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Bilindi~i gibi hemen bütün Arap ülkeleri, ba~lang~ç ve ayr~l~~lan de~i~mekle birlikte, uzun periyotlar halinde Osmanl~~Devleti bünyesi içerisinde
yer alm~~lar, Türkler ve Araplar iki millet olarak ayn~~devletin yap~~ ta~lar~ n~~
olu~turmu~lard~r. Gerek bu birliktelik ve gerekse Türklerin ~slâmiyeti kabul
etmi~~olmalar~ n~n bir sonucu olarak da Türkçe ile Arapça aras~nda tabii say~labilecek bir ili~ki zinciri meydana gelmi~tir. Türkler kendi dillerini Arap Alfabesiyle yazd~ klan gibi, medreselerinde Arapça'y~~ ö~retim dili olarak kabul
etmi~ler, bu dille çok say~da eserler vermi~lerdir. Buna kar~~l~ k Türk dilinden bir k~s~m kelimeler de Arapça'ya geçmi~, en az~ndan devlet kademelerinde görev alan Arap as~ll~~Osmanl~~tebeas~~Türkçe'yi ö~renmi~tir'.
Araplar~n sistemli bir biçimde Türkçeyi ö~renmeleri veyahut da daha
de~i~ik bir ifade ile Araplara Türkçe ö~retmek meselesi ise, her halde Tanzimat'~~ takip eden dönemlerin konusudur. Bununla birlikte görebildi~imiz
kadar~yla bu sahada pek ara~t~rma yap~lmam~~~bulunmaktad~r'. Bu nedenle
biz, bu alanda ara~t~rma yapacak olanlara küçük bir katk~~ olmas~~ dile~iyle,
Arap dünyas~~genelinden konuyu özele indirgeyerek, yaln~zca Libya'y~~ ele
alacak, bölgenin yerli halk~na Türkçe ö~retilmesi konusundaki baz~~gözlemlerimizi ortaya koymaya çal~~aca~~z.
OSMANLI SON DÖNEMINDE LIBYA'DA TÜRKÇE'NIN Ö~RETIMI MESELESI

Bilindi~i gibi Osmanl~~ Devleti'nin resmi dilinin Türkçe oldu~u ve devlet
hizmetinde bulunacak ki~ilerin Türkçe bilmeleri gerekece~i hususu, ilk defa
Arapça'ya Türkçe'den geçen kelimeler konusu çok say~da çal~~mada ele al~narak de~erlendirilmi~~bulunmaktad~r. Bunun Libya'daki örnekleri için bkz. Ali Mustafa el-M~srati, Libya ve
Türkiye Aras~ndaki Tarihi Ba~lar, çev. Vecdi Gedik, Ankara, 1981, s. 63. vd.
2 Biz buna yak~n bir konuyu daha önceki bir tebli~imizde ele ahp de~erlendirmi~tik. Araplara Osmanhca ö~retimi "Cezayir örneti", 14-18 Eylül 1987'de Istanbul'da toplanan Sekizinci
Milli Türkoloji Kongresi. Bu tebli~~Türk Tarih Kurumu Belleten'inde yay~nlanacakt~r. Ayr. bkz.
Nesimi Yaz~c~, Bibliyogralya,Belleten, c. LI. S. 201 (Ankara Arahk 1987), s. 1473-1478.
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1876 tarihli Kanf~n-~~Esasisnin 18. maddesinde yer alm~~ur3. Fakat bu tarihten önce de çe~itli devlet kademelerinde bulunacak Türk as~ll~~olmayan ki~ilerin Türkçe bilmelerinin lüzûmu, fiili bir zorunluluktur. Bu amaçla Türkçe
ö~retiminin, Tanzimat öncesinde sistemli bir biçimde gerçekle~ tirildi~i konusunda, ~imdilik fazla bir bilgiye sahip de~iliz.
Osmanl~~yöneticilerinin tebealanna ula~mada, her zaman Türkçe'de ~srarl~~olmad~klar~n~~gösteren baz~~delillere sahibiz. Nitekim Fatih'in Rumca
fermanlar yay~nlamas~~yan~nda', II. Bayezid'in de ayn~~uygulamaya devam etti~ini; hatta daha XIV. yüzy~l sonlar~nda adeta bir Balkan devleti halini alarak yaln~zca Rum de~il, büyük miktarda Slav tebeaya sahip olan Osmanl~~
Devleti'nin, di~er devletlerle ili~kilerinde oldu~u gibi kendi tebeas~yla olan
ili~kilerinde Rumca ile birlikte Lâtince ve Islavca'y~~da kulland~~~n~~biliyoruz.
XVI. yüzy~lda Macaristan Osmanl~~hakimiyetine girdi~inde, Osmanl~~valilerinin halk ile ili~kilerinde Macar halk dilini kulland~klar~~da bilinmektedir5.
Ayn~~ ~ekilde Araplarla ili~kilerde Arapça yaz~~maktan geri durulmam~~t~r6.
1831'de Osmanl~~Devleti'nin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'nin Türkçe nüshas~~yan~nda, ülkedeki veya ülke d~~~ ndaki siyasi odaklara hitap etmek üzere
Frans~ zca, yerli tebea için de Arapça, Farsça, Rumca ve Ermenice nüshalar~n~n ç~kar~ld~~~n~ , hatta bu uygulamaya Tanzimat sonras~nda da devam edildi~ini biliyoruz7. 1864'ten sonra vilayet te~kilat~na paralel olarak ç~kar~lan vilayet gezeteleri de ço~u defa iki hatta üç dille gluyordu8. Bütün bunlar~~devletin tebeas~~ ile ili~kisini sa~lamada ak~lc~~birer yol olarak de~erlendirmek
3 A. ~hsan Gencer, ilk Osmanl~~Anayasas~nda Türkçenin Resmi Dil Olarak Kabülii Meselesi, Kanun-u Esasi'nin 100. Y~l~~Arma~an~, Ankara, 1978, s. 183-189.
