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SELÇUKLULAR, ANADOLU BEYLİKLERİ 

 Batı göktürk egemenliği kaybedince Oğuzlar 

Balkaş gölünün güneyinde Yedisu bölgesinde 

Türgiş Devletini kurdular. 

 Türgiş devleti 760 ta baskılarla birlikte ortadan 

kalktı. 

 Batıya ilerleyen oğuzlar Hazar devletini kurdular. 

 Dudak beyin oğlu Selçuk Bey hazardan ayrılarak 

Cünd kentine geldi. 

 Karahanlılar ile de savaşmış ve bu sırada 

Müslüman olmuşlar. Oğuzlar arasında İslamiyet 

yaygınlaştı. 

 Selçuk beyin torunları Tuğrul ve çağrı beyler 

horosana gelerek hükümranlık ilan ettiler. 

 Gaznelilere karşı Dandanakan kazanan Tuğrul 

Bey Büyük  Selçuklu devletini kesinlikle kurdu. 

 Abbasi halifesini şii baskısından kurtardı ve 

Dünya Sultanı ünvanını aldı. 

 Ölünce yerine Alparslan geçti.(1603-1072) 

 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu türkleşti. 

 Alparslan ölünce yerine Melikşah geçti.(1072-

1092) 

 Her ikisinin veziri de Nizamülmülktür. 

 Melikşahın oğlu sancardan sonra büyük Selçuklu 

devleti dağılmıştır. 

Malazgirtten Sonra Anadoluda Kurulan Beylikler: 

 Selçuklular ile türklerin asıl gücü Batı asya ve 

anadoluya yöneldi. 

Selçuklularda Eğitimin Temel Özellikleri 

 Devlet adamlarının eğitime önem vermesi 

 Medreselerin gelişip yayılması 

 Ahilik ve atabeylik uygulamalarının artaya çıkması 

 Türkçenin canlılığını kaybetmiş olması ile farsça 

ve Arapçanın ön planda olması. 

1-Selçuklularda devlet adamlarının eğitim ve 

bilimseverliği 

 Tuğrul bey: kendime bir köşk yaptırıp, 

yanında bir cami yaptırmazsam Tanrı’dan 

utanırım. 

 Sançar çok önemli bir kütüphane 

kurdurmuştur. 

2-Selçuklularda örgün ve yaygın eğitim kurumlar 

 Örgün eğitim kurumları 

a. Medreseler 

 İlk Selçuklu medreseleri Nişaburda Tuğrul bey 

tarafından kuruldu. 

 Alparslan döneminde Bağdatta (1067) de 

Nizamiye medreseleri kuruldu. 

 Medreselerin olduğu önemli kentler: Bağdat, 

Musul, Basra, Nişabur, Belh Herat, İsfahan, Merv 

Amul, Rey, Tus 

 Medreselerin önem kazanmasının Nedenleri: 

 

i. 4 mezhebin koruyuculuğu ve şii ve 

Fatımilerin aşırı mezhep propagandalarına 

karşı koyma 

ii. Yönetim için memur yetiştirme 

iii. Oğuz topluluklarının yeni dinini pekiştirme 

eskiyi silme 

iv. Din adamı yetiştirme 

v. Fethedilen yerlerin manen fethini sağlamak. 

vi. Yetenekli yoksul öğrencileri topluma 

kazandırmak 

vii. Devlet adamlarının bilimseverliği 

Programları ve Gazali 

 

 Felsefe ile ilgili bilimler çıkartılmış yerlerini kelam 

almıştır.  

 Bu Gazzaliden gelen bir tepkinin sonucunda 

olmuştur. 

 Gazzali felsefenin şüpheci yöntemiyle inancı 

sarstığını savunmuştur. 

 Bununla kalmamış Farabi ve İbn  Sina gibi alimleri 

küfürle suçlamıştır. 

 Gazzali bilim tanrıyı tanımaktır der. Maddeyi 

anlamaya yönelen bilimlerin değeri yoktur ona 

göre. 

 Bilimleri şer ve şeri olmayan olarak ikiye ayırır.  

 Gazalinin görüşlerine faydacılık düşüncesi 

denebilir. 
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 Akli ilimlerin ihtiyacı karşılayacak kadar 

öğrenilmesini yararlı bulur.  Yoğunlaşılmasında 

sakıncalar vardır der. 

Öğretim dili ve yöntemi 

 Bilim ve kitap yazım dili arapça idi. Fakat kitap 

kenarlarına Türkçe şerhler yapılmıştır. 

 Ezbere dayanan sistem vardı. 

 Yüksek öğretim medreseleri en az 5 yıl sürerdi. 

Müderrisler 

 Nizamiye medresesinde müderrislerin şafii olma 

şartı vardı. 

 Cübbe sarık giyerler ve maaşları dolgundu. 

 Maaşların devlet tarafından verilmesi ve 

kontrolün devletin elinde olması medreselerin 

siyasal otorite için kullanılmasına zemin 

hazırlamıştır. 

 Müderrise Muid denen görevli yardım ederdi. 

