarak yapılan okul,
ihtiyaç üzerine tadilat
görerek dört dersliğe
çevrilmiştir. 1975 yılınBakacak İlkokulu Eski Binası (19.03.2009)
da aynı bahçeye beş
derslikli yeni bir bina
yapılmış olup eski bina
1974 yılında köy binasında öğretime açılan ortaokula tahsis edilmiştir. 1989
yılında eski bina, onarım görerek kullanılmaya devam edilmiştir.
1991 yılında ilkokul ve ortaokul Bakacak İlköğretim Okulu olarak birleştirilerek taşımalı eğitime geçilmiştir. 1994 yılında aynı bahçeye sekiz derslikli ilköğretim okulu yapılmaya başlanmış ve 1997 yılında bitirilerek 1997-1998 eğitim-öğ-retim yılında yeni bina hizmete girmiştir. Bu tarihten itibaren taşımalı
eğitim merkezi olan okulda merkez köy ile beraber 16 köyün öğrencileri eğitimöğretim
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Bakacak İlköğretim Okulu (19.03.2009); Okul bahçesinde
Farklı yıllarda yapılmış üç okul binası bulunmaktadır.
Fotoğraftaki binalar en eski ve en yeni yapılardır

görmektedir. Başka bir ifade ile okul, çevre köy çocuklarının taşımalı eğitim
gördüğü merkez okuldur.
•

Harmanlı Vedat Öğün İlkokulu (Biga Köy)

Köyde okulun yapımına başlandığı tarih, 1929 yılının yaz aylarıdır. 1931 yılında yapımı tamamlanmış olan bu binada, 1931-1932 öğretim yılında eğitimöğretime başlamıştır. Okul binası 1960 yılında tamirat geçirmiştir. 1977-1978
öğretim yılında okula ek derslik yapılmıştır.

Harmanlı Vedat Öğün İlkokulu 1929 (19.03.2009)

Okul 1989 yılı yaz aylarında, eğitimci yazar Vedat ÖĞÜN tarafından bütünüyle onarılmış, ayrıca Atatürk büstü, basketbol ve voleybol sahaları, tuvalet
kompleksleri ve çeşme yaptırılmıştır. Ek derslik, Vedat Öğün’ün eşi sayın Eser
Öğün tarafından restore edilerek ana sınıfına dönüştürülmüştür. 1989-1990 eği-
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tim-öğretim yılı başında hizmetleri anısına okulun adı Harmanlı Vedat Öğün
İlkokulu olarak değiştirilmiştir (İl Millî Eğitim 1998: 56). 1997-1998 eğitim
öğretim yılında, taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle okul boşaltılmıştır.
•

Gündoğdu Köyü İlkokulu (Biga Köy)

KTVKK tarafından tescillenme aşamasındadır. Okul binasının yapımına
1925’te başlanmış ve 1927’de tamamlanmıştır (İl Millî Eğitim 1998: 57). Kültür
Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü kayıtlarında “binanın, bodrumlu
ve tek katlı olarak yapıldığı ve düzgün kesme taşlardan karışık duvar tekniğinde
olduğu, köşe taşlarının bozaşlı taş tekniğinde yapıldığı, ayrıca taşınmaza genel
olarak bakıldığında daha önceki yıllarda da onarım gördüğü, özellikle pencere
sisteminin kemerli ve kilit taşlı olduğu ancak pencerelerin okulun kullanıldığı
yıllarda pimapen olarak değiştirildiği” bilgisi yer almaktadır.

Gündoğdu Köyü Okul Binası, Fotoğraf: KTVKK Arşivi

Başlangıçta üç yıllık eğitim veren okul binası uzun yıllar beş yıllık köy okulu olarak hizmet vermiştir. Taşımalı eğitim sonrası terk edilen ve atıl bırakılan
okul yapılarındandır.
•

Pekmezli İlkokulu (Biga Köy)

1930 yılında köylü-devlet işbirliğiyle yapılmıştır. Uzun yıllar Pekmezli ilkokulu olarak hizmet vermiştir. Adı 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Pekmezli
ilköğretim okulu olarak değiştirilmiştir. Taş yapı olan okul binası 1962 ve 1982
yıllarında ciddi bir onarımdan geçmiştir (İl Millî Eğitim 1998: 58). Sekiz yıllık
kesintisiz eğitim uygulaması ile boşaltılmış okullardandır.
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Pekmezli Köyü İlkokul Binası 1930 (19.03.2009)

•

Ağaköy İlköğretim Okulu (Biga Köy)

Okul binası, Ağaköylüler tarafından yapılmış, eğitim-öğretime 1937 yılında
başlanmıştır. Bir büyük derslik, öğretmenler odası, salon ve depo halinde olan
bina, ihtiyaç üzerine restore edilerek, öğretmenler odası, derslik, 1937 yılında
salon bölünerek derslik; depo bölünerek bir kısmı beslenme odası, bir kısmı da
depo olarak kullanılmıştır.
1960 yılında ihtiyaç üzerine Köylü-Devlet işbirliğiyle üç derslik, bir salon
ve öğretmenler odası yapılmıştır. 1985 yılında okul onarılarak, beş dershane, bir
müdür, bir araç odası, bir salon yapılmıştır. 1977 yılında ek bina yapılmıştır.
1979-1980 eğitim-öğretim yılında Ağaköy Ortaokulu bu binada eğitim ve öğretime başlamıştır. 1985 yılında ana binada tamir ve tadilat işi sonunda binaya bir
anasınıfı ve bir işlik Ağaköy Muhtarlığı tarafından eklenmiştir.
23.07.1991 tarihli Bakanlık onayı ile 26.08.1991 tarihinden itibaren Ağaköy
İlkokulu ve Ağaköy Ortaokulu birleştirilerek Ağaköy İlköğretim Okulu adını
almıştır. Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim uygulaması ile binaların yetersizliği
sonucu, eski okul yerleşkesi terk edilerek yeni yerleşkeye 2002 yılında yeni ilköğretim okulu binası inşa edilmiştir. 2008-2009 öğretim yılında merkez köy ve
4 çevre köyün öğrencisinin öğrenim gördüğü okulda “ana sınıfı” öğrencileri
dahil 333 öğrenci öğretim görmektedir (Okul Brifing Dosyası 2009).
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Ağaköy İlköğretim Okulu Eski Binaları, Okul bahçesi ağaçlı ve depo olarak kullanıldığı
için tüm binalar fotoğraflanamamıştır (19.03.2009)

Ağaköy İlköğretim Okulu 2002 (19.03.2009)

•

Gazi Süleyman Paşa İlköğretim Okulu (Gelibolu - Merkez)

Okul, 1927 yılında ana okulu olarak eğitim-öğretime açılmıştır. 1929 yılında 3 sınıflı ilkokul haline getirilmiştir. 1949 yılında 2 derslik ilave edilerek 5
sınıflı ilkokul olmuştur. 1976 yılında eski bina yıkılarak sekiz derslikli yeni
bina inşa edilmiştir ( il Millî Eğitim 1998). Bu bina da ihtiyaca cevap vermediğinden Çanakkale İl Özel İdaresinin finanse etmiş olduğu yeni binanın temeli
12 Ağustos 2005 tarihinde atılmış ve 6 ay gibi kısa zamanda bitirilerek 20052006 öğretim yılının ikinci dönemi Şubat ayında faaliyete geçmiştir (Okul Müdürlüğü, 12.03.2009). Okul-aile işbirliği ile okulun iç donanımı modernize
edilmiş ve Gelibolu’nun en başarılı okulu unvanına sahip olmuştur. Eski okul
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arsasına inşa edilen yeni yapıya okul bahçesi dar gelmektedir. Başka bir ifade
ile okul, apartmanların arasında sıkışıp kalmıştır.