4 Enver Z. Karal, Osmanl~~Tarihinde Türk Dili Sorunu (Tarih Aç~s~ndan Bir Aç~klama), Bilim Kültür ve ö~retim Dili Olarak Türkçe, Ankara, 1978, s. 33 (M~rm~ ro~lu, Fatih S. Mehmed
Devrinde Rumca Ferma~~lar, ~stanbul, 1947).
3 M. Ft~ad Köprülii, Bizans Milesseselerinin Osmanl~~Milesseselerine Tesiri, ~stanbul, 1981,
s. 169-173..
BItz. Feridün Bey, Münseüt-~~Selitin, Dersaâdet, 1264, c. I, s. 448'deki Kanunfnin cülüsu
ile ilgili olarak Mekke ~erif~'ne gönderilen nâme. Miin~eât'ta bunun de~i~ik örnekleri oldu~u
gibi Ar~iv'de Nâme-i Hümâyûn Defterlerinde de bulunabilir. Ayr. bkz. ~.H. Uzunçar~~l~, Mekke-i
Mükerreme Emirleri, Ankara, 1972; Münir Atalar, Osmanl~~Devletinde Siirre-i Hilmüyfin ve
Sürre Alaylar~,Ankara, 1991, s. 324-325, 327-328.
7 Nesimi Yaz~c~ , Takvim-i Vekayi "Belgeler", Ankara, 1983, s. 51-64.
8 Bkz. Neslini Yaz~c~~Tanzimat Dönemi Bas~m Konusunda Bir De~erlendirme, Tanzimat'in 150. Y~ldönümü Uluslararas~~Sempozyumu, Ankara, 1994, s. 55-84; Ayr. bkz. N. Yaz~c~, Osmanl~~Devleti'nin Araplarla Meskun Bölgelerindeki Resmi Viliyet Bas~m Konusunda Bir De~erlendirme, Xl. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 1994, c. V, s. 20472066.
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mümkündür. Fakat bu durumlar~ n ana dili Türkçe olmayanlara bunu ö~retmede bir katk~s~~olamayaca~~~da aç~ kt~r.
Türkçe ö~retiminin okullarla beraber dü~ünülmesinin gere~i aç~ kt~ r.
Bununla birlikte Osmanl~~ e~itim-ö~retim sistemi içerisinde önemli yer tutan
Medreselerin böyle bir kayg~~ ta~~mad~ klarm~~ bilmekteyiz. Buna kar~~l~ k kökleri I. Murad (1359-1389) dönemine kadar giden, ~stanbul Fatihi (14511481)'nin geli~tirdi~i Enderun Mektebi'nde dersler Türkçe idi°. Ayn~~ ~ekilde
Enderun'a haz~ rl~ k okulu durumundaki Acemi Oglanlar Okulu, Mehterhane, Tophane ve Tersane 'de de Türkçe ders veriliyordu1°.
Türkçenin ö~retim dili olarak kullan~lmas~ nda, özellikle askeri okullar~ n
lifunayan ile
önemli bir yeri vard~ r. 1773'te kurulan Mühendishâne-i
1793'te kurulan Milhendishâne-i Berri-i Hümayiln'un ö~retim dili Türkçe
idi. Bu geli~menin II. Mahmud (1808-1839) döneminde aç~lan okullar vas~tas~yla devam etti~ini kabul etmek gerekir11. Tabiat~yla Tanzimat döneminde
aç~ lan okullarda Türkçe ö~retimi önemli bir yer tutrnu~ tur. Nitekim Sadrazam K~br~sl~~M. Emin Pa~a'n~n 1270/1854 tarihli bir lây~ has~ nda bütün Osmanl~~ tebeas~ na, ay~ r~ m yap~lmaks~z~ n Türkçe ö~retilmesinin lüzümu, çok
aç~ k bir biçimde ~u ifadelerle dile getirilmi~tir: "Tebea-i Devlet-i Aliyye'den
her kang~~âyin ve mezhepte olur ise olsun bir râddeye kadar hizmet-i askeriye ve mülkiyede istihdam olunmas~~ve kendilerinin istihkâklarma göre nâili rütbe olacaklanna nazaran behemahal lisân-~~Türkiyea','~ina ve okur-yazar
olmalar~ " gerekir12. Konunun bu s~ rada bas~ nda da tart~~~ld~~~ n~~ dü~ünmek
gerekir. Nitekim meseleye biraz da ticari i~lemlerdeki dil problemi aç~s~ ndan
yakla~an ve yar~~resmi bir gazete olarak nitelenebilecek olan Takvim-i Ticaret
(Le Moniteur du Commerce)'de (6 Ekim 1866) yer alan bir makalede, ülke
ahalisinin tamam~ n~ n Türkçe'yi bilmelerinin gere~i etrafl~ca i~lenmi~~bulunmaktad~ r. Bu makalede ileri sürülen görü~leri ~öylece özetleyebiliriz: Hiç
bir delile ve ~ spata gerek olmayan bir gerçek varsa o da, bir ülkede ve bir
idare alt~ nda bulunacak muhtelif topluluklar~n lisan birli~inin temininin 1üzümudur. Bu sayede ba~ka bir k~s~m faydalar yan~ nda, resmi i~lerde tercüman kullanmak gibi ho~~olmayan bir durumdan kurtulunaca~~~gibi, ayn~~
9 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, ~ stanbul, 1977, c.141, s. 15 vd.; Ülker Aldiutay, EndeKin Mektebi, Ankara 1984, s. 124-126.