 Nizamiyede görev yapanlar: ibn ishak, ibni 

sabbağ, gazali 

Öğrenciler 

 İstediği yaşta öğrenci olunabilirdi. Burslu idiler. 

Barınma ihtiyaçları sağlanırdı. 

 Bağdatta 6000 öğrencinin okuduğu yazılmıştır. 

Mali kaynakları devlet eliyle oluyor ve etkileri ise şii 

propagandasını önlemek, ortak düşünceyi güçlendirmek. 

Ortadan Kalkışları  

 Selçuklu devletinin parçalanması 

 1258 de Moğolların bağdatı tehrip etmesi  

 Yöneticilerin gelirlere el koyması 

 1400 lerin başında bağdat Nizamiyesi yok 

edilmiştir. 

 

b. Mektepler 

 İlkokul düzeyindedirler. Küttap da denir. 

 Kuran din aritmetik eğitimi verilirdi. 

 Halkada okuma yazma öğretme yoluna gidilmiştir. 

 

 Yaygın Eğitim Kurumları 

 Cami, mescitler bilgin evleri, ilim edep 

toplantıları, saraylar, kitapçı dükkanları, 

kütüphaneler… 

 

3- Atabeglik Kurumu 

 

 Şehzadelere siyaset ve savaş işlerini öğretme 

onlara danışmanlık yapmak için görevlendirilen 

kişiler vardır 

 Harizmşahlarda: ulug lala beg 

 Selçuklularda: lala, atabeg, lalabeg 

 Atabegler hükümdarın güvenini kazanmış tecrübeli 

kişiler tarafından seçilmiştir. 

Anadolu Selçuklularda ve Beyliklerindeki başlıca 

Medreseler 

 

Danişmendli Medreseleri: 

 Daha önce müderrislik yapıp öğrenci 

okutuğundan kendisine danişmend lakabı 

verilmiştir. 

 İlk tıp medresesi muhtemelen Danişmendliler 

tarafından Niksar’da kurulmuştur. 

Konya Selçuklu Medreseleri: 

 13.yy da Moğol istilasından kaçan birçok bilgin 

Anadolu’ya gelip yerleşmiş, Anadolu Selçuklu 

medreseleri önem kazanmıştır. 

 13. Yy da mevcut on beş kadar medrese ve 600 e 

yakın öğrenci bulunmaktadır. 

 Öğrenciler, Hanefi, Şafii müderris ile İmam Hanefi 

mezhebinden olacaktır. 

Selçuklularla çağdaş Avrupa’da eğitimin durumu 

nedir? 

 M.S 476’da Batı Roma imparatorluğu yıkıldıktan 

sonra Batı ve Orta Avrupa karanlığa gömüldü. 

 Orta ve Batı Avrupa’da geçici olarak istikrarlı ve 

büyük bir devlet kurmayı başaran Kral Şarlman 

bir Saray Okulu açtı. 

 Britanya’dan gelen, o zamanların en büyük Batılı 

bilgini Alcuin burada öğretmendi. 

 Şarlman bir gün Saray Okulunu denetlerken kimi 

soylu çocuklarının ödevlerini iyi yapmadıklarını 

görmüş ve onlara şöyle çıkışmıştır “ Siz, 

soyluluğunuza güvenerek çalışmıyorsunuz, 
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….ancak benden kendi başarınızdan başka bir şey 

ummayın” 

 Abbasi Hükümdarı Harun Reşid ile yaklaşık aynı 

dönemlerde hüküm sürmüşler, yakın ilişki var. 

 Şarlmanın sağladığı sistem 12. Yy’daki eğitim ve 

bilimin uyanışını etkiledi ancak ondan sonra 

Avrupa yine karanlığa gömüldü. 

 Avrupalılar 12.yy’da savaşlar ve ticaret dışında, 

İslam dünyası ile eğitim bilim alanında üçlü bir 

ilişkiye geçtiler: 

o Avrupa’nın her yanından çok sayıda 

öğrenci Müslüman medreselerine gelip 

eğitim gördüler. 

o Bu öğrenciler kendi ülkelerinde okullar 

açtılar (Bolonya-İtalya, Paris-Fransa, 

Oxford ve Cambridge-İng , Salamank-İsp.  

o Avrupalılar, Müslümanların Yunancadan 

Arapçaya çevirdikleri eserleri Latinceye 

çevirdiler. 

 Arapların 751 Talas (Çin) zaferi kazanmasından 

sonra öğrendikleri kağıt tekniğini Müslümanlar 

1150’lerde İspanya’ya taşıdılar. Bu tekniği orada 

öğrenen Avrupalılar bilimsel uyanma ve gelişme 

yaşadılar. Buna “12.yy Rönesansı” denir. 

 Adelard, çeşitli İslam ülkelerinde öğrenim görüp 

ülkesi İngiltere’ye dönünce, neler öğrendiğini 

soranlara şu cevabı vermiştir “ Müslüman 

hocalarımdan, en emin yol olan akıl yolunu 

izlemeyi öğrendim” edmiştir. 

 Ortaçağ üniversitelerinin öğretim yöntemine 

“skolastik” denir. Bu yöntemin en temel özelliği, 

professörün önüne bir kitabı açıp oradan 

okuması, öğrencilere yazdırmasıdır. 