Gazi Süleyman Paşa Eski İlkokul Binası, Okul Arşivi (12.03.2009)

Gazi Süleyman Paşa 2. İlkokul Binası, Okul Arşivi (12.03.2009)
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Gazi Süleyman Paşa İlköğretim Okulu Binası (12.03.2009)

•

Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu – Gelibolu Ortaokulu (Gelibolu- Merkez)

Halkın 1929 yılında başlayan Gelibolu’da ortaokul açma isteğine, Maarif
Vekâleti, 1933’te
bir okul binasının
bulunması halinde
izin
verileceğini
bildirilmiştir. Bunun üzerine halk
Belediye binasında
toplanarak belediye
reisi Ali Armanoğlu, dava vekili İbrahim
Çekmece,
borsa
komiseri
İbrahim
Gürsoy,
sarraf Simon Abalotya ile tüccar
Gelibolu Ortaokulunun Açıldığı Eski Kilise Binası
Nesim
Ban(12.03.2009)
banesti’den oluşan
bir komite seçilmiş ve 1897 yılında Fransız Cizvit Papazlarının kurduğu okul
ve kilise binasını satın alınarak 1933-1934 eğitim-öğretim yılında Gelibolu
ortaokulu eski kilise binasında açılmıştır. Bu okulda eğitim-öğretim 1968-1969
yılına kadar sürmüştür (http://canakkale.meb.gov.tr) 1969 yılında yeni lise binası yapılmış ve bugünkü Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu yerleşkesine
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taşınmıştır. 1993 yılında liseden ayrılan ortaokul Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulu adını almış ve 1997 yılından itibaren kesintisiz zorunlu eğitimle birlikte
“Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Okulu” olarak eğitim-öğretime devam etmektedir (Okul Yönetimi- Müd. Yrd. M. Güvercin, 12.03.2009).
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Çanakkale, gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerinde jeopolitik,
demografik ve tarihi olaylar bakımından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda
Çanakkale, daha çok, Çanakkale Savaşları ile gündeme gelmiş; bu konuda bir
çok araştırma ve yayınlar yapılmıştır. Çanakkale Savaşları, Çanakkale’nin tarihinde derin izler bırakmıştır. Bundan dolayı savaş eksenli çalışmaların yapılması doğaldır.
Çanakkale’nin demografik yapısı, birçok Anadolu kentinden farklı bir tarihi
gelişim seyri izlemiştir. Bu kentte Türk-Müslüman toplumu, uzun yıllar Rum,
Ermeni ve Yahudi toplulukları ile bir arada yaşamış, kültür teması içerisinde
olmuştur. Hatta adalarda yakın zamana kadar Rum nüfusun yoğunlukta olduğu
bilinmektedir. Savaşlar nedeni ile iç ve dış göçler yaşanmış; deyim yerinde ise,
kültürler harmanlanmıştır. Tüm bu özellikler Çanakkale’yi özgünleştirmiştir.
Jeopolitik ve tarihi özelliğinin yanı sıra, geçmişte yakın zamana kadar, hatta
günümüzde az da olsa etnik ve dini bakımından farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Çanakkale’de demografik açıdan da eğitimin tarihsel gelişimi incelenmeye değerdir. Buna Çanakkale’nin eğitim Mirası da diyebiliriz. Mirasa sahip
çıkmanın yolu tarihi doğru anlamaktan geçer. Sosyal olgu ve olayların açıklanmasında eğitim kurumunun ayrı bir önemi olmasına rağmen, ilin bütüncül
bir yaklaşımla eğitim tarihinin araştırılmaması bir boşluk olarak görülmüştür.
Bu çalışmada bu boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.
Tanzimat’tan önce Çanakkale’de geleneksel örgün eğitim kurumları olarak,
medrese ve sıbyan mekteplerinin varlığı bilinmektedir. Okul yapısı olarak bu
kurumlarla ilgili sağlam bir kalıntının varlığından söz etmek güçtür. Yalnız
Ayvacık Tuzla’da “Hüdâvendigâr Medresesi” olarak bilinen yapının yakın zamana kadar ayakta kaldığı bilinmektedir. Ancak bu yapı da günümüzde yıkılmıştır.
Medreselerin geçmişte kurulduğu yerlere ilişkin ipuçları, eski camiler ve kitabeleridir. Medreselerin yoğun olduğu yerleşim yerlerinden biri Gelibolu’dur.
Bu medreseler, bazı medreselerin tarihçelerinden anlaşıldığına göre, muhtemelen küçük çaptaki eğitim kurumlarıdır. Sıbyan mektepleri de genelde cami ile
bitişik basit düzeydeki eğitim kurumları olduklarından, bu kurumlarla da ilgili
geriye bir yapı kalmamıştır. Türk eğitim tarihinde, halk eğitim kurumu olarak
bilinen “Gelibolu Mevlevihanesi”, “Azepler Namazgâhı” gibi yapılar, Çanakkale’nin (Gelibolu) en eski eğitim yapıları olarak da değerlendirilebilir. Çünkü
buralarda halk eğitimi yapılmıştır.
Tanzimat döneminde Çanakkale’de temel eğitim kurumu olarak sıbyan
mektepleri ağırlığını korumuştur. 1870’lerden sonra iptidaî mektepler açılmış
veya sıbyan mektepleri de 1890’larda “iptidaî” adıyla anılır olmuştur. Ancak bu
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mekteplerde, 1847 talimatı ile “usul-i cedide” (yeni yöntem) üzerine eğitim
yapılması gerektiğine’ ilişkin uygulamaların gerçekleştiğini söylemek güçtür.
Bu kurumlar, muhtemelen geleneksel eğitim kurumu özelliklerini korumuşlardır. Çanakkale’de yeni yöntem ve tekniklere yönelik eğitimin ilk rüşdiye mektepleri ile başladığı sanılmaktadır. Çanakkale’de ilk rüşdiye mektebi, 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin yayınlanmasından kısa bir süre sonra
açılmıştır. İlk rüşdiyeler Çanakkale merkezde ve Biga’da açılmıştır.
Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre taşrada da açılması öngörülen
İdadi ve Sultanî düzeydeki ortaöğretim kurumları ise Çanakkale’de Hicri 1306
(1888) tarihinde açılmıştır. Aynı yıllarda Gelibolu ve Biga’da da idadî düzeyde
eğitim kurumları eğitim-öğretime geçmiştir.
İdadî binası Çanakkale’de 1892’de inşa edilmiştir. Bu okul 1329 (1911)’da
merkezde alınan bir karar ile sultanî olarak adlandırılmıştır. Ancak bu okulun