1° E. Z.- Karal, A.g.mak., s. 32-33.
11 E.Z. Karal, A.g.mak., s. 48-52.
12 Hayreddin, Veakik-i Tarihiyye ve Siyasiyye. ~stanbul, 1326, c. II, s. 40.
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zamanda da ülkedeki topluluklar aras~ nda gerekli olan sevgi ve itimat ortam~~
temin edilmi~~olur. Halbuki bu sahada Osmanl~~tebeas~~ aras~nda yeterli ba~ar~~ sa~lanamam~~~bulunmaktad~ r. Türkçe Osmanl~~ Devleti'nin "lisân-~~
millisi" dir. Buna ra~men gerek gayr-~~müslim ve gerekse müslüman ahali
içerisinde yeterince Türkçe bilinememektedir. "Bir adam lisân-~~ millisini
bilmesi farz-~~ayr~~oldu~u gibi hükümet-i matbilasm~n lisân~n~~tahsil eylemesi
dahi mahz-~~deyn olub âhar lisânlan ö~renmek fazâil-i insaniyesini teksir
demek ise de buras~~derece-i sâniye ve sâlisede idi~i zâhir ve mesela
Dersaâdet'de do~mu~~büyümü~~olan kimsenin güyâ Avrupa'dan henüz
gelmi~~bir adam gibi Türkçe iki lâlord~~bir yere getirip söylemeye muktedir
olamamas~~sahihan müstelzim-i velh ve geduret oldu~u emr-i bâhirdir".
Sonuçta 1876 tarihli Kanun-~~ Esasi'de bu husus (md. 18): "Tebea-i
Osma~~iyenin hidemât-~~devlette istihdâm olunmak için devletin lisân-~~
resmi:5i olan Türk çeyi bilmeleri ~artt~r" ~eklinde ifadesini bulacakt~r.
Gerek Tanzimat ve gerekse 1876'dan sonraki dönemde ülke genelinde
Türkçenin ö~retilmesi konusunun, özellikle okulla~ ma ile paralel bir çizgi
takip etti~ine ~ üphe yoktur. Bununla birlikte bizim özel olarak ele almak
istedi~imiz Libya'da durum nas~l bir geli~me göstermi~tir, ~imdi eldeki
belgeler ~~~~~nda oraya bakal~m.
Libya'da yerli halka okullarda Türkçe ö~retilmesi konusudaki ilk belgemiz Meclis-i Maarif-i Umümiye'nin 14 ~aban 1263/28 Temmuz 1847 tarihli mazbatas~d~ r. Bu mazbatadan ö~rendi~imize göre Trablusgarb valisi
(muhtemelen M. Emin Pa~a) gönderdi~i bir tahriratla; Trablusgarb ve Bingazi'de elli~er çocu~un okuyabilece~i birer okulun devlet taraf~ndan in~asm~~
istemektedir. Valiye göre bu okullarda "bulunacak etfâl-i müslinnne Türkçe
ve sir lüzûn~ u derkâr olan fünün-~~mütenevvia talim" olunacakur. Vali daha
sonra konuyla ilgili ~u görü~leri ileri sürmektedir: Ahali bu okullar~n faydas~n~~gördükten sonra, masraflar~n~~kendi istekleriyle kar~~ layacakur. Ayr~ca
benzerlerinin kurulmas~ na bizzat talip olacaklard~ r. Bu nedenle Trablusgarb
ve Bingazi'de iki okulun kurulmas~ na müsaade edilmelidir. Ö~retim ve yönetici kadro olarak ise; "Usûl-i mekâdbe vâlc~ f ve talim olunacak fünûn-~~müten evviay~~arif bir zat~ n müdir-i mekâtib ünvamyla ikdza edecek hocalar~~ile
maan Dersaâdet'den irsali" gerekmektedir.
13 Takvim-i Ticaret (Le Moniteur du Co~~~merce), nr. 36, 26 C. evvel 1283. Bu makalenin
yeni Türk harflerine çevirisi için bk.z. Nesimi Yaz~c~ , Türkçe: Lidn-~~Milli, Türk Dili, S. 493
(Ankara Ocak 1993), s. 15-18.
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Valinin bu giri~imi Meclis-i Maarif-i Umûmiye'de olumlu kar~~lanm~~~ve;
"ahali ve tebean~n matbûu olduklar~~devletin lisan~n~~ö~rendikleri halde
emir ve tenbihe dair kendülere taraf-~~devletten gönderilecek evrak-~~raz~meyi bila-vas~ta tefhim eylemek misillû ve sair güne gerek matbû ve gerek
tabice fevâid-i külliye has~l olaca~~na binden haz~r kendi taraflar~ndan istid'â
vuku bulmu~~iken evvel emirde
merkûme etfâline lisan-~~Türki talim
olunmak" üzere okullar~n aç~lmas~~karar~~al~nm~~t~r".
