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Ö z e t – Mustafa Sât› el-Husrî (1880-1968), Osmanl› Devleti’nin  II. Meflru-
tiyet y›llar›nda, e¤itime hizmetleri, süreli yay›nlardaki makaleleri, ilmî tar-
t›flmalar› ve Fenn-i Terbiye kitab›yla dönemin tan›nm›fl reformist peda-
goglar›ndan biridir. Frans›z e¤itimci H. Spencer’›n (1820-1903) beden,
zihin, ahlâk e¤itimi tasnifinden etkilenmifl, e¤itimi ferdî ve ruhî bir olay ola-
rak ele alarak, onu psikolojinin verilerine dayand›rm›flt›r. Osmanl› Devle-
ti’nin geri kal›fl›na karfl› önemli bir çözüm arac› olarak gördü¤ü e¤itim ala-
n›nda gerek teorik gerekse pratik hizmetler icra etmifltir. Bu ba¤lamda
Darülmuallimînde yetifltirdi¤i ö¤retmenleri ve kaleme ald›¤› yaz›lar›yla
e¤itimimiz üzerinde ülkeden ayr›ld›ktan sonra da etkileri olmufltur. 
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1 Sât› Bey’in Türkiye’deki hayat›na iliflkin elimizde üç önemli kaynak bulunmaktad›r: (i)
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’ndeki Sicill-i Ahvâl dosyas› –ki  hayat›n›n 1906 (1322)’ya
kadarki resmî olaylar›n› ihtiva etmektedir–;  (ii) Niyazi Berkes’in kendisiyle ölümünden üç
y›l önce Kahire’de yapt›¤› ve ‹slâml›k, Ulusçuluk , Sosyalizm kitab›nda neflretti¤i görüflme
notlar› (Berkes,1975); (i i i) William L. Cleveland’›n, Hulâsa-i Terceme-i Hâl-i  Sât› el-Husrî
ad›yla Sât› Bey’in kendisinin verdi¤ini belirtti¤i, The Making of an Arab Nationalist a d l ›
eserinde yay›mlad›¤› biyografi (Cleveland, 1971). Sât› Beyin hayat› özetlenirken bu üç kay-
nak esas al›nm›fl, farkl› kaynaklara baflvuruldu¤unda belirtilmifltir.



Düflünce tarihine Arap milliyetçili¤inin babas›, Türk e¤itim tarihine ise
II. Meflrutiyet döneminin reformcu pedagoglar›ndan birisi olarak ad›n›
yazd›rm›fl olan Sât› Beyin as›l ad› Mustafa Sât›’d›r. Osmanl›
Devleti’nden ayr›l›fl tarihi olan 1919 y›l›na kadar eserlerini Mustafa
Sât› ad› ile yay›mlam›fl, Arap ülkelerinde ise Ebû Haldûn Mustafa Sât›
el-Husrî ismiyle meflhur olmufltur.2

Sât› Bey, Zaptiye Nezareti tahkik müdürlerinden ve Yemen vilâyeti is-
tinaf ceza mahkemesi reislerinden Muhammed Hilal ‹bn Mustafa el-
Husrî ile Abdurrahman Hanefî k›z› Fatma Han›m›n o¤lu olup on befl
kardeflten üçüncüsü olarak 5 A¤ustos 1880 (1298)’de Yemen’in bafl-
kenti San’a’da dünyaya gelmifltir.3 Yemen’de resmî görev sebebiyle
ikamet eden el-Husrî ailesi, aslen Halepli’dir (Çankaya, 1968). Hayat›-
n›n ilk on üç y›l› babas›n›n görevinden dolay› çeflitli Osmanl› flehirle-
rinde geçmifl olan Sât› Bey, ilk ö¤renimini Anadolu ve Arap vilâyetle-
rindeki medreselerde görmüfltür (Kuran, 1991 ve 1995).

Matematik ve fen derslerine ilgisinden dolay› arkadafllar› aras›nda “A r-
fl i m e t” lâkab›yla tan›nan Sât› Bey, 1900’de ‹stanbul Mülkiye Mektebin-
den mezun olduktan sonra (Çankaya, 1968; Ülken, 1979) Yanya ‹dadî-
si geometri ve tarih ö¤retmenli¤ine tayin edilerek devlet hizmetine gir-
di. Ö¤retmenlik ek görev olarak kalmak üzere Yanya Vilâyeti Maiyet
Memurlu¤una nakledildi (Çankaya, 1968). 1905’te Radoviflta (Kosova),
1907’de Filorina (Manast›r) kazalar›nda kaymakaml›klarda bulundu. O
dönemde Jön Türk hareketinin merkezi olan Manast›r’da bu hareketin
içinde yer alan Sât› Bey, 1908’de II. Meflrutiyetin ilan› üzerine kayma-
kaml›ktan istifa ederek ‹stanbul’a geldi (Çankaya, 1968; Ülken, 1979). 

Eylül 1908’de, ‹stanbul Darülmuallimîn-i ‹btidâiye (Erkek ‹lkö¤-
retmen Okulu) müdürlü¤ü ve terbiye (pedagoji) ö¤retmenli¤i göre-
vine getirildi. Böylece meslek hayat›n›n en verimli y›llar› bafllam›fl
oldu (Çankaya, 1968). ‹stanbul Darülmuallimîninde büyük bir ›s-
lahat çal›flmas›na giriflti ve okulu k›sa bir zamanda Avrupa okulla-
r› seviyesine ulaflt›rmay› baflard›.
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2 Soyad› baz› kaynaklarda el-Husârî, baz›lar›nda ise el-Huseyrî olarak geçmekteyse de el-
Husrî kullan›m› daha yayg›nd›r ve Berkes de Sât› Bey ile yapt›¤› görüflmede soyad›n›
tashih ettirerek do¤ru imlân›n el-Husrî oldu¤unu tespit etmifltir (Berkes, 1975).

3 Osmanl› Sicill-i Ahval dosyas›nda do¤um tarihi 1876 (1294), H. Z. Ülken (1979)

taraf›ndan ise 1884 (1302) olarak kaydedilmektedir.



1912’de Maarif Naz›r› Emrullah Efendi ile aras›nda ç›kan anlaflmazl›k-
lardan dolay› istifa etti (Akçura, 1912). ‹ki y›l süreyle Darüflflafaka Mü-
dürlü¤ünü ifa etti (Çankaya, 1968). 1915’te Yeni Mektep adl› özel bir
anaokulu ve ilkokul açt› (el-Husrî, 1918).

1919’da, Meflrutiyetten sonraki Bahriye Nâz›r›  Hüseyin Hüsnü Pa-
flan›n k›z› Cemile Han›m ile hayat›n› birlefltirdi. 1923’te Haldun isim-
li o¤ullar›, 1926’da da Selva isimli bir k›zlar› oldu.

Bütün bu süre boyunca her ikisi de anadili say›lan Türkçe ve Arapça-
n›n d›fl›nda Frans›zca, Ermenice, Rumca, ‹ngilizce ve Farsçay› da ö¤-
rendi (Çankaya, 1968).