seviyesinin ortaöğretim düzeyinde olduğunu söylemek güçtür. Okul, daha çok
iptidaî düzeyde eğitim vermiştir.
Çanakkale’de açılan rüşdiye ve idadilerle ilin memur ihtiyacı karşılanmaya
çalışılmıştır. Bu kurumların amacı, genelde devlet dairelerine memur yetiştirmek olduğundan programlarda “yazı derslerine” önem verilmiştir.
I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale stratejik bir bölge olduğundan, başta Çanakkale Sultanisi olmak üzere birçok eğitim kurumu olumsuz etkilenmiştir.
Birçok okulda eğitim-öğretime ara verilmiş, öğretmenler gönüllü olarak askere
yazılmış ve okullar kapanmıştır. Okul binaları ise asıl işlevlerinin dışında hastane, karargâh merkezi vb. amaçlar için kullanılmıştır. Ayrıca, Çanakkale Savaşlarının eğitime etkisi konusunda İsmail Sabah’a 2012 yılında bir yüksek
lisans çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışmada savaşın sadece Çanakkale’de değil,
tüm eğitim kurumlarını doğrudan etkilediği görülmüştür (Sabah, 2012). İşgale
uğrayan bölgelerdeki okullar ise işgalciler tarafından başka amaçlar için işgal
edilmiştir. Bu olumsuz etkilerin yanında az da olsa bazı olumlu gelişmeler de
yok değildir. 10 Ağustos 1914’te Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanlığı’na atanan Cevat Paşa tarafından amele taburlarına numune mektepleri inşa
ettirilmiştir. Bu eğitim kurumları, anıt eğitim yapıları olarak halen ayaktadır.
Çanakkale Savaşlarının etkisiyle özellikle bölgenin işgali yıllarında, Gayrimüslimler de okullarını genişletme ve güçlendirme çabası içerisine girmiştir.
Ancak onların bu çabaları uzun soluklu bir politika olarak sürdürülememiştir.
Çünkü kendilerini destekleyen dış devletlerin desteği ortadan kalktığında, bu
durumdan birçok azınlık okulu da olumsuz etkilenmiştir.
Cumhuriyet döneminde azınlıkların eğitim hakları koruma altına alınmış;
ancak Türk hükümetleri tarafından azınlık okullarının, devletin birliği ve bütünlüğüne yönelik zararlı faaliyetleri düşünüldüğünden, gelişmelerine pek fırsat
tanınmamıştır. Mübadele ve göçler nedeniyle bazı azınlık okulları boşaltılmış
ve buralarda resmî okullar açılmıştır. Adalardaki azınlık okulları ise 1964’te
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ülkelerarası anlaşmazlıklar sonucunda tamamen kapatılmıştır. Ancak 2013 yılında devletin iyi niyet göstergesi olarak Gökçeada’da özel Rum okulu dört
öğrenci ile tekrar açılmıştır.
Cumhuriyet döneminde eğitim kurumlarına yeni bir şekil verilmeye çalışılmış; okullar ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim şeklinde sınıflanmıştır. Cumhuriyetin eğitim politikası olarak Çanakkale’de Cumhuriyetin ilk yıllarında ilköğretime ağırlık verilmiştir. Mustafa Necati’nin maarif vekilliği zamanında Cumhuriyetin imajına uygun devlet-vatandaş işbirliği içerisinde imece
usulü ile sağlam taş yapı okullar inşa edilmiştir. Bunların sayısı çok fazla olmasa da Cumhuriyetin eğitim hamlesini bu okullarda gözlemek mümkündür. Harf
inkılâbından sonra, ilk 2-3 yılda millet mekteplerinde verilen A ve B kursları ile
okuma-yazma seferberliği Çanakkale’de de canlı tutulmaya çalışılmıştır.
İlköğretimde okullaşmada ikinci hamle 1940’larda başlamıştır. Köy enstitülerinden yetişen eğitmen ve öğretmenler, köylerde üç yıllık ve beş yıllık okulların yaygınlaşmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Köylerde okullaşma
1980’lerde tamamlanmış olmasına rağmen 1990’larda taşımalı ilköğretim uygulaması ile köy okulları boşalmaya başlamıştır.
Çanakkale’de ortaöğretim, 1949’a kadar ortaokul düzeyindedir. İlçelerde
ortaokulların açılması 1930’lu yıllarda gerçekleşmiştir. İlk lise, eski idadi binasında ortaokul üzerine 1949’da Çanakkale merkezde açılmıştır. Diğer ilçelerde
liseler ve farklı türdeki liseler ise 1950’lerden sonra açılmıştır.
Çanakkale’de özel öğretim kurumu olarak, 1964’e kadar Rum özel okullarının varlığı söz konusudur. Bu okulların kapatılması ile 1990’lara kadar dershane ve kurslar dışında özel okullar mevcut değildir. Çanakkale’de ilk Özel
Türk Okulu 11 Eylül 1996’da “Çanakkale Koleji” adı altında merkez ilçede
açılmıştır. İlde bu okul ve iki özel ilköğretim okulu dışında özel öğretim kurumunun olmaması bir eksiklik olarak görülebilir. Merkez ilçe dışında hiçbir ilçede özel okulun olmaması ilginçtir.
Özel eğitim kurumları olarak Çanakkale şanslı illerden biridir. Türkiye’de
sayıları az olan İşitme Engelliler Okulu 1977-1978 yıllarında, Görme Engelliler
Okulu ise 1986-1987 yıllarında açılmış ve engelli öğrencilerin hizmetindedir.
Çanakkale’de ilk yükseköğretim kurumu 1955-1956 yıllarında eğitimöğretime başlayan Çanakkale İlköğretmen Okulu’nun 1974-1975 yılında “Eğitim Enstitüsü”ne dönüştürülmesi ile açılmıştır. Daha sonraki yıllarda ilde, meslek yüksek okulu da açılmıştır. 3 Temmuz 1992’de açılan Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ilin tek yükseköğretim kurumudur.
Tarihi okul yapıları açısından, ilin zengin olduğunu söylemek güçtür. Cumhuriyet öncesinden kalan okul yapılarının sayısı çok azdır. Bunların da muazzam eğitim yapıları olduğu söylenemez, ancak korunması gerekli kültürel var-
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lıklardır. Bunların bir kısmı Rumlardan kalma okul binalarıdır. Bu binalar, taş
yapılardır.
Bu çalışmanın bulgu ve sonuçlarından hareketle maddeler halinde şöyle bir
değerlendirme yapılabilir:
•

Eğitim-öğretim kurumlarında, niceliğin ve niteliğin bir arada düşünüldüğü uzun vadeli bir planlama yapılamamıştır.