933 numara ve 28 ~evval 1284/22 ~ubat 1868 tarihli Takvim-i Vekayi'den ö~rendi~imize göre ise; Fizan sanca~-~mn merkezi Mûrzuk kasabas~ndaki
mahalle mekteplerinde; "bilâ-tecvid laraat ve okunmaz derecede kitâbetten
ibaret" olan ö~retimin, Mutasarnf Ali R~za Efendi'nin de gayrederiyle, düzeltilmesine te~ebbüs edilmi~tir. Bunun için bir Rü~tiye'nin in~as~na ve burada,
di~er dersler yan~nda; "hiç olmaz ise biraz Sarf ve Nahiv görmek ve Farisi ve
Türki okumak ile beraber elsine-i sâire ve fünûn-~~laz~meyi dahi..." ö~retmeye karar verilmi~tir. Bu münasebetle memurlar ve halk~n ileri gelenleri
aralannda 3.000 kuru~~toplam~~lard~r. Ayr~ca hocalarm maa~~, sat~n al~nacak
kitaplar ve di~er giderler için gelir temini amac~yla ~ehirde bir iki kahvehane
ve bir a~ç~~dükkan~n~n in~as~~kararla~unlm~~ur. Vilayet Matbaas~'ndan 4000
kuru~~da, ba~ka baz~~masraflarla birlikte Rü~tiye in~as~~için ayr~lm~~ur. Bu giri~imin sonucunu bilememelde birlikte, benzer te~ebbüslerin ülkenin di~er
yerlerinde de olmu~~olmas~n~~uzak bir ihtimal ~eklinde de~erlendirmemekteyiz.
Libya'da yerli halka Türkçe'nin ö~retilmesi konusu, 1876 Kanun-~~Esasrsinden sonra daha da önem kazanm~~~olmal~d~r. Nitekim bölgede 1881'den
itibaren ba~layan yeniden kallund~ rma, geli~tirme çabalar~~ içerisinde bu
yönde elle tutulur teklif, tenkit ve uygulamalarla kar~~la~maktapz15. Bu cümleden olmak üzere Trablusgarb Valisi M. Nazif Pa~a 13 Haziran 1881 tarihli
15 maddelik lâphasimn 13. maddesinde aynen ~u teklifi ortaya koymu~tur:
"Ta 'mim ve tevsi-i maarifle beraber ahaliye devletin lisan~~dahi ö~retilmek
için Dersaddeeden gayet müstaid ve muktedir bir muallim talebiyle ~imdilik
merkez-i vilayette bir ~bdclaiye mektebi tesis ve ku~ak' olunmas~ ". Valinin bu
teklifi Vilayetin Meclis-i Umûmrsinde çok olumlu kar~~lan~yor. Mektebin ha-

BOA., A. MKT., 91, 52. Ek I.
Neslini Yaz~c~, Lk~halar 'alt~nda II. Abdöll~amid Döneminde Libya Üzerine Baz~~
Gözlemler, Sultan II. Abdiilhamid ve Devri Semineri Bildiriler, ~stanbul, 1994, s. 47-84.
14

15 Bkz.
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z~rlanmas~yla Belediye görevlendiriliyor, ö~retmenin de ~stanbul'dan getirtilmesi uygun bulunuyor16.
Fakat anla~~lan o ki, gerek M. Emin Pa~a ve M. Nazif Pa~a'n~n giri~imi ve
gerekse Ali R~za Efendi'nin te~ebbüsü bu s~ rada yeterli olumlu sonuçlar~ n
ortaya ç~ kabilmesi için kâf~~gelmemi~tir. Bu neticeye Kâmil Pa~a'n~n Eylül
1892 tarihli lârhas~ndaki ~u ifadelerden ula~maktay~z: "Vilâyet-i celilede maârif pek noksan oldu~u ~öyle dursun devlet-i ebed—müddet-i Osmaniyenin
resmiSi olan lisân-~~azbü7-beyân-~~Türldde okuyup-yazmak ve tekellüm
etmek um~lm için farz mertebesinde iken umûm vilâyette ellibin nüfusta bir
nisbette bu s~ fat-~~lâz~mede bir kimse olmad~~~~maatteessüf mü~âhede olunmu~" tur. Ona göre bu sonucun müsebbibleri bu alanda kasten veya ihmal-

leri dolay~s~yla gerekli özeni göstermeyen valiler ve memurlard~ r17.
Kâmil Pa~a lâphas~n~n 13, 14 ve 15. maddelerinde genelde e~itim-ö~retim ve bölgede Türkçe'nin ö~retilmesi konusu üzerinde uzun uzun durmaktad~ r. Ona göre bölgede e~itim-ö~retimin yoluna konulmas~, Türkçe ö~retiminin uygun bir biçimde gerçekle~tirilebilmesi için ~u tedbirlerin al~nmas~~
gerekir: Öncelikle Vilâyete Arapça bilir, dirayetli bir Maarif Müdürü tayin
edilmelidir. Bunu müteâkip mevcut ibtidâilerde Kur'an okutulmas~~ yan~nda
zorunlu olarak Türkçe dersleri verilmelidir. Vilâyet merkezinde Daru'l-Mualimin benzeri bir okul aç~lmal~d~r. Buradan Türkçe bilir ö~retmenler yeti~tirilmeli ve bunlar kazalarla di~er merkezlerdeki okullara tayin edilmelidirler. Kâmil Pa~a'ya göre bu yolla 4-5 senede maksat büyük nisbette has~l

16 BOA.,

YEE, 14, 388, 126, 9.
9.