Osmanl›c›l›k düflüncesi, milliyetçilik ak›mlar›n›n yay›lmas›yla iflas et-
mifl; Osmanl› Devleti farkl› milletleri çat›s› alt›nda birlefltiren bir dev-
let olmaktan, varl›¤›n› ve millî s›n›rlar içinde bütünlü¤ünü koruma
mücadelesi veren parçalanm›fl bir devlete dönüflmüfltü. Önceleri Os-
manl›c›l›k fikrini savunan Sât› Bey, Osmanl› Devletinin ve Osmanl›l›k
düflüncesinin art›k bitti¤ini görünce bu zamana kadar savundu¤u fikir-
leri bir kenara b›rakm›fl, Arap ülkelerindeki ba¤›ms›zl›k hareketinin
ona ve onun gibilere ihtiyac› oldu¤unu düflünerek Suriye’ye gitmifltir.4

Yeni kurulan Suriye hükümeti emrine giren Sât› Bey, Türkiye’deki ça-
l›flmalar› sebebiyle orada da tan›n›yordu. Önce Maarif Umum Müdür-
lü¤üne tayin edildi. 1920’de Frans›zlar›n Suriye’yi iflgal etmesine ka-
dar bu görevde kald›. Bu zaman zarf›nda okullarda ö¤retim dilini
Arapçaya çevirdi. Suriye’den ayr›ld›ktan bir ay sonra Türkiye’ye gel-
di. Millî Mücadelecilerle görüflmek niyetindeydi fakat bu mümkün
olamad›. Kral Faysal ile Avrupa’ya, oradan da Irak’a geçti. Irak’ta mil-
lî e¤itim sisteminin kurulmas› iflini üstüne ald›. Yeni programlar haz›r-
lad›. 1921’de Irak Maarif Vezir Muavinli¤ine, 1923’te Maarif Vezareti
Umum Müdürlü¤üne getirildi. Daha sonra Ba¤dat Darülmuallimîn-i
Âliye ö¤retim üyeli¤ine, Ba¤dat Hukuk Fakültesi Dekanl›¤›na, Âsar-›
Atika Umum Müdürlü¤üne atand› (Çankaya, 1968). 1941’de Reflit Ali
hareketine kat›ld›¤› gerekçesiyle Irak’tan ç›kar›ld›.

Suriye ba¤›ms›zl›¤›n› ilan edince 1943’te tekrar Maarif Müsteflar› oldu. Su-
riye’de üç y›l kald›ktan sonra Kahire’ye geçerek M›s›r hükûmeti emrine
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4 Sât› Bey’in Osmanl› Devleti y›k›l›nca Suriye’ye gitmesi Osmanl› ayd›nlar›n›n baz›lar›

taraf›ndan elefltirilmifltir (bkz., Çankaya, 1968; Eriflirgil, 1984; Kafadar, 1997a).



girdi. 1947’de Ma’had et-Terbiye (Kahire Yüksek E¤itim Enstitüsü)’de pro-
fesör olarak üç y›l pedagoji ve sosyoloji dersleri verdi. Daha sonra Arap
Birli¤i Kültür Departman› Fen Müflavirli¤i, 1953’te Arap Devletleri Birli¤i-
ne ba¤l› Araboloji Yüksek Enstitüsü Müdürlü¤ü görevlerinde bulunmufl ve
Arap Milliyetçili¤i Kürsüsünde profesör olarak hizmet vermifltir.5 1 9 5 7 ’ d e
resmî görevlerinden ayr›lm›fl, 23 Aral›k 1968’de Ba¤dat’ta vefat etmifl ve
‹mam-› Azam türbesi haziresine defnedilmifltir (Çankaya, 1968).

Osmanl› Devleti’nin  Geri Kal›fl›n›n Sebepleri ve E¤itim

Geri Kalm›fll›k Sebepleri

Toplum sorunlar›yla yak›ndan ilgilenen bir e¤itimci olarak Sât› Bey de
geri kalm›fll›¤›n sebeplerini incelemekte, bu konuda ortaya at›lan iddiala-
ra cevap vermektedir. Sât› Beye göre bir vadinin ekilmemifl oldu¤undan
hareketle onun ekilmeye müsait olmad›¤› hükmüne varmak ne kadar ha-
tal› ise ‹slâm milletlerinin terakki etmemifl oldu¤una bakarak ‹slâmiyet’in
terakkiye mani bir din oldu¤una hükmetmek de o kadar hatal›d›r. O, son
yüzy›lda ‹slâm milletlerinin geri kal›fl›n›, dinin yanl›fl yorumlanarak hal-
k›n cahil b›rak›lmas›na ba¤lamaktad›r (el-Husrî, 1910b).

Geri kal›fl›n sebeplerinden di¤erinin “Türk ›rk›” oldu¤u iddias›na kar-
fl› yazd›¤› makalesinde Sât› Bey, etnografya bilgisine dayanarak ›rkla-
r›n kabiliyeti meselesinin öyle kolay halledilebilecek bir mesele olma-
d›¤›n›, Türklerin medeniyete katk›lar›n›n ise izaha gerek göstermeye-
cek kadar aç›k oldu¤unu ifade eder (el-Husrî, 1910b).

Sât› Beye göre geri kal›fl›m›z›n as›l nedeni bizdeki azim ve sebat eksik-
li¤idir. Azim ve sebat bugünkü medeniyetin en güçlü ve kuvvetli itki-
sidir. Her türlü ilerleme ve baflar›, keflifler ve icatlar onun sayesinde
hayat bulmufltur. Biz bu hakikati gerekti¤i gibi takdir edemedi¤imiz
gibi elde etti¤imiz baflar›lar› anî bir düflünceye veya rastlant›ya ba¤la-
r›z. Halbuki hiçbir fley tesadüf sonucu oluflmufl de¤ildir. Hiçbir icat
rastlant›ya ba¤lanamaz, her biri uzun bir çal›flman›n, tefekkürün ve en
önemlisi azmin neticesidir (el-Husrî, 1910b).
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5 Arap dünyas›nda Araboloji terimini ilk defa kullanan Sât› Beydir. Arap halklar›n›n bir tek
ulus oldu¤unu ve ‹slâm’dan kaynaklanmayan lâik Arapç›l›¤› savunan bir panarabizmi bu
flekilde aç›klayan ilk düflünür olan Sât› Bey, zaman›n meflhur yazarlar› Lütfi es-Seyyit,
Tâhâ Hüseyin, Mustafa Merâgî, Abdurrahman Azzam ile tart›flm›flt›r (Berkes, 1975;
Çankaya, 1968).



Sât› Bey çal›flma anlay›fl›m›z› da elefltirir. “Biz çal›fl›r›z fakat bir ifl
üzere de¤il, u¤rafl›r›z fakat bir maksat u¤runda cesaretle de¤il. El-
de etti¤imiz muvaffakiyetlerden dolay› çabuk gevfler, karfl›laflt›¤›-
m›z zorluklardan dolay› çabuk meyus oluruz. Terakki edebilmek
için bu hallere nihayet vermeli, kendimizde “sebatkârane sa’y”
hasletinin oluflmas›n› sa¤lamal›y›z” demektedir (el-Husrî, 1910b).
“E¤lence-faaliyet ile ifl-faaliyet aras›nda asl›nda o kadar fark yok-
tur, dolay›s›yla e¤lenceden zevk alanlar çal›flmaktan da zevk al›r-
lar” diyen Sât› Beye göre en çok muhtaç oldu¤umuz fley “faaliyet
temayülü” ve “faaliyetten zevk alma kabiliyeti”dir. Bu temayülün
geliflmesinde e¤itime büyük görevler düflmektedir (el-Husrî,
1914a). Zira geliflmifl ülkelerin hepsinin geliflmesinin alt›nda yatan
amil e¤itimdir. E¤itimi güçlü olmayan bir milletin terakki edebil-
mesi mümkün de¤ildir. “Mektepler milletlerin mazisini aks, halini
temsil, atisini izhar ederler” (el-Husrî, 1909).

Geri Kalm›fll›¤a Çözümde E¤itimin Rolü

1908 ink›lâb›ndan sonra e¤itim kurumlar›n›n her birinin ›slaha ihtiya-
c› oldu¤u bilinmekteydi. Özellikle Balkan Savafllar›’ndan sonra “Çök-
mekte olan devleti ancak e¤itim ve ö¤retmenler kurtaracakt›r” fikri
yayg›nl›k kazanm›flt› (el-Husrî, 1918). E¤itimde ›slah zorunluydu. Fa-
kat ›slaha önce hangi basamaktan bafllamak gerekti¤i tart›flmalara se-
bep oluyordu. Bu tart›flmalardan en önemlisi ve dikkati çekeni Sât›
Bey ile dönemin Maarif Naz›r› Emrullah Efendi aras›nda olan›d›r.