•

Sosyal ve siyasal olaylar, eğitim kurumlarının gelişimini doğrudan
etkilemiştir.

•

Eğitim yapılarının inşasında, pedagojik esaslardan çok, pratik ve kısa
vadeli amaçlar ön planda tutulmuştur. Okullar oradan oraya taşınmak
zorunda kalmış, bu da eğitim kurumlarında tarihsel bağların kopmasına neden olduğundan eğitim-öğretimin niteliği de bundan olumsuz
etkilenmiştir.

Bu kısa değerlendirmeden sonra şöyle bir öneri de getirilebilir: Eğitim
kurumları tarihsel temelleri ile mutlaka bağını kurmalı ve tarihi okul yapıları
kültürel bir varlık olarak kabul edilerek korunmalıdır. Çünkü bu yapılar, sanat
ve estetik değerlerinin ötesinde Türk eğitim tarihinin önemli kalıntıları ve tanıklarıdır. Eğitim kurumlarının geliştirilmesinde, mutlaka bu eğitim mirasından
yararlanılmalı ve dersler çıkarılmalıdır.
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EKLER
Ek 1. Yıllara Göre Çanakkale Nüfusu
Yıllar

İl ve ilçe merkezleri

Köyler

Toplam nüfus

1927

35 682

147 809

183 491

1935

44 931

177 861

222 792

1940

71 114

233 474

304 588

1945

75 865

241 389

317 254

1950

50 769

238 600

289 429

1955

59 814

251 642

311 456

1960

71 757

265 853

337 610

1965

81 753

268 564

350 317

1970

97 305

263 459

360 764

1975

-

-

377 121

1980

126 703

274 662

401 365

1985

148 108

269 103

417 211

1990

168 529

263 734

432 263

1997

198 566

250 249

448 815

2000

215 571

249 404

464 975

2007

247 443

228 685

476 128
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Ek 2. Çanakkale Valileri
İsmail Hakkı Bey

1923-1929

Süreyya Yurdakul
Nizamettin Ataker

1929-1935
1935-1937

Atıf Ulusoğlu

1937-1941

Fehmi Vural

1941-1945

Burhanettin Teker

1945-1946

Ferit Nomer

1946-1949

Raşit Demirtaş

1949-1950

Raif Tek
Saffettin Karanakçı

1950-1951
1951-1953

İhsan Sabri Çağlayangil

1953-1954

Cemal Tarlan

1954-1958

Fahrettin Akkutlu
Emin Türker

1958-1960
1960-1960

Niyazi Dalokay

1960-1962

Hakkı Nevzat Baykal

1962-1964

Hüseyin Sabri Özer

1964-1967

Celalettin Tüfekçi

1967-1971

Ali Rıza Yaradanakul

1971-1975

Babür Ünsal

1975-1978

Mustafa Gönül
Fikret Kocak

1978-1979
1979-1980

Nurettin Turan

1980-1984

Erdinç Büyükalın

1984-1988

Muzaffer Ecemiş

1988-1991

Hüsnü Tuğlu

1991-1996

Ekrem Özsoy

1996-2000

Süleyman Kamçı

2000-2006

Orhan Kırlı

2006-2008

Abdülkadir Atalık

2008- 2011

Güngör Azim Tuna

2011-2013

Ahmet Çınar

2013-
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Ek 3. Çanakkale İlköğretim Kurumları ve Açıldığı Tarihler (1988’e kadar)

S

Okulun adı

Tarih

S

Okulun adı

Tarih

Merkez İlçe
1

Arıburnu İlkokulu (Ş)

1975

31

Salihler İlkokulu

1947

2

Barbaros H. P. İlkokulu 1956
(Ş)

32

Saraycık İlkokulu

1917

3

Cevat Paşa İlkokulu (Ş)

1963

33

Sarıbeyli İlkokulu

1962

4

Cumhuriyet
(Ş)

İlkokulu 1923

34

Sarıcaeli İlkokulu

1917

5

Gazi İlkokulu (Ş)

1933

35

Taşlıtarla İlkokulu

1968

6

İstiklâl İlkokulu (Ş)

1923

36

Ulupınar İlkokulu

1917

7

18 Mart İlkokulu (Ş)

1927

37

Yağcılar İlkokulu

1949

8

Turgut Reis İlkokulu 1976
(Ş)

38

Yapıldak İlkokulu

1936

9

V. Fahrettin Akutlu İlk. 1986
(Ş)

39

Yukarı Okçular İlkokulu

1927

10

Aşağı Okçular İlkokulu

1931

40

İntepe İlkokulu

1928

11

Belen İlkokulu

1943

41

Akçapınar İlkokulu

1944

12

Çınarlı İlkokulu

1918

42

Akçeşme İlkokulu

1968

13

Çiftlikdere İlkokulu

1974

43

Civler İlkokulu

1960

14

Denizgöründü İlkokulu

1949

44

Kemerdere İlkokulu

1979

15

Elmacık İlkokulu

1966

45

Çıplak İlkokulu

1928

16

Elmacık Değirmendere 1978
İlk.

46

Dümrek İlkokulu

1927

17

Işıklar İlkokulu

1957

47

Gökçalı İlkokulu

1928

18

Kalabaklı İlkokulu

1943

48

Güzelyalı İlkokulu

1978

19

Karacaören İlkokulu

1925

49

Halileli İlkokulu

1928

20

Kayadere Köyü İlkoku- 1962
lu

50

Ş.F. Çamoğlu İlkokulu

1972

21

Kemel İlkokulu

1955

51

Kalafat İlkokulu

1951

22

Kepez İlkokulu

1928

52

Kumkale İlkokulu

1944

23

Kızılcaören İlkokulu

1945

53

Tevfikiye İlkokulu

1946

24

Çanakalan İlkokulu

1962

54

Bodurlar İlkokulu

1971

25

Kızılkeçili İlkokulu

1929

55

Haliloğlu İlkokulu

1972
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26

Kurşunlu İlkokulu

1928

56

Kocalar İlkokulu

1962

27

M. Fevzi Çakmak İlko- 1968
kulu

57

Ortaca İlkokulu

1947

28

Damyeri İlkokulu

1977

58

Serçeler İlkokulu

1964

29

Musaköy İlkokulu

1941

59

Terziler İlkokulu

1970

30

Özbek İlkokulu

1927
Ayvacık İlçesi

1

Atatürk İlkokulu (Ş)

1976

39

Şapköy İlkokulu

1973

2

Çankaya İlkokulu (Ş)