Devleti'nin Araplarla meskun bir ba~ka vilâyetinde, Yemen'deki
durumu, burda görev yapan ve hat~ralar~n~~içeren kitab~n~~1325/1907'de ne~retmi~~olan piyade
miralaylar~ndan Rü~tü Bey'in ifadelerinden takip edelim:" (12) 87 (1870) tarihinden ervelki
idaremizi nazar-~~mütâlaaya almayahm. O tarihten sonraya itibar edelim. Yemen k~rk senedir
elimizde bulunuyor. Bu zaman zarf~ nda Yemen'de ne kadar mektep tesis ettik ve ne kadar talebe yetistirdik. Bugün Yemenlilerden kaç ki~i Türkçe bilen adam var... Frans~zlar Tunus'da
ahaliyi yeti~tirmek istemedikleri halde otuz senedir ileri gelen adamla~-la mesâyihin erlatlanndan Frans~zca y~~ö~retmedik belki adam b~rakmam~slard~ r. Biz Yemenliler' yeti~tirmek ve kar~ndaslar~m~z oldu~undan iyi görmek istedi~imiz halde bu hususa nail olamad~k". Yemen Hat~ras~,
Dersaadet, 1325, s. 197, 199. 19 ~ubat 1326/1911'da Meclis-i Mebusan'a Yemen'le ilgili bir lârha sunan Siverek Mebusu Nureddin Bey (Yemen Liy~has~, ~stanbul, 1327, s. 38-39) kendisinin
maarif konusunun uzman~~olmad~~~n~~ ifade ettikten sonra, ilkokullardan ba~lamak üzere Yemen ahalisine Türkçe ö~retmenin gere~i ve bunun yollar~~üzerinde durmaktad~ r.
17 BOA., YEE, 14, 364, 126,
18 Bu vesileyle Osmanl~~
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Kknil Pa~a'ya göre bölge halk~n~ n Türkçe bilmemeleri, devlet kap~s~nda
haklar~n~~müdafaa edememelefine, özellikle mahkemelerde güçlüklerle kar~~la~malarma, s~k~nt~ya dü~melerine neden olmaktad~ r. Bu durumun çok say~daki olumsuz sonuçlar~ ndan örnekler veren Kamil Pa~a, mahkeme heyetlerinin de çok defa Türkçe bilmemelerinden yak~nmaktad~r. Bunun için
bölgede adalet te~kilât~ nda görev yapacaldarm, ahlak ve iktidarca emsallerinin en güzidelerinden olduklar~~gibi, "güzeke Türkçe ve Kanun ve Arapça
bilenlerden" olmalar~~gerekir. Mesleki bilgileri yan~ nda, Türkçe bilir olma
özelli~i mülld idarenin muhtelif ~ubelerinde görev yapacak memurlar için
de aynen geçerlidir. Bunlar ya merkezden Arapça'ya vak~f, ahlakça ve iktidarca en güzide memurlar aras~ ndan seçilmelidir, ya da bölge halk~ndan seçileceklerse her halde ~stanbul'a gelerek görevlerinin gerektirdi~i di~er özellildere sahip olmalar~~yan~ nda Türkçe bildiklerini ispat etmelidirler.
Trablusgarb Vilayeti ile Bingazi Müstakil Mutasarr~fl~~~'ndan olu~an
günümüz Libya's~nda yerli halk~n Türkçe ö~renmeleri, bölgede aç~lan okullar ve bölgeden ~stanbul'a ö~renim için gönderilen ö~renciler vas~tas~yla, bir
ölçüde mümkün olabilmi~ tir. Libya'da klasik medrese e~itiminin d~~~nda,
modern okullar~n aç~ lmaya ba~lamas~~ise Ahmed Rasim Pa~a (18811896)'n~n valili~i döneminde mümkün olabilmi~dr. Ahmed Rasim Pa~a'n~n
26 ~btidii açt~~~n~~biliyoruz'''. Ayr~ca onun zaman~nda bir de Askeri Rü~tiye
kurulmu~ tur. Kendisini takip eden Trablusgarb Valisi Nam~k Pa~a (18961898) da yeni okullar açmaya devam etti. Haf~z Mehmed Pa~a (1900-1902)
bölge okullar~~için ~stanbul'dan ö~retmenler getirtti. Bu s~ rada (1901) bir de
Darul-Muallimin aç~ld~ . Buradan sonraki y~llarda çok say~da ö~retmen mezun oldu. Recep Pa~a (1904-1908) dönemi ise bilhassa k~zlar için aç~lan
okullar dolay~s~yla dikkati çeker. Bu arada yeni baz~~Rü~tiye ve ibtidaller, ayr~ca Medresetil'z-r~diyye (1909) ve Medresetill-Rinf~n ve's-S~nâa (1899) gibi
okullar aç~lm~~t~r. Bingazi Mutasarr~fl~~~~bölgesinde de benzer geli~meler
olmaktayd~.
1900'den itibaren Trablus, Humus, Bingazi, Deme, Murzuk'ta aç~lan
Rü~ dyelerde, bölgede görev yapacak Türkçe ve Arapça bilir memurlar~n yeti~tirilmesi amaçlanm~~ur. Bu dönemde baz~~ ö~renciler bölgedeki ö~renimlerini tamamlamalar~ndan sonra, ~stanbul'a gönderilerek üst düzeyde e~itim
19 El-Kilani Tuati el-Kilani, II. Abdölhamid Döneminde Trablusgarb Viliyed ve Mehmed
Kil:MI Pa~a Mylhain, Ankara, 1990, Yay~nlanmam~~~yüksel lisans tezi (AÜ. KTP., Nr. 27954), s.