Emrullah Efendi’ye göre yüksekö¤retimdeki geliflmeler, giderek orta
ö¤retime, oradan da ilkö¤retime yans›r ve nihayet bütün yurda yay›-
l›r. T›pk› cennette bulundu¤una inan›lan Tuba a¤ac› gibi e¤itimin de
kökleri yukar›da, dallar› afla¤›dad›r. Bu görüfl e¤itim tarihine “Tuba

A¤ac› Nazariyesi” ad›yla geçmifltir.6
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6 Tuba A¤ac› Nazariyesi hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Ergin, 1941; Binbafl›o¤lu, 1995.
Emrullah Efendinin seçkinlerin e¤itimine öncelik verilmesini öngören e¤itim görüflü
dönemin e¤itimcilerinden Feridun Vecdi taraf›ndan da ›srarla savunulmufl, ‹ttihat ve
Terakki’nin özellikle Ziya Gökalp’in savundu¤u bir görüfl olmufltur (Ergün, 1996).
Nitekim bu konuda as›l tart›flma, Sât› Bey ile Ziya Gökalp  aras›nda gerçekleflmifltir
(Gökalp, 1917; Kardafl, 1978 ve 1979).



Sât› Bey, Emrullah Efendiye sundu¤u bir lâyihada, e¤itimde ö¤retim
basamaklar›n›n her birinin aras›nda s›k› bir iliflkinin oldu¤unu, birini
öne ç›kar›p ›slah›na çal›fl›rken, di¤erini geriye at›p ihmal etmenin do¤-

ru olmad›¤›n› vurgulam›flt›r (el-Husrî, 910-2).7

Sât› Bey ilkö¤retime öncelik verilmesini istemekle birlikte, ilkö¤re-
timin yay›lmas›n› beklemek uzun bir zaman alaca¤› için birkaç iyi
ibtidaî ve birkaç iyi idadînin darülfünûna mesnet teflkil edebilece-
¤ini söylüyor. Çünkü memleket terakki etmek zorundad›r, bunun
için bekleyecek zaman yoktur.

Sât› Bey, Osmanl› Devleti’nin kendi öz de¤erlerinden s›yr›larak Bat›
etkisi alt›nda mektepler aç›p medreseleri görmezden gelerek yok olma-
ya terk etti¤ini ileri süren ‹slâmc› ve Türkçü yazarlara karfl› Tanzimat-
ç›l›¤› savunmufltur. Medreselerin kaderine terk edilerek ›slah› için ça-
ba sarf edilmemesinden rahats›z olmakla birlikte (el-Husrî, 1913b)
medreselerin d›fl›nda aç›lan mekteplerin her birine ihtiyaç oldu¤unu
savunur. Sât› Beye göre yenileflmeyi yaflayan bütün toplumlarda böy-
le ikilikler yaflanabilir (el-Husrî, 1913b).

Sât› Bey ezbercilikten kurtulamayan bu iki kurumun bu aç›dan birbirin-
den farks›z oldu¤unu düflünür. Bu noktada bir farkl›l›k beklentisi için-
dedir. Onun için, mektep medrese ayr›m› yapman›n bir anlam› yoktur.
Önemli olan yeni aç›lan okullar›n öncekilere benzemesinin önüne geçil-

m e s i d i r .8 Bunun gerçekleflebilmesi için e¤itimin en büyük problemi
olan ezbercili¤in yokedilmesi gerekti¤ini belirten Sât› Bey, yap›lacak ›s-
lah çal›flmalar›nda harcanacak çaban›n en büyük hedefinin okullar›m›z-
dan bu usûlü söküp atmak olaca¤›n›, fakat bu iflin kolay olmad›¤›n›, ez-
berletme yöntemini benimsemifl ö¤retmenler ele al›nmad›¤› müddetçe
bu hastal›¤›n önüne geçilemeyece¤ini kaydeder (el-Husrî, 1911b).
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7 Örne¤in; “Tahsil-i âli, tahsil-i tâliye, tahsil-i tâli de tahsil-i ibtidaîye istinad eder. Hiçbir derece-

i tahsil alt›ndakine istinat etmeden yükselemez. Çürük bir tahsil-i ibtidaîye istinatedecek bir tah-

sil hiçbir zaman âlîleflemez” (el-Husrî, 1911d). “Hakîki bir ayd›n toplulu¤u Tuba a¤ac› gibi

de¤il tabiî a¤açlar gibi yetiflir” (el-Husrî, 1917c).

8 Nitekim ça¤dafl› Ziya Gökalp de mektep ve medreselerin mezun etti¤i gençleri ayn› kef-
eye koyarak dolayl› da olsa Sât› Beyle ayn› görüflü paylaflmaktad›r. Ona göre baflka mil-
letlerde en karakterli, en ahlâkl› kimseler  yüksek tahsil görmüfl insanlar aras›ndan
ç›karken bizde tam tersi olmaktad›r (Gökalp, 1997).



Okulda e¤itim ve ö¤retimin kalitesini belirleyen bir di¤er unsur da prog-
ramlard›r. Sât› Beye göre okullar›m›z, sadece memur yetifltiren, pratik
olmayan bir program takip etmektedir. Evlatlar›n›n ticaret ve sanayi
dallar›nda çal›flmas›n› isteyen anne babalar, onlar› okuma yazmay› ö¤-
reninceye kadar okula gönderir sonra derhal al›rlar. Ticaret ve sanayi
mekteplerinin bile faydas›z oldu¤undan yak›nan Sât› Bey “Bizde maale-
sef sanayi ve ticaretle u¤raflan halk cahil kalmaya mahkûmdur, mektep-
lerimiz hayatla iç içe olmak yerine hayattan kopuktur” demektedir (el-
Husrî, 1910-2). Oysa programlarda yer alan dersler çocu¤un bedenî,
zihnî ve ahlâkî geliflimine uygun olmal›d›r, sadece zihne hitap etmek ye-

rine bedeni de harekete geçirmek  gerekir (el-Husrî, 1910-2).9

Geri kalm›fll›¤›m›z›n önemli sebeplerinden ve ayn› zamanda çözümün
de önemli unusurlar›ndan biri olan e¤itimin niteli¤inde mühim bir öge
ö¤retmendir. Sât› Beye göre iyi ö¤retmen, birçoklar›n›n zannetti¤i gi-
bi sadece ahlâkça iyi olan insan de¤ildir. Ö¤retmen her fleyden önce
“yetifltiricilik” vasf›n› tafl›mal›d›r. Talim ve terbiye, bir hüner ve sanat-
t›r. Her sanat›n bir usûlü ve kaidesi oldu¤u gibi, ö¤retmenli¤in de bel-
li kurallar› vard›r. Ona göre, bizim ö¤retmenlerimizde eksik olan fley

bu “ö¤retme becerisi”, “terbiye usûlü”dür (el-Husrî, 1910m) ve ö¤ret-
menlere bu beceri ve usûlleri kazand›r›lmal›d›r.

E¤itimin Islah›nda bir Ad›m Olarak Darülmuallimînin Islah›

II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra yetiflmifl ö¤retmene duyulan ihtiya-
c›n artmas› ve ö¤retmen yetifltirilmesinde ›slahat fikrinin yayg›nl›k ka-
zanmas› neticesinde Sât› Bey, Maarif Nâz›r› Nail Bey taraf›ndan ‹stan-
bul Darülmuallimîn müdürlü¤üne tayin edilmifltir. Sât› Bey, (i) okulun
ö¤retmenlerini kendisi seçmek, (ii) okulun program ve ö¤retim yön-
temlerini kendisi belirlemek flartlar›yla bu görevi kabul etmifltir. 