1928

40

Tamış İlkokulu

1936

3

Çiftlik İlkokulu (Ş)

1980

41

Aşağı Tartışık İlkokulu

1969

4

Ahmetçe Köyü İlkokulu

1928

42

Yukarı Tartışık İlkokulu

1958

5

Ahmetler İlkokulu

1960

43

Taşboğaz İlkokulu

1967

6

Akçin İlkokulu

1940

44

Tuztaşı İlkokulu

1962

7

Baharlar İlkokulu

1953

45

Uzunalan İlkokulu

1960

8

Dereoba İlkokulu

1963

46

Yeniçam İlkokulu

1977

9

Behram İlkokulu

1928

47

Gülpınar Bucağı İlkoku- 1930
lu

10

Bilaller İlkokulu

1954

48

Babadere İlkokulu

1929

11

Budaklar İlkokulu

1960

49

Babakale İlkokulu

1928

12

Büyükhüsun İlkokulu

1926

50

Bademli İlkokulu

1929

13

Cemaller İlkokulu

1963

51

Balabanlı İlkokulu

1953

14

Çaltıköy İlkokulu

1960

52

Bektaş İlkokulu

1945

15

Çınarpınar İlkokulu

1960

53

Çamkalabak İlkokulu

1954

16

Demirciköy İlkokulu

1950

54

Çamtepe İlkokulu

1977

17

Dibekli İlkokulu

1940

55

Kaşkaya İlkokulu

1969

18

Erecek İlkokulu

1954

56

Çamköy İlkokulu

1955

19

Hüseyin Fakı İlkokulu

1963

57

Kızılkeçili İlkokulu

1954

20

İlyasfakı İlkokulu

1944

58

Kocaköy İlkokulu

1949

21

Kayalar İlkokulu

1934

59

Koyunevi İlkokulu

1951

22

Keçikaya İlkokulu

1960

60

Kösedere İlkokulu

1927

23

Kestanelik İlkokulu

1965

61

Çamoba İlkokulu

1975

24

Kırca İlkokulu

1979

62

Karbastı İlkokulu

1971

25

Kısacık İlkokulu

1940

63

Naldöken İlkokulu

1960

26

Kısacıkaltı İlkokulu

1954

64

Taşağıl İlkokulu

1971
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27

Korubaşı İlkokulu

1927

65

Tuzla İlkokulu

1957

28

Kozlu İlkokulu

1937

66

Yukarıköy İlkokulu

1961

29

Kulfal İlkokulu

1966

67

Küçükkuyu
İlkokulu

30

Koruoba İlkokulu

1952

68

Adatepebaşı İlkokulu

1956

31

Küçükhüsun İlkokulu

1940

69

Arıklı İlkokulu

1951

32

Misvak İlkokulu

1945

70

Bahçedere İlkokulu

1955

33

Paşaköy İlkokulu

1928

71

Boztepe İlkokulu

1960

34

Pınardere İlkokulu

1968

72

Küçükçetmi İlkokulu

1946

35

Sapanca İlkokulu

1938

73

Çetmibaşı İlkokulu

1969

36

Sazlı İlkokulu

1928

74

Nusratlı İlkokulu

1948

37

Söğütlü İlkokulu

1947

75

Ö. Faruk Alpan İlkokulu

1976

38

Süleymanköy İlkokulu

1939

76

Yeşilyurt İlkokulu

1929

Adatepe 1929

Bayramiç İlçesi
1

Millî Hakimiyet İlkoku- 1923
lu (Ş)

37

Beşik İlkokulu

1977

2

Millî Zafer İlkokulu (Ş)

1929

38

Çavuşlu İlkokulu

1928

3

Ağaçköy İlkokulu

1927

39

Çırpılar İlkokulu

1928

4

Ahmetçeli İlkokulu

1939

40

Dağoba İlkokulu

1967

5

Akpınar İlkokulu

1957

41

Gedik İlkokulu

1940

6

Alakeçi İlkokulu

1955

42

Karaköy İlkokulu

1940

7

Ali Kabaklar İlkokulu

1969

43

Köseler İlkokulu

1964

8

Çaldağ İlkokulu

1965

44

Külcüler İlkokulu

1948

9

Çavuşköy İlkokulu

1947

45

Mollahasanlar İlkokulu

1964

10

Dağahmetçe İlkokulu

1950

46

Sarıot İlkokulu

1964

11

Daloba İlkokulu

1956

47

Serhat İlkokulu

1941

12

Doğancı İlkokulu

1938

48

Toluklar İlkokulu

1966

13

Kaykılar İlkokulu

1963

49

Tongurlu İlkokulu

1941

14

Kızıltepe İlkokulu

1961

50

Yeşilköy İlkokulu

1946

15

Koşuburnu İlkokulu

1948

51

Yiğitler İlkokulu

1928

16

Kurşunlu İlkokulu

1947

52

Aşağışapçı İlkokulu

1968

17

Kutluoba İlkokulu

1938

53

Bekirler İlkokulu

1968

18

Nebiler İlkokulu

1947

54

Bezirganlar İlkokulu

1940

19

Tütüler İlkokulu

1981

55

Cazgirler İlkokulu

1967
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20

Örenli İlkokulu İlkoku- 1944
lu

56

Çatalçam İlkokulu

1941

21

Aşağı Palamutoba İlko- 1948
kulu

57

Çiftlik İlkokulu

1963

22

Yukarı
İlkokulu

58

Hacıbekirler İlkokulu

1961

23

Pınarbaşı İlkokulu

1930

59

Hacıköy İlkokulu

1938

24

Pıtırelli İlkokulu

1945

60

Işıkeli İlkokulu

1969

25

Saçaklı İlkokulu

1938

61

Karaibrahimler İlkokulu

1950

26

Saraycık İlkokulu

1962

62

Karıncalık İlkokulu

1947

27

Sarıdüz İlkokulu

1968

63

Korucak İlkokulu

1954

28

Tülüler İlkokulu

1941

64

Köylü İlkokulu

1947

29

Türkmenli İlkokulu

1929

65

Kuşçayırı İlkokulu

1946

30

Üzümlü İlkokulu

1942

66

Muratlar İlkokulu

1929

31

Yahşıeli İlkokulu

1927

67

Osmaniye İlkokulu

1967

32

Yassıbağ İlkokulu

1955

68

Söğütgediği İlkokulu

1945

33

Zerdalilik İlkokulu

1964

69

Hacıdervişler İlkokulu

1983

34

Zeytinli İlkokulu

1947

70

Yanıklar İlkokulu

1964

35

Evciler İlkokulu

1927

71

Yeniceköy İlkokulu

1948

36

Akçakıl İlkokulu

1965

72

Yukarışapçı İlkokulu

1968

Palamutoba 1978

Biga İlçesi
1

D. Ekrem Ergün İlko- 1973
kulu (Ş)

61

Sarıca İlkokulu

1963

2

Dumlupınar
(Ş)