45.
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yapm~~lard~r. Nitekim bir örnek vermek gerekirse 1903 senesinde 38'i askerlik, 6's~~t~ p ve biri de idare ile ilgili yüksek okullarda okumak üzere 45 ö~renci Istanbul'a gönderilmi~tir. Bu durum daha sonraki y~ llarda da devam
et~ni~tir20.
Libya'mn yerli ahalisinin, Türkçe ö~renmelerine katk~s~~olan uygulamalardan biri de A~iret Mekteb-i Hümayilnu 'nun aç~lmas~d~r. A~iret Mekteb-i
Hümayünu'nu çe~itli di~er hedefleri yan~ nda, Arap dünyas~n~n muhtelif yörelerinden gelmi~~olan, ileri gelen a~iretlere mensup ö~rencilere Türkçe'nin
ö~retilmesine katk~s~~dolay~s~yla da burada hat~rlamak gerekir. A~iret Mektebi, Maarif Nezareti'ne ba~l~ , halka aç~k bir ö~retim kurumu de~ildi. Bu
okul, Osmanl~~Devleti s~n~rlar~~içinde bulunan Arap a~iretleri reislerinin çocuklar~n~, Istanbul'da Saray'~ n nezareti ve himayesi alt~ nda toplayarak e~itim
ve ö~retimlerini amaçl~yordu. Buradaki ö~retim program~~içinde çe~idi dersler yan~nda Türkçe, Osmanl~~Tarih ve Co~rafyas~~önemli yer tutuyordu. Böylece bu bölgeler halk~n~n devlete ba~l~l~~~n~ n artt~r~lmas~~hedeflenmi~ti. 4
Ekim 1892'de faaliyete geçen okula Halep, Suriye, Ba~dad, Basra, Musul, Diyarbak~ r, Trablusgarb vilâyetleriyle Bingazi, Kudüs ve Zor sancaklar~ndan
dörder; Yemen ve Hicaz vilâyetlerinden be~er olmak üzere toplam elli ö~renci kaydedilmi~ti21 . Daha sonra Do~u Anadolu ve Arnavutluk bölgelerindeki a~iretlerden, hatta Osmanl~~ s~n~rlar~~ d~~~ndan da ö~renci kabul edecek
olan okul, ~ubat 1907'ye kadar varl~~~n~~koruyabilmi~tir. A~iret Mektebi ile
ula~~ lmak istenen bütün hedeflere ne ölçüde var~ld~~~~ayr~~bir inceleme konusu olmakla birlikte, Türkçe ve Türk kültürünün Arap dünyas~na tan~ t~lmas~na, bu arada Libya'da Türkçe bilenlerin say~s~n~n artmas~na katk~da bulundu~una ~üphe yoktur22.
Makalemize son vermeden önce, Osmanl~~son döneminde Libya'da
Türkçe ö~retimi istek ve çabalar~n~n neticeleri üzerinde de görü~lerimizi k~saca ortaya koymak her halde gerekecektir. Bununla birlikte bu görü~lerin,
büyük oranda tahminlerle desteklendi~ini de ifade etmek yerinde olacakt~r.
Çünkü elimizde bu yolda istatistiki bilgiler veren bir kaynak bulunmamaktad~r.
20 Kilani, A.g.tez, s. 46-55, 115-123; O. Ergin A.g.e., c.III-IV, s. 1182-1183.
bir kolleksiyontmu tarama f~rsat~n~~buldu~umuz San'a gazetesinde A~iret Mektebi
ile ilgili kay~tlar: San'a, nr. 497, 26 Z. hicce 1309; nr. 505, 23 Safer 1310.
" A~~r
- et Mektebi için bkz. Bayram Kodaman, II. Abdillbamid ve A~iret Mektebi, Türk Kültürü Ara~t~rmalar~, c. XV/1-2 (Ankara 1976), s. 253-268; Ayn~~yazar, A~iret Mekteb-i HiimayIbm,
TDV. isla'm Ansiklopedisi, c. IV, s. 9-11; Ayr. bkz. O. Ergin, Ag.e.,
s. 1180-88.
21 Eksik
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Ali Mustafa el-M~srati, dilimize Libya ve Türkiye Aras~ndaki Tarihi Ba~lar ad~yla çevrilmi~~olan küçük eserinde", Türk ve Libya halldan aras~nda
XVI. yüzy~l~n ilk yar~s~nda ba~layan ili~kilerin bir panoramas~n~~çizer. Yazar
bu arada, özellikle son dönemde, gerek Libya için mücadele eden, sava~an
Türklerden ve gerekse Osmanl~~Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde ülkemizde çe~itli faaliyetleri görünen Libyal~lardan bahseder. Bunlar
aras~nda çok say~da asker, bilgin ve gazeteci bulunmaktad~r. ~üphesiz bu durum büyük oranda bu Libyal~lar~n Türkçe'yi ö~renmeleri, Türk kültürü ile
hiç de~ilse belirli bir oranda, ha~~r-ne~ir olmalar~yla alakal~d~r.