Müdür olunca ilk ifli okulu Fatih’ten Ca¤alo¤lu’na tafl›yarak, ça¤dafl yat›l›
bir mektep için ilk ad›m› atmak olmufltur (Kafadar, 1997b; Unat, 1964). Fi-
zikî flartlar› iyilefltirdikten sonra, ö¤renci al›m›n› düzenleyen Sât› Bey med-
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reselerden gelmifl 750 ö¤renciyi imtihana tâbi tutarak sadece yüz ellisini al-
m›flt›r (Ergün, 1996; Kansu, 1932; Unat, 1964). Okulun ö¤retim kadrosun-
dan üç ö¤retmen d›fl›nda hepsinin görevine son verdi. ‹. Hakk› [Baltac›o¤-
lu], Tevfik Fikret, ‹hsan Sungu, ‹brahim Alâattin [Gövsa] gibi isimlerden
oluflan bir kadro kurdu (Binbafl›¤lu, 1995; Ergün, 1996).

Sât› Beyin Darülmuallimînde yapt›¤› di¤er bir yenilik, programlara ye-
ni dersler ilâve etmek olmufltur. Mûsikî, beden e¤itimi, el ifli ve resim
derslerine önem atfetmifl, bu derslerin örneklerini ve beden e¤itimi ha-
reketlerini Tedrîsat-› ‹btidâiye Mecmuas›’nda yay›nlamak suretiyle bel-
gelemifltir. Okulda bir el ifli atölyesi oluflturulmufl, burada marangoz
iflleri baflta olmak üzere çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r (el-Husrî, 1910n).
Fenn-i terbiye derslerine önem verilmifl, ö¤retim metotlar› (tedrîs usûl-
leri) ders olarak okutulmufltur. Sadece nazarî bilgi vermekle iyi ö¤ret-
men yetifltirilemeyece¤inden hareketle Darülmuallimîn bünyesinde ilk
defa Tatbikat Mektebi ad›yla bir uygulama okulu açm›flt›r. Son s›n›f ö¤-
rencileri bir hafta okulda ders al›rken, di¤er hafta tatbikat mektebinde
uygulamal› derslere giriyorlard›; sadece ders dinlemekle kalm›yorlar,
ders de vermek suretiyle ö¤retmenlik uygulamalar›na kat›l›yorlard›.

Bir yandan yeni ö¤retmen yetifltirmek için çaba gösterilirken, di¤er yan-
dan da ‹stanbul’da ve di¤er vilâyetlerde görev yapan ö¤retmenler ay›n
belli günlerinde Darülmuallimîne davet edilerek kendilerine çeflitli konu-
larda konferanslar veriliyordu. Bu konferanslar, o ay›n T e d rîsat-› ‹btidâiye
M e c m u a s ›’nda yay›nlanarak bütün ö¤retmenlere ulaflt›r›l›yordu. Sât› Be-
yin bütün bu çal›flmalar›n› sahip oldu¤u düflünceler yönlendiriyordu.

Sât› Beyin E¤itimle ‹lgili Görüflleri

Sât› Bey, insan› tekâmül kanunlar›na mahkûm bir varl›k olarak düflün-
mektedir. Bu varl›k bugünkü konumunu bir savafl neticesinde elde et-
mifltir. ‹nsan›n tabiat› keflfi bitmeyece¤i gibi düflmanlar› da bitmeye-
cektir. Dolay›s›yla savafl sürmektedir (el-Husrî, 1903).

Sât› Beye göre insan, do¤umundan ölümüne kadar gerek bedenen ge-
rek hissen ve fikren birçok de¤iflikli¤e u¤rar. Bu de¤iflikli¤in muayyen
bir tekâmül tarz› vard›r. Her ferdin tekâmülü belli bir surette meyda-
na gelmekle birlikte ayn› flekilde tezahür etmez (el-Husrî, 1909). 

Sât› Bey, ferdî farkl›l›klar›n sebepleri aras›nda yaflam flekli, çevrenin rolü,
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di¤er insanlar›n bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek yap-
t›¤› telkin ve tesirleri göstermektedir. Bu etkilerin önemini takdir eden Sâ-
t› Beye göre bir insan›n hayat ve çevre flartlar›n› tanzim ve idare ederek,
onun bedenî, fikrî ve ahlâkî geliflimine zararl› olacak etkilerden uzak tut-
mak suretiyle tekâmülü üzerine büyük tesirler yap›labilir (el-Husrî, 1909).

Muhtelif devirlerde yap›lan e¤itim tariflerinin hepsinin bir gerçe¤in
farkl› yönlerden izah› oldu¤unu düflünen Sât› Beyin benimsedi¤i e¤i-
tim tarifi flöyledir: “Terbiye (e¤itim), insan›n bütün kuvvet ve kabiliyet-
lerini -gerek kendisinin gerekse insanl›¤›n- elveriflli oldu¤u mükemmeli-
yetin son derecesine mümkün oldu¤u kadar yaklafl›m›n› sa¤layacak fle-
kilde gelifltirmektir” (el-Husrî, 1909).

Sât› Beye göre insan›n e¤itiminde dikkate al›nmas› gereken en mühim
nokta onu tan›makt›r. Çocu¤un hangi kabiliyetlere sahip oldu¤u ve
bunlar›n ne surette geliflti¤ini bilmenin yan›nda, kuvvet ve kabiliyet-
lerin hangilerinin hakikaten faydal› oldu¤unu do¤ru tayin etmek gere-
kir. Sât› Bey e¤itimi, kuvvet ve kabiliyetlerin de¤iflim ve geliflimini
gösteren psikoloji (ilm-i ruh) ve beden sa¤l›¤›n› koruma bilgisi (ilm-i
hayat) ile hayat›n gayesini ö¤reten ahlâk ilmine (ilm-i ahlâk) dayand›r-
maktad›r. ‹lk ikisi terbiyenin vas›tas›n›, ahlâk ilmi ise gayesini tayine
yard›mc› olacakt›r (el-Husrî, 1909).

E¤itimin Gayesi

Sât› Bey, e¤itimden beklenen faydalar›, güdülen gayeleri iki esas üze-
rine bina etmifltir. Birincisi, insana lâz›m olan bilgileri vermektir. ‹n-
san, yaflamak ve hayatta muvaffak olmak için birçok fleyi bilmek zo-
rundad›r. E¤itim sayesinde küçük yafltan itibaren bilgi sahibi olmak-
ta, ilerleyen y›llarda bir mesle¤e at›lmaktad›r. ‹kincisi ise, zihni aç›p
fikri terbiye etmektir. ‹nsan›n hayat›n› sadece okuldan ald›¤› bilgilerle
sürdüremeyece¤i bir gerçektir. Karfl›s›na ç›kan birçok sorunun çözü-
münü edindi¤i bilgilerle de¤il, yapaca¤› flahsî muhakemeler sayesinde
bulabilir. E¤itimin bir görevi de bu flahsî muhakemeler için zihni ter-
biye etmektir. Böylece insan, bu dünyada mutlulu¤un kap›lar›n› ara-
layabilecektir (el-Husrî, 1910e). Sât› Beyin e¤itim anlay›fl›nda “fayda”
önemli bir yer tutmaktad›r. E¤itim muhatab›na bir fayda sa¤lamal›d›r.
E¤itilen flahs›n istifadesi yan›nda, o flahs›n içinde yaflad›¤› topluma da
dikkat çeken Sât› Beye göre e¤itimde gaye, hem flahs›n kendisinin,
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hem de cemiyetin saadet ve mükemmeliyetini temin etmektir (el-Hus-
rî, 1910e). Dolay›s›yla Sât› Bey e¤itimde fayday› amaç de¤il, araç ola-
rak görmekte, amac› mutluluk olarak tespit etmektedir.