62

Yanıç İlkokulu

1960

3

Fatih İlkokulu (Ş)

1967

63

Balıklıçeşme
nağı

4

Osmangazi İlkokulu (Ş)

1915

64

Ayıtdere İlkokulu

1964

5

Sakarya İlkokulu (Ş)

1903

65

Bekirli İlkokulu

1957

6

Abdiağa İlkokulu

1938

66

Çelikgürü İlkokulu

1957

7

Ağaköy İlkokulu

1937

67

Çınardere İlkokulu

1941

8

Ahatoba İlkokulu

1967

68

Eskibalıklı İlkokulu

1935

9

Akkayrak İlkokulu

1957

69

Geyikkırı İlkokulu

1941

10

Akköprü İlkokulu

1954

70

Göktepe İlkokulu

1938

11

Akpınar İlkokulu

1938

71

Gürgendere İlkokulu

1957

İlkokulu 1934

203

Arabako- 1954

12

Akyaprak İlkokulu

1956

72

Hisarlı İlkokulu

13

Arabalan İlkokulu

1955

73

Balıklıçeşme Karacaali 1938
İlk.

14

Aziziye İlkokulu

1980

74

Karahamzalar İlkokulu

1933

15

Bahçeli İlkokulu

1947

75

Kayapınar İlkokulu

1938

16

Bakacak Çiftliği İlko- 1954
kulu

76

Kemer İlkokulu

1933

17

Camialan İlkokulu

1971

77

Kozçeşme İlkokulu

1935

18

Çavuşköy İlkokulu

1961

78

Otludere İlkokulu

1938

19

Çilingir İlkokulu

1981

79

Selvi İlkokulu

1953

20

Dikmen İlkokulu

1957

80

Gümüşçay Atatürk İlko- 1976
kulu

21

Doğancı İlkokulu

1952

81

Bucak İlkokulu

1933

22

Elmalı İlkokulu

1968

82

Adliye İlkokulu

1955

23

Eybekli İlkokulu

1951

83

Aşağı Demirci İlkokulu

1956

24

Gemicikırı İlkokulu

1951

84

Çeşmealtı İlkokulu

1952

25

Güleçköy İlkokulu

1926

85

Çınarköprü İlkokulu

1955

26

Havdan İlkokulu

1948

86

Eğridere İlkokulu

1962

27

Hoşoba İlkokulu

1923

87

Emirorman İlkokulu

1954

28

Ilıcabaşı İlkokulu

1965

88

Hacıköy İlkokulu

1929

29

Işıkeli İlkokulu

1966

89

Kanibey İlkokulu

1928

30

İdriskoru İlkokulu

1937

90

Katırtepe İlkokulu

1939

31

İskenderköy İlkokulu

1923

91

Osmaniye İlkokulu

1984

32

Kalafat İlkokulu

1955

92

Yukarıdemirci İlkokulu

1927

33

Kaldırımbaşı İlkokulu

1933

93

Gündoğdu İlkokulu

1927

34

Kapanbelen İlkokulu

1950

94

Danişment İlkokulu

1927

35

Kaşıkçıoba İlkokulu

1955

95

Karaağaç İlkokulu

1955

36

Katrancı İlkokulu

1955

96

Kazmalı İlkokulu

1949

37

Kaynarca İlkokulu

1963

97

Gündoğdu
İlkokulu

38

Ovacık İlkokulu

1951

98

Karabiga
İlkokulu

39

Savaştepe İlkokulu

1950

99

M. Kemal İlkokulu

1976

40

Sarıkaya İlkokulu

1938

100

Aksaz İlkokulu

1958

41

Sarışıvat İlkokulu

1950

101

Çakırlı İlkokulu

1956
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1950

Pekmezli 1932
Cumhuriyet 1928

42

Şakirbey İlkokulu

1961

102

Değirmencik İlkokulu

1953

43

Yeniceköy İlkokulu

1955

103

H.H. Yaylası İlkokulu

1953

44

Yeniçiftlik İlkokulu

1926

104

Karapürçek İlkokulu

1969

45

Yolindi İlkokulu

1968

105

Kocagür İlkokulu

1945

46

Bakacak İlkokulu

1928

106

Örtülüce İlkokulu

1946

47

Ahmetler İlkokulu

1947

107

Tokatkırı İlkokulu

1938

48

Bezirganlar İlkokulu

1956

108

Sinekçi İlkokulu

1937

49

Cihadiye İlkokulu

1947

109

Ambaroba İlkokulu

1956

50

Çeltik İlkokulu

1942

110

Bozlar İlkokulu

1951

51

Çömlekçi İlkokulu

1948

111

Gerlengeç İlkokulu

1933

52

Dereköy İlkokulu

1947

112

Güvenalan İlkokulu

1928

53

Eskibakacak İlkokulu

1946

113

Hacıpehlivan İlkokulu

1923

54

Eşelek İlkokulu

1957

114

İlyasalan İlkokulu

1933

55

Geredeli İlkokulu

1946

15

Kepekli İlkokulu

1963

56

Gürçeşme İlkokulu

1946

116

Koruoba İlkokulu

1934

57

Harmanlı İlkokulu

1947

117

Sazoba İlkokulu

1954

58

Kahvetepe İlkokulu

1947

118

Sığırcık İlkokulu

1957

59

Paşaçayı İlkokulu

1950

119

Yenimahalle İlkokulu

1952

60

Ramazanlar İlkokulu

1952
Bozcaada İlçesi

1

İstiklâl İlkokulu

1924
Çan İlçesi

1

Atatürk İlkokulu (Ş)

1967

37

Halilağa İlkokulu

1963

2

Cumhuriyet
(Ş)

İlkokulu 1980

38

Helvacı İlkokulu

930

3

M. Akif İlkokulu (Ş)

1986

39

Hurma İlkokulu

1971

4

18 Eylül İlkokulu (Ş)

1924

40

İlyasağa İlkokulu

1928

5

Özer İlkokulu (Ş)