Bu vesileyle üzerinde durulmas~~gereken bir saha da bas~nd~r. Bilindi~i
gibi Libya'da Frans~z konsoloslu~u taraf~ndan ve Frans~zca olarak 1827'de
ç~kar~lan el-Münelddbiden sonraki ilk gazete, vilayetin resmi gazetesi Trablusgarb 't~r. ~lk say~s~~ 20 Eylül 1866'da ç~ kan bu gazete Türkçe-Arapça iki
dilde idi24. ~üphesiz buradaki Türkçe metinlerin Türkçe'nin ö~retimine
fazla bir katk~s~~söz konusu de~ildir. Zaten idare için önemli olan da, okuyucuya ula~makur. Fakat daha sonra bir k~s~m Libyal~~gazetecinin do~rudan ~stanbul'da gazete ve dergiler ne~rettiklerini görmekteyiz ki bu durum, Türkçenin Libyal~ lar taraf~ndan ö~renildi~ini göstermesi yönünden anlaml~d~r.
Bu arada Trablusgarb'da da Türkçe özel gazete ç~kar~lm~~~olmas~~okuyucunun varl~~~na i~aret etmesi dolay~s~yla dikkat çekicidir. ~imdi bu sahadaki giri~imlerden bir kaç~n~~ gösterelim. Libyal~~gazeteci Abdülvahhab Abdüssamed
~stanbul'da üç gazete ç~ karm~~t~r. Bunlar Arapça olan Daru'l-Hilâfe (1910)
ve el-Firdevs (1911) ile Türkçe Fatih (1911)'tir. Tahsilini de Istanbul'da T~p
Fakültesi'nde tamamlayan Abdüssamed, kendininkileri haricinde di~er bir
k~s~m ~stanbul gazete ve dergilerinde de çal~~t~. Onun yard~mc~lar~~aras~ndaki Abdülaziz Çasiv, Ali el-Gayati, Süleyman Baruni, Ferhat ez-Zavi ve Ali
Abhad gibi ünlü yazarlar~~da bu vesileyle anmak gerekir.
Aslen Endülüs'ten gelmi~~Libyal~~geni~~bir aileye mensup olan Muhammed en-Nâib ilk say~s~~4 Eylül 1908'de ç~kan ve Arapça-Frans~zca-Türkçe k~s~mlar ihtiva eden el-Ke~~af ~~yay~nlad~. Avukat Mehmed Kadri de 1908'de
Trablusgarb'da Türkçe Tamim-i Hürriyet adl~~ bir gazete ç~kard~. 1911'deki
~talyan istilas~na kadar gazetesini Halil Kemal'in de yard~mlar~yla ç~ karmaya
devam eden M. Kadri Trablusgarb'da do~mu~; ilk, orta ve lise ö~renimini

23 Çev.
24

Vecdi Gedik, Ankara, 1981.
Trablusgarb gazetesinin ilk say~s~n~n Saray'a sunulmas~, BOA. Irade, Dahiliye, 38629.
Belleten C. LIX, 9
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burada yapt~ktan sonra, ~stanbul'da hukuk tahsil etmi~tir. Libya'da gazete ç~karmas~~ ve avukatl~ k yan~ nda, bir çok resmi görevde de bulunmu~tur25.
Mahmud Nedim b. Musa Trablusgarb'da er-Ralcib adl~~bir gazete ç~ karm~~t~ r. ~lk say~s~~ 30 Safer 1329/2 ~ubat 1911'de ç~ kan bu gazete TürkçeArapça idi. M. Nedim Italyan sald~ ns~~üzerine ~stanbul'a gelmi~~ve gazetesini
burada ç~karmaya devam etmi~tir. Yusuf b. ~etvan da ~stanbul'da bas~ n alan~ nda çal~~an bir di~er Libyal~'d~ r. O ilk say~s~~ 13 C.evvel 1332/9 Nisan
1914'de ç~ km~~~olan Alemirl-~sUm dergisinin yaz~~ i~leri müdürüydü. Bu
dergi 15 günde bir Türkçe-Arapça-Urduca olarak yay~ nlan~yordu. Yusuf b.
~etvan bunun haricinde di~er baz~~ Türk gazetelerinde de çal~~m~~t~26. El-Liviü't-Trablud (1919) gazetesini ç~ karan Osman el-Kizani de Misillâta as~ll~~
olup Libya'dan ~stanbul'a gemi~~ve orada kalarak gazetecilik yapm~~t~ r.
Trablusgarb'da Mecelletü'l-Fünûn (Ramazan 1316/Ocak 1898)dergisini ç~karan Davud Efendi, ~eyh Ali ~yad, Muhammed et-Türki, Ömer Kayha ve
buraya isimlerini alamad~~~m~z di~er bir k~s~m Libyal~~gazeteciyi de bu vesileyle hat~rlamak yerinde olacakt~ r". Sonuçta uzun süren birliktelik yan~ nda,
belki de bir oranda, son dönemdeki Türkçe ö~retim çabalar~ n~ n bir sonucu
olarak bugün bile Libya'da konu~ulan Arapça'da çok say~da Türkçe kelime
ya~amaya devam etmektedir. Hatta bir k~s~m Farsça kelime de Osmanl~cadaki ~ekilleriyle Libya günlük diline geçmi~~bulunmaktad~ r". Bu sonuçta bas~ n~n katk~s~n~n ne oranda oldu~unu ise bilemiyoruz.