Ahlâk E¤itimi

Sât› Bey, kayna¤›n› dinden alan bir ahlâk anlay›fl›n›n geçerli oldu¤u II.
Meflrutiyet döneminde, tamamen lâik bir ahlâk anlay›fl›na sahip bu-
lunmaktad›r. ‹nsan, nas›l tekâmül ederek bugünkü konumuna gelmifl-
se ahlâk da ibtidaî iken geliflerek kendi s›n›rlar›n› ve kavramlar›n›
oluflturmufltur. ‹nsanl›¤›n ahlâkî aç›dan tekâmül evrelerini menfaatçi-
likten bafllay›p ahlâk fikrinin oluflmas›na getiren Sât› Bey (el-Husrî,
1908b), insan› insan yapan ve onu di¤er canl›lardan ay›ran en önem-
li özelli¤in iyi, kötü, vazife, vicdan, hak, sorumluluk gibi kavramlarla
örülmüfl ahlâkl›l›k oldu¤unu vurgulamaktad›r.

Sât› Beye göre ahlâk, kiflinin fiil ve hareketlerinde ortaya koydu¤u de-
¤iflmeyen, sabit özelliklerdir. Bu özellikler ahlâkî mükemmelli¤e erifl-
mifl insanda izzet-i nefs, azim, hakperestlik, vazifeflinasl›k, hay›rhahl›k,
vatanseverlik ve fedakârl›k fleklinde ortaya ç›kar. 

Ahlâk›n kavramsal çerçevesini insan davran›fllar›n› inceleyerek çizme-
ye çal›flan Sât› Bey, onun, ferdin davran›fllar›nda ve duygular›ndaki ni-
telik özelliklerinde belirdi¤ini düflünmektedir. Bunun için davran›fl› ele
alarak, ferdin bir fiili ifllemesinin alt›nda yatan etmenleri ve güdüleri
irdelemifltir. Bu çerçevede Sât› Bey, insan fiillerine yön veren üç mü-
him etmenden bahseder. Bunlar, ihtiyar (seçme), irade ve itiyat (al›fl-
kanl›k)t›r. ‹tiyat ona göre aslî bir faktör say›lmamal›d›r. Çünkü itiyat
bir fiilin tekrar› neticesinde o fiile olan kabiliyette meydana gelen de-
¤ifliklik olmakla birlikte sadece fiilde de¤il ayn› zamanda hissiyatta da
meydana gelir (el-Husrî, 1909).

Sât› Beye göre her iradî fiilde dört safha vard›r: T a s a v v u r, m ü fl a v e r e, k a-
r a r, i c r a. Ferdin bu aflamalardan geçmek suretiyle ortaya koydu¤u fiille-
rin toplam›n›n onun fikir ve hissiyat›n› meydana getirdi¤ini belirten Sâ-
t› Bey, herkesin bir olay karfl›s›nda farkl› tepkiler vermesini bu fikir ve
hislerin farkl›l›¤›na ba¤lamakta bunun da her fertte ayr›, di¤erine ben-
zemeyen bir hareket tarz› (tarz-› faaliyet) meydana getirdi¤ini belirtmek-
tedir. Hareket tarz› ifadesini davran›fl olarak anlamak mümkündür. Fer-
din davran›fllar› onun  ahlâkî seciyesinin de göstergesi olacakt›r. Sât› Be-
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ye göre ahlâkî seciye ferdin muhakeme ve tefekkür tarz›na, his ve tema-
yüllerine, kazand›¤› al›flkanl›klara ve do¤ufltan sahip oldu¤u mizaç özel-
liklerine göre flekillenmekte ve de¤iflmektedir (el-Husrî, 1909).

Sât› Beye göre, do¤rudan do¤ruya ferdin davran›fl›na, muhakeme, tefek-
kür, his ve bedenine etki eden, onun ahlâkî seciyesini tayin eden i r a d e,
ahlâk konusunun en önemli kavram›d›r. Dolay›s›yla o, ahlâk terbiyesin-
de de iradenin e¤itimine büyük bir önem vermesiyle dikkat çekmektedir.

‹nsan davran›fl›na etki eden di¤er iki önemli faktör his ve temayüller-
dir. Sât› Beye göre muhabbet, nefret, haz, elem, ›zd›rap gibi hisler fer-
din duygu ve davran›fllar›n› etkileyen heyecanlard›r. Bu his ve heye-
canlar öncelikle fizikî yap›da, fikir ve muhakemede birtak›m de¤iflik-
liklere sebep olur. Bu his ve heyecanlar ferdin fiilleri ve iradesi üzerin-
de tesirler yapar. ‹nsan› bir fiil karfl›s›nda onu yap›p yapmamaya sevk
eden en büyük faktör o fiil hakk›ndaki hisleridir (el-Husrî, 1909).

Sât› Bey, insan davran›fl›n› etkileyen irade ve ihtiyar, fikir ve muhake-
me tarzlar›, his ve temayül konular›n› döneminde bir baflka e¤itimci-
nin de¤inmedi¤i bir tarzda ele alm›flt›r. O, bat› pedagog ve psikolog-
lar›n›n tasniflerinden yararlanmakla birlikte konulara  hâkimiyeti ile
de dikkat çekmektedir. E¤itim hakk›nda fikir beyan edebilmek için ön-
celikle e¤itime muhatap olan insan›n tan›nmas› gerekir. Sât› Beyin en
büyük gayreti bu noktada olmufltur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda o, Os-
manl› e¤itimcileri aras›nda bir ilki gerçeklefltirmifltir.

Ahlâk ve Din E¤itimi

Ahlâk, kiflinin fiil ve hareketlerinde ortaya koydu¤u de¤iflmeyen vas›flar
ise ahlâk e¤itiminin en büyük gayesi, insanda gerek kendinin gerekse in-
san türünün saadet ve mükemmeliyetini sa¤layacak bir siret ve seciye
meydana getirmektir. Sât› Beye göre ahlâk,  ferdin fiil ve hareket kabili-
yetine dayand›¤› için terbiyenin en önemli k›sm›n› teflkil etmektedir. Ah-
lâk›n beden ve fikir üzerindeki etkisi düflünülecek olursa fikir ve beden
terbiyesini de ahlâk terbiyesinden ayr› düflünmek mümkün olmayacak-
t›r. Ahlâk›n terbiyesi için mutlaka hem fikrin ayd›nlat›lmas›, hem bede-
nin kuvvetlendirilmesi, hem de his ve temayüllerin dengelenmesi gerek-
mektedir. Dolay›s›yla ahlâkî terbiye itina, dikkat ve devam ile yap›lmas›
ve gelifltirilmesi gereken bir terbiyedir (el-Husrî, 1909).
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Sât› Bey, çocuklarda küçük yafltan itibaren sa¤lam bir irade olufltur-
mak için en büyük görevin ö¤retmenlere düfltü¤ünü belirtir. Ö¤retmen
kendisi kararl›, azimli, atak olmak suretiyle ö¤rencilere örnek olmal›-
d›r. ‹radenin faaliyete dönüflmesi gerekti¤i bilinince ö¤rencinin özgür
faaliyette bulunabilme imkânlar› da düflünülmelidir. Hareketlerinde
hiçbir serbestlik olmayan, ebeveyn ve ö¤retmenin emrine tâbi olan bir
çocuk bir zaman sonra kendi iradesi ile davranamayacak duruma ge-
lir. Sât› Bey bu noktada çocuklar› böylesi iradî fiillerini yapmaktan al›-
koyacak bir denetime karfl›d›r (el-Husrî, 1909).