1969

41

Kadılar İlkokulu

1970

6

Ahlatlı-Şerbetli İlkoku- 1939
lu

42

Kalburcu İlkokulu

1926

7

Altıkulaç İlkokulu

1947

43

Karadağ İlkokulu

1946

8

Asmalı İlkokulu

1954

44

Karakadılar İlkokulu

1968

9

Bahadırlı İlkokulu

1928

45

Karakoca İlkokulu

1931

10

Bardakçılar İlkokulu

1956

46

Karlı İlkokulu

1946
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11

Bilaller İlkokulu

1967

47

Keçiağılı İlkokulu

1941

12

Bostandere İlkokulu

1956

48

Kızılelma İlkokulu

1953

13

Bozguç İlkokulu

1950

49

Kocayayla İlkokulu

1927

14

Büyükpaşa İlkokulu

1947

50

Koyunyeri İlkokulu

1963

15

Büyüktepe İlkokulu

1961

51

Kulfal İlkokulu

1925

16

Cicikler İlkokulu

1968

52

Kumarlar İlkokulu

1928

17

Çakıl İlkokulu

1966

53

Küçüklü İlkokulu

1949

18

Çaltıkara İlkokulu

1941

54

Küçükpaşa İlkokulu

1966

19

Çamköy İlkokulu

1975

55

Küçüktepe İlkokulu

1954

20

Çekiçler İlkokulu

1977

56

Mallı İlkokulu

1956

21

Çomaklı İlkokulu

1928

57

Mallıdere İlkokulu

1976

22

Danapınar İlkokulu

1956

58

Maltepe İlkokulu

1939

23

Derenti İlkokulu

1948

59

Okçular İlkokulu

1956

24

Dereoba İlkokulu

1965

60

Ozancık İlkokulu

1966

25

Doğaca İlkokulu

1968

61

Semedeli İlkokulu

1947

26

Doğancılar İlkokulu

1954

62

Söğütalan İlkokulu

1946

27

Manyasoba İlkokulu

1975

63

Süle İlkokulu

1944

28

Dondurma İlkokulu

1971

64

Terzialan İlkokulu

1954

29

Dondurma
İlkokulu

Kilimoba 1974

65

Uzunalan İlkokulu

1958

30

Duman İlkokulu

1966

66

Üvezdere İlkokulu

1943

31

Durali İlkokulu

1930

67

Yaya İlkokulu

1930

32

Eskiyayla İlkokulu

1955

68

Yaykın İlkokulu

1951

33

Etili İlkokulu

1924

69

Yeniçeri İlkokulu

1939

34

Göle İlkokulu

1957

70

Yuvalar İlkokulu

1954

35

Hacıkasım İlkokulu

1954

71

Zeybekçayır İlkokulu

1961

36

Hacılar İlkokulu

1946
Eceabat İlçesi

1

Köprülü Hamdibey İlk. 1968
(Ş)

8

Kilitbahir İlkokulu

1923

2

Türközü İlkokulu (Ş)

1923

9

Kocadere İlkokulu

1941

3

Alçıtepe İlkokulu

1938

10

Kumköy İlkokulu

1938

4

Behramlı İlkokulu

1940

11

Küçük Anafarta İlkoku- 1928
lu
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5

Beşyol İlkokulu

1928

12

Seddülbahir İlkokulu

1927

6

Bigalı İlkokulu

192

13

Yalova-Zafer İlkokulu

1918

7

Büyük Anafarta İlkoku- 1929
lu

14

Yolağzı İlkokulu

1927

Ezine İlçesi
1

Cevatpaşa İlkokulu (Ş)

1964

27

Kızıltepe İlkokulu

1968

2

Gazi İlkokulu (Ş)

1926

28

Koçali İlkokulu

1955

3

Yahya Çavuş İlkokulu 1971
(Ş)

29

Köprübaşı İlkokulu

1964

4

Akçakeçili İlkokulu

1963

30

Körüktaşı İlkokulu

1956

5

Akköy İlkokulu

1944

31

Köseler İlkokulu

1960

6

Aladağ İlkokulu

1961

32

Pazarköy İlkokulu

1953

7

Aladağ
İlkokulu

Kiremitlioba 1968

33

Sarısöğüt İlkokulu

1946

8

Alemşah İlkokulu

1957

34

Sarpdere İlkokulu

1967

9

Arasanlı İlkokulu

1955

35

Şapköy İlkokulu

1960

10

Bahçeli İlkokulu

1939

36

Taştepe İlkokulu

1967

11

Balıklı İlkokulu

1959

37

Tavaklı İlkokulu

1927

12

Belen İlkokulu

1968

38

Uluköy İlkokulu

1946

13

Bozeli İlkokulu

1961

39

Üsküfçü İlkokulu

1965

14

Çamköy İlkokulu

1974

40

Yavaşlar İlkokulu

1972

15

Çamlıca İlkokulu

1956

41

Yaylacık İlkokulu

1959

16

Çarıksız İlkokulu

1967

42

Yenioba İlkokulu

1966

17

Çetmi İlkokulu

1968

43

Geyikli Bozköy İlkokulu 1956

18

Derbentbaşı İlkokulu

1955

44

Bozalan İlkokulu

1969

19

Gökçebayır İlkokulu

1927

45

Çamoba İlkokulu

1966

20

Güllüce İlkokulu

1956

46

Dalyan İlkokulu

1969

21

Hisaralan İlkokulu

1981

47

Kumburun İlkokulu

1952

22

Karadağ İlkokulu

1964

48

Mahmudiye İlkokulu

1927

23

Karagömlek İlkokulu

1960

49

Mecidiye İlkokulu

1951

24

Kayacık İlkokulu

1960

50

Pınarbaşı İlkokulu

1939

25

Kemalli İlkokulu

1944

51

Üvecik İlkokulu

1943

26

Kızılköy İlkokulu

1940

52

Yeniköy İlkokulu

1952

Gelibolu İlçesi
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1

Cumhuriyet
(Ş)

İlkokulu 1923

18

Yeniköy İlkokulu

1961

2

G. Süleyman Paşa İlko- 1927
kulu (Ş)

19

Bolayır İlkokulu

1939

3

Hakimiyet-i Milliye İlk. 1964
(Ş)

20

Demirtepe İlkokulu

1942

4

Namık Kemal İlkokulu 1957
(Ş)

21

Güneyli İlkokulu

1945

5

Bayırköy İlkokulu

1926

22

Kavakköy İlkokulu

1928

6

Burhanlı İlkokulu

1956

23

Evreşe İlkokulu

1927

7

Cevizli İlkokulu

1956

24

Adilhan İlkokulu

1944

8

Cumalı İlkokulu

1960

25

Bayramiç İlkokulu

1943

9

Değirmendüzü İlkokulu

1937

26

Çokal İlkokulu

1947

10

Fındıklı İlkokulu

1938

27

Kalealtı İlkokulu

1945

11

Ilgardere İlkokulu

1928

28

Kocaçeşme İlkokulu

1947

12

Karainebeyli İlkokulu

1959

29

Koruköy İlkokulu

1942

13

Kavaklıtepe İlkokulu

1951

30

Süleymaniye İlkokulu

1943

14

Ocaklı İlkokulu

1949

31

Şadıllı İlkokulu

1945

15

Pazarlı İlkokulu

1963

32

Yülüce İlkokulu

1944

16

Sütlüce İlkokulu

1929

33

Gelibolu Sağırlar İlko- 1977
kulu (Ş)

17

Tayfur İlkokulu

1953

34

Gelibolu Körler İlkokulu 1986
(Ş)

Gökçeada İlçesi
1

Cumhuriyet

1929

4

Uğurlu

1984

2

Dereköy

1964

5

Yeni Bademli

1984

3

Kaleköy

1950

6

Zeytinli

1964

Lâpseki İlçesi
1

Plevne İlkokulu (Ş)