Osmanl~~s~n~rlar~~içerisinde yer alan Arap dünyas~~ genelinden günümüz
Libya's~m olu~turan bölgeler halk~ na Türkçe'nin ö~retilmesi çabalar~~ve sonuçlanyla ilgili olarak bizim vurgulamak istedi~imiz hususlar bunlardan ibarettir. Kanaatimizce bu konu hem özelde Libya ve Araplar, hem de geçmi~te
ayn~~ s~n~ rlar~~payla~t~~nm~z bütün ülkeler halklar~ n~~da içine alacak ~ekilde
geni~letilerek incelenmesi gerekecek önemli bir ara~t~ rma alan~~ olmaya
adayd~ r. Bu alanda yap~lacak çal~~ma ve ara~t~rmalar~n verimli neticeler sa~layaca~~na da ~üphe yoktur.

25 Bkz. Hasan Duman, ~stanbul Kiltüphat~eleri Arap Harfii Süreli Yay~nlar Toplu Katolo~u
1828-1928, ~stanbul, 1986, s. 387-388.
26 H. Duman, A.g.e., s. 64'te Cihân-~~~slam olarak veriyor.
27 El-M~srati, A.g.e., s. 41-43, 60. Geni~~bilgi için ayr~ca bkz. Ali Mustafa El-M~srati, C~llafetü
Libya fi N~sfi Karnfiarut, 1960, s. 3, 12, 34 vd.
28 el-M~srati, Libya ve Türkiye Aras~ ndaki..., s. 70.
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*Trablusgarb valisi atilfetlet pa~a hazrederi taraf~ndan bi'l-viirüd meclis-i acizane~nize ita
buyurulan tahrirât meelinde nefs-i Trablus ile Bingazi'de elli~er çocuk istiab eder taraf-~~e~ref-i
hazret-i mülükaneden birer mekteb in~a olunup derünlannda bulunacak etfal-i milslimine
Türkçe ve sair If~zumu derkar olan fünün-~~m~ltenevvia talim olundu~u ve ileride muhassenatuu
ahali-i merküme mü~ahede ettikleri halde salifirz-zikr mekteplerin senevi vukti bulacak masarifann~n kendi hüsn-i rizalanyla ahâlinden tesviyesi mümkün olaca~~ndan ba~ka daha ziyade
mektep in~asma kendileri talip olacaklar~~ve ol-vechile mezkür mekteplerin in~as~na
merahim-ade-i cenab-~~tacdari bi-diri~~ve erzani buyuruldu~u halde usül-i mekâtibe vak~f ve talim olunacak fünün-~~müteneviar arif bir zat~n müdir-i mekâtib ünvamyla iktiza edecek hocalar
ile maan Dersaaderden irsali hususlan beyan ve L~'ar luhn~m~~olup ahali-i merkümenin lisanlan
Arabi oldu~undan bunlara Arabi okudulmas~~laz~m gelmeyece~i misillü
Türkiye dahi
a~ina olmad~klar~ndan bunlara ~imdilik Farisi talimi dahi iktiza etmeyilb ancak tariften müsta~ni oldu~u üzere her bir ahali ve tebean~n matbüu olduklar~~devletin lisan~n~~ö~rendikleri
halde emir ve tenbihe dair kendillere taraf-~~devletten gönderilecek evrak-~~laz~meyi bila-vas~ ta
tefhim eylemek misillû ve sffir güne gerek matbü ve gerek tabice fevaid-i külliye has~l olaca~~na
binen haz~r kendi taraflar~ndan istid'â vuku bulmu~~iken evvel emirde
merküme etfaline
Türki talim olunup badehü iktizâ etti~i halde Arabi ve Farisi ile beraber fünün-~~mütenevvia okutturulmas~~e~erçi muhassenau mucip olup husüsan ileride vukü bulacak masarifaun~n cânib-i ahaliden tesviyesi mümkün olaca~~~inhâ lolinm~~~ise de ~imdiki halde mezkur mekteplerin in~asma hocalannn üçer dörder bin guru~dan laz~m gelen mahiyeleriyle sa'ir masarfat-1
müteferrikasma lilzumu görünen mebâli~in tesviyesine mahallince bir güne kar~~lik olup-olmad~~~n~n evvel emirde vali-i mu~artm-ileyh hazrederi taraf~ndan istilâm~yla badeh~l icra-y~~icab~na
bak~lmas~~tezekkür olunmu~~ve tahrirat-~~mezküre leffen takdim lulmm~~~olma~la.
8 $ 1263
Meclis-i Maârf-i Umumiye Mazbatas~~
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Daru'l-Mahfuz
• âtiet-Tarihiyye, nr. 18.36 (Trablus)
1910 senesinde Meciresetill-Filnem ve's-Sanayi ö~rencilerinin gelis bölgelerine göre da~~l~m~n~~gösteren çizelge:
Ö~renci
Say~s~~
21
6
2
2
6
3
2
2
1

3
8
7

Hangi Bölgeden
Geldi~i
Nefs-i Trablus'dan
M~srata'dan
/vr~sillita'dan
Tavargle'den
Garyanedan
Nevihi-1 Erbaa'dan
raviye'de
Ziiva're'den
Sükr~e'den
Dersaadeteden
Adar~a'dan
Burno'clan
T~mus'dan
Bingazi'den
Girid'den

Ö~renci
Say~s~
18
3
5
2
2
1
2
5
1
1
2
1
1
1

Hangi Bölgeden
Geldi~i
Hun~us ve mülhakât~ndan
Nefs-i Humus'dan
T~llis'den
Tacura'da
Orfella'dan
Ya~zan'dan
Terheme'den
F~zan'dan
Sudan'dan
Trablussam'dan
I~kodra'dan
Demeden
Cezayir'den
Yemen'den
Vaday'dan