His ve temayüllerin e¤itimine de dikkat çeken Sât› Beye göre ö¤retmen-
ler çocuklarda iyi olan his ve temayülleri yerlefltirip kötü olanlar› izâle
etmek için öncelikle kötü hislerin do¤mas›na f›rsat vermemeli, iyi hisle-
rin kazand›r›lmas›n› sa¤layacak ortamlar yaratmal›d›r. O, bu hususta ta-
rih dersinin ahlâk terbiyesindeki rolüne de¤inir. Sât› Bey, ahlâkî hisler
ile vatanî hisleri birlikte kullanmakla vatan sevgisinin ahlâkî kemalin bir
neticesi oldu¤una da dikkat çekmektedir (el-Husrî, 1910›).

Vicdan› ak›ldan ibaret görerek onu ahlâk›n en önemli hüküm vericisi
olarak gören Sât› Beye göre çocuklar› münevver ve do¤ru vicdanl› in-
sanlar olarak yetifltirmek ahlâk terbiyesinin hem gayesi hem de vas›-
tas› olarak düflünülebilir. Dolay›s›yla Sât› Bey vicdan e¤itimini fikrin
terbiyesi ile iliflkilendirmektedir. Bu ba¤lamda Sât› Bey, ahlâkî seciye-
si sa¤lam ve dengeli fertler yetifltirmek için öncelikle akl›n çal›flt›r›lma-
s› suretiyle fikrin terbiyesini savunmaktad›r. Akl›n olmad›¤› yerde kö-
rü körüne itaat var olmakta, bu itaat ise hak kavram›n› ortadan kald›r-
man›n yan› s›ra iradeyi de zaafa u¤ratmaktad›r. Öyleyse fertlerde sa¤-
lam ve dengeli seciye, ancak fikrin, iradenin ve hislerin terbiye edil-
mesi ile mümkün olacakt›r. Sât› Beyin fikrince ferde bu esnada vicda-
n› rehberlik edecek böylece akl›n ›fl›¤›nda yürüyen, hür düflünceli, ira-
desi kuvvetli bir toplum meydana gelebilecektir.

Ahlâk e¤itiminde, derslerde kullan›lacak malzemenin niteli¤ine de
dikkat çeken Sât› Beye göre masal, hikâye ve biyografilerdeki karak-
terlerin iradî fiillerinin niteli¤i ve ahlâkî seciyeleri çocuklar üzerinde
derin izler b›rak›r. Ahlâk e¤itiminde faydalan›lmas› gereken bir di¤er
vas›ta fliirdir. Sât› Beye göre ihtiyac›m›z olan fliir, çocuklar› faaliyete
sevk edecek, onlara müspet zevkler ve nefleler verecek, kalbi ulvî
emeller ile kuvvetlendirecek, iradeyi güçlendirecek ve beraberinde
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duygular› da terbiye edecek olan fliirdir. Sât› Bey özellikle Tevfik Fik-
ret’in Halûk’un Defteri adl› kitab›n›n bu gayeler ile bire bir örtüfltü¤ü-
nü düflünmektedir (el-Husrî, 1911c). 

fiiirin yan› s›ra mûsikînin de özellikle ahlâk terbiyesinde etkili bir güç
oldu¤unu belirten Sât› Bey, yaln›z fikre hitap eden ahlâk dersleri yeri-
ne, duygulara seslenmek suretiyle etkisini daha kolay gösteren bir me-
todu tercih eder. Ona göre mûsikî, sadece ahlâkî hisler de¤il vatanî
hisler de uyand›r›r. Ayn› zamanda çocuklarda ahenk ve zarafet mey-
dana getirmekle birlikte sinir sistemi üzerinde çok faydal› tesirler ya-
pabilir (el-Husrî, 1910c). 

Ahlâk e¤itiminde, his ve temayüllerin terbiyesi bahsinde din sevgisini
ele alan Sât› Bey, din sevgisinin ahlâkî faziletlerin do¤up geliflmesin-
de önemli bir yer tuttu¤una de¤inir. Fakat bu sevginin bazen cahilâ-
ne bir taassuba dönüflüp geliflmelerin önünü kapay›c› bir nitelik kaza-
nabilece¤ini düflünür (el-Husrî, 1909). Ahlâk terbiyesini din terbiyesi
ile iliflkili görmeyen anlay›fl›n o dönemdeki en güçlü temsilcisi olan
Sât› Beye göre, bütün terbiye alanlar› gibi ahlâk terbiyesi de pedagoji
ve psikoloji ilimlerine dayan›r. Bütün kabiliyetlerin dengeli bir flekilde
gelifltirilmesi neticesinde ahlâkî seciye dinin  müeyyidelerine ihtiyaç
duymaks›z›n vicdan›n kontrolü alt›nda geliflir.

‹darecili¤i s›ras›nda din e¤itimi etraf›ndaki uygulamalar›na bakacak
olursak, Sât› Beyin dinin ve din e¤itiminin toplumdaki önemini takdir
ederek gerek ilkokullar›n gerekse ö¤retmen okullar›n›n programlar›n-
dan din derslerini kald›rmad›¤› görülmektedir. Hatta ilmihâl ö¤retim
metotlar› hakk›nda makale yazm›fl, yeni metotlar uygulama giriflimle-
rinde bulunmufltur. Çapa K›z Ö¤retmen Okulunun plan›n› düzenler-
ken bir cami yeri de ay›rm›flt›r (Kansu, 1932).

Ö¤retim Metotlar›

Sât› Beyin e¤itim camias›nda sesini duyurmas›, programlar›n ve okul-
larda takip edilen tedrîs usûllerini (ö¤retim metotlar›) elefltirisiyle ol-
mufltur. Önerdi¤i yeni usûlleri Darülmuallimînde uygulama imkân›na
sahip olmufl, ezbercili¤in zararlar›na de¤inirken, “Nas›l bir metot ta-
kip etmeli ki ezberletmesin?” sorusuna pratik çözümler getirmifl, tat-
bikat mektebinde her dersin tek tek yeni ö¤retim yöntemlerini uygu-
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lamada ö¤retmenlere rehberlik etmifltir. Bu ba¤lamda Sât› Beyin uygu-
lamaya çal›flt›¤› usûllerin temelleri flunlard›r (el-Husrî, 1910e; 1911b):

(i) Ezbercilik e¤itimimizin en büyük yaras›d›r. Anlamadan ezberleyen,
düflünmeden söyler ve nihayet söylemek ile düflünmek aras›ndaki
irtibat› kaybeder ki art›k dilden ç›kan, zihinden geçen kelimeler
hiçbir fikir tafl›mazlar.

(ii) Ö¤retmen çocuklar›n fikrî seviyesine inmeyi bilmeli, kendini onla-
r›n yerine koyabilmelidir.

(i i i) Dersler, ifllenecek konular öyle bir s›ra takip edilmeli ki kolay konu-
lar zorlar için bir basamak teflkil etmeli, en kolay bahislerden baflla-
yarak, ad›m ad›m ilerleyerek en zor konulara kadar gelinmelidir. 

(iv) Derslerde; görülen, say›lan, hissedilen fleylerin bilgisinden görül-
meyen, hissedilmeyen, küllî, mücerret konular›n bilgisine do¤ru
bir s›ra takip etmek gerekir.

(v) Kural ve tariflerden önce onlar›n örneklerini anlatmak en iyi yoldur. 

(vi) Ders anlat›rken çocuklar›n zevklerini okflamak, duygular›na hitap
et mek suretiyle onlar› merakland›rmak gerekir. “Çocuklarda his-
sî temayüller, bütün hissiyat ve temayülât›n hâkimi ve nâz›m›d›r”
diyen Sât› Bey, terbiyede bu his ve temayüllerden faydalanmak ge-
rekti¤ini ›srarla belirtir.