1923

24

Y. Kundakçılar İlkokulu

1974

2

25 Eylül İlkokulu (Ş)

1978

25

Yenice İlkokulu

1940

3

Adatepe İlkokulu

1962

26

Beyçayır İlkokulu

1938

4

Alpagut İlkokulu

1944

27

Beypınar İlkokulu

1968

5

Balcılar İlkokulu

1949

28

Çataltepe İlkokulu

1949

6

Çamyurt İlkokulu

1962

29

Dişbudak İlkokulu

1949

7

Çavuşköy İlkokulu

1957

30

Doğandere İlkokulu

1955
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8

Dereköy İlkokulu

1958

31

Dumanlı İlkokulu

1961

9

Eçialan İlkokulu

1950

32

Karamusalar İlkokulu

1950

10

Güreci İlkokulu

1929

33

Kırcalar İlkokulu

1968

11

Hacıömerler İlkokulu

1956

34

Kızıldam İlkokulu

1968

12

İlyasköy İlkokulu

1944

35

Nusratiye İlkokulu

1955

13

Karaömerler İlkokulu

1951

36

Umurbey İlkokulu

1923

14

Kemikalan İlkokulu

1952

37

Akçaalan-Eskikışla
kokulu

15

Kocabaşlar İlkokulu

1965

38

Beybaş İlkokulu

1945

16

Kocaveli İlkokulu

1937

39

Gökköy İlkokulu

1945

17

Mecidiye İlkokulu

1945

49

Hacıgelen İlkokulu

1964

18

Subaşı İlkokulu

1936

41

Hacıgelen-Koruoba
İlkokulu

1977

19

Suluca İlkokulu

1928

42

Harmancık İlkokulu

1965

20

Şahinli İlkokulu

1945

43

Hacılar İlkokulu

1972

21

Şevketiye H. Tabakoğlu 1938
İlk.

44

Kangırlı İlkokulu

1926

22

Taştepe İlkokulu

1956

45

Sındal İlkokulu

1937

23

Yaylalar İlkokulu

1961

46

Üçpınar İlkokulu

1958

İl- 1969

Yenice İlçesi
1

Atatürk İlkokulu (Ş)

1966

44

Üçkabaağaç İlkokulu

1948

2

Cumhuriyet
(Ş)

İlkokulu 1982

45

Kalkım İlkokulu

1926

3

Yeşilyurt İlkokulu (Ş)

1926

46

Akçakoyun İlkokulu

1929

4

Aşağı İnova İlkokulu

1968

47

Akköy İlkokulu

1949

5

Aşağı Karaaşık İlkoku- 1959
lu

48

Armutçuk İlkokulu

1968

6

Ballıçay İlkokulu

1968

49

Aşağı Çavuş İlkokulu

1956

7

Başkoz İlkokulu

1975

50

Bağlı İlkokulu

1934

8

Bekten İlkokulu

1957

51

Canbaz İlkokulu

1962

9

Çal İlkokulu

1946

52

Çiftlik İlkokulu

1961

10

Çakır İlkokulu

1928

53

Çukuroba İlkokulu

1966

11

Çakıroba İlkokulu

1956

54

Kalabakbaşı İlkokulu

1966

12

Çamoba İlkokulu

1968

55

Karaaydın İlkokulu

1946

13

Çınarcık İlkokulu

1956

56

Kırıklar İlkokulu

1967
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14

Davutköy İlkokulu

1943

57

Oğlanalan İlkokulu

1969

15

Gümüşler İlkokulu

1948

58

Örencik İlkokulu

1947

16

Gündoğdu İlkokulu

1953

59

Yarış İlkokulu

1961

17

Karadoru İlkokulu

1963

60

Yukarı Çavuş İlkokulu

1959

18

Karaköy İlkokulu

1942

61

Pazarköy Bucağı İlkoku- 1928
lu

19

Gedikoba İlkokulu

1986

62

Alancık İlkokulu

20

Karasuçam İlkokulu

1968

63

Alancık
İlkokulu

21

Namazgah İlkokulu

1957

64

Darıalan İlkokulu

1978

22

Nevruz İlkokulu

1953

65

Dipoba İlkokulu

1969

23

Semeteli İlkokulu

1962

66

Hacıyusuflar İlkokulu

1969

24

Sarıçay İlkokulu

1960

67

Hasanlar İlkokulu

1981

25

Sazak İlkokulu

1953

68

Pınaroba İlkokulu

1970

26

Seyvan İlkokulu

1954

69

Araovacık İlkokulu

1923

27

Sofular İlkokulu

1955

70

Boynanlar İlkokulu

1945

28

Soğucak İlkokulu

1956

71

Çınar İlkokulu

1940

29

Taban İlkokulu

1949

72

Çırpılar İlkokulu

1940

30

Torhasan İlkokulu

1950

73

Haydaroba İlkokulu

1945

31

Güveyler İlkokulu

1983

74

Kabalı İlkokulu

1945

32

Umurlar İlkokulu

1943

75

Kızıldam İlkokulu

1959

33

Yukarı Karaaşık İlko- 1968
kulu

76

Koruköy İlkokulu

1950

34

Yukarı İnova İlkokulu

1955

77

Kovancı İlkokulu

1955

35

Hamdi Bey İlkokulu

1928

78

Öğmen İlkokulu

1956

36

Ahiler İlkokulu

1964

79

Suuçtu İlkokulu

1965

37

Bayatlar İlkokulu

1954

80

Ahmetler İlkokulu

1985

38

Fahri Tosili İlkokulu

1939

81

Yağdıran İlkokulu

1968

39

Kurtlar İlkokulu

1945

82

İbrahimler İlkokulu

1974

40

Hıdırlar İlkokulu

1938

83

Kabaağaçarası İlkokulu

1980

41

Kargacı İlkokulu

1960

84

Yanoba İlkokulu

1972

42

Kayatepe İlkokulu

1929

85

Yalıoba İlkokulu

1978

43

Reşadiye İlkokulu

1945

86

Yeşilköy İlkokulu

1950
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Altıparmaklar 1969

Ek 4. Okul Belgelerinden Bazı Örnekler

Bir Köy Mektebi Tasdiknamesi Örneği (1935)

Üç Yıllık Köy Okulu Diploma Örneği (1939)
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Köy İlkokulları Beş Yıla Çıktıktan Sonra Verilen İlk İlkokul Diploma Örneği (1942)

Beş sınıflı Bir Köy İlkokulu Diploma Örneği (1945)

212

Çanakkale İlköğretmen Okulu Diploma Örneği(1967)

Çanakkale Kız Enstitüsü Diploma Örneği(1954)

213

Çanakkale Merkez Ortaokulu Diploma Örneği(1973)

Çanakkale Eğitim Enstitüsü Diploma Örneği (1979)

214

Ek 5. Araştırma İzin Belgesi

215