(vii) Ö¤renilecek fleyleri do¤rudan do¤ruya söylemek yerine, onlar›n
dü flünmesini sa¤lamak suretiyle buldurmak, keflfettirmek gerekir. 

‹stikra ve Tekflîf Usûlü

Sât› Bey, seyahatleri esnas›nda Avrupa okullar›n› gezmek ve bizzat
derslere girmek imkân›na sahip olmufltur. ‹sviçre’de küçük bir kanton
okulunda  girdi¤i dersi anlatan Sât› Bey, ö¤retmenin sorularla bulduru-
cu, keflfettirici, tedricî metotlar› ne kadar büyük bir maharetle kulland›-
¤›n› anlat›r (el-Husrî, 1910f). II. Meflrutiyet döneminde, ilkokullarda ve
özellikle ortaokullarda yayg›n olarak benimsenmifl metot “takrîr” meto-
du idi. Sât› Beyin ikame etmek istedi¤i metot, ö¤retmenin ö¤retece¤i
fleyleri do¤rudan do¤ruya söylemedi¤i ö¤renciye keflfettirmeye çal›flt›¤›,
çözümün çocu¤un zihninde do¤mas›na yard›mc› oldu¤u usûl-i tekflîf
(buldurucu, keflfettirici yöntem) metodudur (el-Husrî, 1910h).
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‹limlerin ö¤renilmesi esnas›nda, yap›lan muhakemenin tarz› aç›s›ndan
usûlü, istikra (tümevar›m) ve istintac (tümdengelim) olmak üzere iki k›-
s›mda inceleyen Sât› Bey, okullarda genelde istintac yönteminin yayg›n
oldu¤unu söyler. Ders verirken önce tarif sonra izah usûlünün terk edi-
lip, önce birtak›m örnekler incelenip, bu incelemeler sonucunda tan›m
ve kurallar›n ö¤retilmesi gerekti¤ini ›srarla vurgular (el-Husrî, 1914b).

Telkin ve E¤itim

‹nsan davran›fllar›n› yönlendirme ve de¤ifltirme hususunda telkinin
çok önemli bir rol oynad›¤›n› söyleyen Sât› Bey, telkinin e¤itim ve
ö¤retimdeki etkin rolünün göz ard› edilemeyece¤ini vurgular ( e l - H u s-
rî, 1910h). Telkinin gücünü göremeyen ö¤retmenlerin, sözleri, hal ve
tav›rlar›yla –fark›na varmadan– çocuklarda yanl›fl etkiler meydana
getirebileceklerini söyler. Bu durumu tahtan›n bir ucuna basarken
di¤er ucunun kalkarak yüzüne çarpaca¤›n› kestiremeyen kiflinin du-
rumuna benzetir (el-Husrî, 1916b).

Sât› Bey, çocuklara yöneltilen menfî söz ve davran›fllar›n, kötü arka-
dafllar›n, kötü örneklerin  zararl› etkiler yapt›¤›n› belirterek, e¤itimci-
nin bir görevinin de  çocuklar› bu fena tesirlerden korumak oldu¤unu
söyler. Ders esnas›nda ö¤retmen tav›rlar›n›n ve anlat›m üslûbunun da
bir telkin etkisi yapaca¤›n› belirtir; konuyu ele al›fl biçimi baflta olmak
üzere s›navda veya derste sorulan sorular›n kelimeleri, vurgusu, için-
deki fikirler kuvvetli telkin unsurlar›d›r (el-Husrî, 1916b).

Sât› Beye göre ö¤retmenler, söz ve hareketleri, ses tonu, söyleyifl tarz›
ile çocuklara k›ymetli telkinlerde bulunabilirler. Onlara vakar, itimat, fa-
aliyet, intizam ve zarafet gibi birtak›m his ve al›flkanl›klar kazand›rabi-
lirler. Yapacaklar› fliddetli telkinlerle kuvvetli temayüller kazand›rarak
ahlâkî e¤itimde telkinden aktif olarak faydalanabilirler (el-Husrî, 1916b).

Okuma Yazma Ö¤retim Metodu

Sât› Beyden önce Selim Sabit Efendi “Usûl-i Cedit” denilen e¤itimde
yenileflme hareketini bafllatm›fl, okuma-yazma ö¤retiminde yeni usûl-
ler ortaya koymufltu. Ancak bu usûller uygulamada yayg›nl›k kazana-
mam›flt›. Sât› Bey de okuma-yazma ö¤retiminin eski ve zor usûlden
kurtar›lmas› için çal›flm›fl, Avrupa’da kullan›lan metotlar› incelemifl,
Usûl-i Cedit’in temsilcisi olmufltur.
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Avrupa’da elifbân›n büyük bir tedriç ile ö¤retildi¤ini söyleyen Sât›
Bey, elifbâl› bisküviler, oyuncaklar, levhalar, resimli kitaplar ve al-
bümlerin yard›m›na baflvurularak ö¤retimin kolaylaflt›r›ld›¤›n› belirtir.
“Onlar›n alfabeleri bizimkinden çok daha sade olmas›na ra¤men, ö¤-
retimi kolaylaflt›rmak için türlü yollara baflvurduklar› halde biz geçer-
lili¤ini yitirmifl, baflar›s›zl›¤› ispat olmufl metotlarda hâlâ ›srar etmek-
teyiz” demektedir (el-Husrî, 1910a). 

Elifbâ meselesini tamamen bir metot meselesi olarak ele alan Sât› Bey
okuma-yazma ö¤retimini flu yeni esaslar üzerine bina etmeye gayret
eder (el-Husrî, 1910a):

(i) Harflerin isimleri hiç söylenmemeli, yaln›z sesleri ö¤retilmelidir.
Harflerin isimleri okumaya bafllad›ktan sonra ö¤retilebilir.

(ii) Bütün harfler ö¤retildikten sonra hecelere geçmeyi de son derece
sak›ncal› kabul eden Sât› Bey, harfler ile heceleri birlikte gösterme-
yi, iki-üç harf ö¤rettikten sonra hemen bu harflerle heceler meyda-
na getirmeyi öngörüyor. Böylelikle çocuk bafllang›çtan itibaren her
derste yeni heceler ö¤renmenin hazz›n› duyacak, yeni ö¤rendikleri
ile öncekileri aras›nda ba¤lant› kurmay› bilecektir.

(iii) Ö¤retim esnas›nda elifbâ s›ras›na ba¤l› kalmak da birtak›m zorluk-
lara sebep olmaktad›r. Elifbâ s›ras› bir kenara b›rak›lmal›, kolay-
dan zora ilkesi benimsenmelidir.

(v i) Klasik elifbâ ö¤retiminde sadece kitap kullan›lmakta, çocuklar harflerin
ses ve flekillerine de¤il s›ralar›na dikkat etmektedirler. Sât› Bey mukav-
va harflerden tatbikat mektebinde faydalanm›fl, ayn› dönemde Maarif
Nezaretinin karar›yla bu araçlar ilkokullar›n istifadesine sunulmufltur.

(v) Harflerin flekillerinin zihinde kalmas›n› h›zland›rmak için resimden de
faydalanmak gerekti¤ini düflünen Sât› Bey, mukavvadan harfler kestir-
mek ve oydurmak veya ka¤›t fleritler yapmak gibi fikirlerin sahibidir.

Din Ö¤retimi (‹lmihâl Ö¤retimi)

Sât› Beye göre her derste oldu¤u gibi ilmihâl dersinde de ö¤retim metot-
lar›na uygun hareket etmek mecburîdir. Bunu terbiye ilmi, ak›l ve man-
t›kla birlikte, “‹nsanlarla ak›llar› ölçüsünde konuflunuz” hadisi de emret-
mektedir. Öyleyse yap›lacak ifl dinî bilgileri, ilkokullarda çocuklar›n fikrî
seviyesine uygun olarak, tedricî bir surette ve kolaydan zora do¤ru ver-
m e k t i r (el-Husrî, 1910g). Sât› Beye göre ilkokul çocuklar›na bafllang›çta iti-
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kada dair ö¤retilecek fley, sadece Allahu Tealâ’n›n birli¤i ve Hz. Muham-
med’in (s.a.v) peygamberli¤inden ibarettir. Allahu Tealâ’n›n varl›¤› fikri,
etraflar›ndaki somut varl›klar›n bir yarat›c› taraf›ndan yarat›lm›fl oldu¤u
düflündürülerek anlat›lmal›, s›fatlar›n›n isimleri zikredilmeden sadece ya-
rat›lm›fl varl›klara dikkat çekilmelidir. Hz. Muhammed’in peygamberli¤i-
ni k›sa cümleler ile tarif etmek yerine çocuklar› duyguland›racak, heye-
canland›racak k›ssa ve menk›beler anlat›lmal›d›r (el-Husrî, 1910g).

Amele dair bilgi verirken ön bilgi ve uygulamalardan sonra ayr›nt›-
lara geçilebilir. Sât› Bey burada da tedrîci elden b›rakmamak gerek-
ti¤ini belirtir. Kavramlar›n tariflerini yapmadan önce, onlar›n sonuç-
lar›n› göstermeyi tavsiye eder. Sât› Bey, klâsik ilmihâl ö¤retiminde,
sonda verilen izah› bafla almak, tarifi en son vermek usûlünün yay-
g›nlaflmas› taraftar›d›r. Aksi halde çocuklar, ezberlemekten öteye bir
ad›m dahi atamazlar ve daha kötüsü sahibi olmad›klar› bilginin sa-
hibiymifl gibi davran›rlar (el-Husrî, 1910g).

Tarih ve Co¤rafya Ö¤retimi

E¤itim ö¤retim basamaklar› içinde ilkö¤retime özel bir önem atfeden Sâ-
t› Beye göre ilkö¤retimin gayesi, çocuklara ahlâkî, vatanî ve fikrî e¤itim
vermektir. ‹lkokullarda çocuklar›n ahlâkî hislerine, millî ve vatanî duy-
gular›na en çok hitap edecek ders ise tarih dersidir (el- Husrî, 1910›).

Tarih dersinde konular, millî ve vatanî bir bak›fl aç›s›yla ifllenmelidir.
Konular ve olaylar takrîr metoduyla ifllenmeli, çocuklar›n gözü önün-
de cereyan ediyormuflças›na betimsel bir flekilde anlat›lmal›d›r. Ço-
cuklar›n hayal gücünü harekete geçirmekte, derste somut örneklere
ve sembollere baflvurmakta fayda vard›r. Çünkü çocuklar; harp, sulh,
antlaflma, medeniyet, fetih, teslim, ma¤lubiyet, galibiyet, istiklâl,
hürriyet gibi kelimeleri idrak etmekte zorlanacaklar› için dikkatlerini
yeni ve güncel olaylara çekmek, böylece bu kavramlar› somut örnek-
lerle aç›klamak daha etkili olacakt›r. Sât› Bey, tarih ve co¤rafya dersi
baflta olmak üzere birçok derste görsellikten faydalanmak fleklinde
izah edebilece¤imiz t e d rîsat-› ayanî yöntemini aç›klamakla dönemin-
de metot alan›nda bir yenili¤in öncüsü olmufltur (el-Husrî, 1910›).

Sât› Beye göre ö¤renci co¤rafya okurken o ülkeyi sanki yüksekten gö-
rür gibi olmal›, hayalinde canland›rabilmelidir. Sât› Beyin dikkat çek-
ti¤i bir di¤er husus, ö¤retimde gezi ve gözlemden faydalanmakt›r.
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Darülmuallimînde ilk defa ö¤rencileri geziye götüren Sât› Beydir (el-
Husrî, 1910-2). Do¤a gezileri yan›nda ö¤retmen adaylar›n›n sosyal ve
tarihî çevrelerini tan›malar› için, flifle fabrikalar›, camiler, hazine-i hü-
mayun, silah müzesi, yeniçeri k›yafethanesi, Robert Kolej, maden
ocaklar› gibi birbirinden farkl› mekânlar›n havas›n› teneffüs etmeleri-
ni sa¤lam›flt›r. Böylelikle usûl-i tekflîf ve t e d rîsat-› ayanî y ö n t e m l e r i n i
bu gezilerde baflar›yla uygulama imkân›na sahip olmufltur.

Gezi gözlemin yan›nda haritalardan da faydalanmak suretiyle co¤raf-
ya dersinin kitap merkezli bir ders olmaktan tamamen ç›kar›lmas› lü-
zûmuna de¤inen Sât› Bey, çocuklara haritadan nas›l faydalanacaklar›
ö¤retildikten sonra yine önce yak›n çevreden bafllayarak, ülkelerin
haritalar›n›n  tetkik edilmesini tavsiye eder (el-Husrî, 1911a).

S o n u ç

“Niçin geri kald›k?”, “Devleti yok olmaktan kurtarabilmek için ne yap-
mal›?”  gibi sorular›n s›kl›kla tart›fl›ld›¤› ve çözümler üretilmeye çal›fl›l-
d›¤›  II. Meflrutiyet döneminin önemli simalar›ndan biri olan Sât› Bey
de L. Figuier, Bonisse, E. Perrier, A. Goudret, H. Spencer gibi farkl› bi-
lim adamlar›ndan gününün bilimsel ve düflünsel birikimini devflirip çö-
zümler gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Bu önerilerini Envâr-› Ulûm, T e d rîs a t - ›
‹btidâiye Mecmuas›, Muallim, ‹ctihat, Mülkiye gibi süreli yay›nlarda ya da
alan›nda çok önemli bir yere sahip olan Fenn-i Terbiye kitab› baflta ol-
mak üzere bir çok eserinde paylaflm›fl bir ayd›nd›r. Osmanl› Devletinin
geri kal›fl›na karfl› önemli bir çözüm arac› olarak gördü¤ü e¤itim alan›n-
da gerek teorik gerekse pratik hizmetler icra etmifltir. Bu ba¤lamda Da-
rülmuallimînde yetifltirdi¤i ö¤retmenleri ve kaleme ald›¤› yaz›lar›yla e¤i-
timimiz üzerinde ülkeden ayr›ld›ktan sonra da etkileri olmufltur. E¤itim
alan›nda ö¤retim ilke ve yöntemlerine, özel ö¤retim yöntemlerine, e¤i-
tim yönetimine, ö¤retmen yetifltirmeye dair katk›lar› ise özellikle hat›r-
lanmaya ve de¤erlendirmeye sezad›r.
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Özet– Mustafa Sât› el-Husrî, (1880-1968), one of the reformist pedagogues in
the II. Constitutional Period of the Ottoman Empire, is well-known with his
contributions to the education system through his articles published in periodi-
cals, scientific discourses and his book called “Fenn-i Terbiye”.  Under the inf-
luence of famous French educator   H. Spencer’s (1820-1903) typology on phys-
ical, mental and moral education,  he considered education as an individual
and psychological phenomenon and supported it with psychological data. He
regarded education as the main solution to the problem of backwardness in the
Ottoman Empire, therefore carried out both theoretical and practical services. In
this context, he had considerable impact on our education system through teac-

hers whom he had mentored in Darulmuallimîn (Teacher Training School) as
well as his writings, even after he had left the country.

Anahtar Kelimeler– E¤itim, Türk E¤itim Tarihi, E¤itim Düflüncesi, Mustafa

Sât› el-Husrî, Darülmuallimîn Islah›.

Sât› Bey ve E¤itimle ‹lgili Görüflleri

67

de¤erler 
e¤itimi
dergisi