 Skolastik daha çok şekilci bir yöntemdir. 

 Saint Thomas d’Aquin: Tüm gerçeklerin 

Tanrı’dan geldiğini söylüyor, Aristo’yu 

reddetmeyerek, onun akılcı ve felsefi görüşlerinin 

de geçerli olduğunu, ancak bunlarla din arasında 

çözülmez bir çelişki olursa dini hükümlerin üstün 

sayılması gerektiğini ileri sürüyor. 

 Papa 3.Innocent, Engizisyon mahkemelerini 

kurmuştur. 

 

Ahilik ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Nedir? 

 13.yy’da Kırşehir’de Ahilik, Selçuklular döneminde 

ortaya çıkmıştır. 

İş dışında ve örgütün toplantı yerlerinde eğitim: 

Muallim ahi, pir denen öğreticileri vardı. 

 Dini esasları, okuma, yazma  

 İnsanlık terbiyesi 

 Örgütün düzeni ve geleneği 

 İlahi, şiir, raks, sufi kasılları ve sözleri 

 Yedi kez kuşak bağlama ve açma. Anlamı: 

o Cimrilik bağlayıp- cömertlik açmak 

o Zulüm bağlayıp- iyilik açmak 

o Hırs, heva bağlayıp- kanaat açmak 

o Lezzet bağlayıp- riyazet( nefsi kırma) aç. 

o Halk bağlayıp- Hak kapısını açmak 

o Saçmalık bağlayıp- Tatlı konuşma açmak 

o Şeytani işleri bağlayıp- Tanrısal işleri aç. 

 Ahinin şu 3 şeyi açık olmalıdır: 

o Eli açık – cömert 

o Kapısı açık- konuksever 

o Sofrası açık- doyuran 

 Ahinin şu 3 şeyi kapalı olmalıdır: 

o Gözü kapalı – kem gözle bakmamalı 

o Dili bağlı – kötü söz söylememeli 

o Beli bağlı – namusa göz dikmemeli 

 

 

İş başında eğitim: 

 Namaz saatlerinde dükkan kapatma 

 Düzen alışkanlığı 

 Dürüst çalışma 

 Saygı gösterme ve aldatmama 

 Üretimi artırma 

 Komşu esnafların kazanmasını isteme 

 Çırakları iyi yetiştirme 

Bu kurallara uymayanlara: 

 Dükkan kapatma 

 Selam ve yardımı kesme 

 Lokma çıkarma 

 İkram yapmaya 

 Kurban kesemeye zorlarlardı. 

Siyasal ve sosyal etkileri: 

 Osman Gazi’nin kayın pederi Şeyh Edebali ve 

silah arkadaşlarının çoğu ahi idi. 

 Orhan Gazi’nin kardeşi Alâettin Paşa ahi idiler. 

 Orhan Gazi zamanında “dünyanın en güzel 

memleketi” dediği Anadolu’yu gezen ünlü Faslı 

gezgin İbni Batûta bu loncadan övgüyle 

bahsetmiştir. 



[M.TAVUKÇUOĞLU – EĞİTİM TARİHİ FİNAL ÖZETİ - 2019] Edunzy.com/forum 

 

Daha fazla ders notu, vize ve final sorularına ulaşmak için edunzy.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Sizlerde 
ders notu, vize ve final soruları ekleyerek diğer öğrencilere yardımcı olabilirsiniz. Başarılar… 
https://edunzy.com/forum/bahar-donemi-dersleri/ Sayfa 4 
 
 

Nizamülmülk’ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri 

Nedir? 

 Alpaslan ile Melikşah’a otuz yıla yakın bir süre 

vezirlik yapan İranlı Nizamülmülk’e bu ad, başarılı 

adil vezirliği ile “ülkeyi düzenleyen” anlamında 

verilmiştir. 

 Siyasetname adındaki eseri ünlüdür. 

 Nizamülmülk’e göre devlet yönetiminin temel 

ilkesi adalettir. 

 Hükümdar dört tür suç işleyenleri kesinlikle 

bağışlamamalıdır: 

o Ülkenin yıkılmasına çalışanlar 

o Haram işler yapanlar 

o Devlet sırrını korumayanlar 

o Sözle kendisine, kalbi ile de düşmanlarla 

işbirliği yapanlar. 

Mevlana Celalettin’in Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Nedir? 

 Konya’da yaşamış büyük Türk şairi ve sufisidir. 

 Bir süre Altun-Aba medresesinde müderrislik de 

yapmıştır.  

 Temel eserleri Farsça Mesnevi, Divan-ı Kebir, 

Fihi Mafih’dir. 

 Şairine, “peygamber değil, fakat kitabı vardır” 

denilmesi, esere atfedilen önemi gösterir. 

 Mesnevinin okutulması için Darülmesnevi 

kurulmuştur. 

 Yine bu kitabın okutulması için Kalenderhane’ler 

açılmıştır. 

 Syf. 55’te iki kısa örnek var. Bunları oku. 

o Zamanımızdaki bilginler kendilerini 

bilmiyorlar. Sorun bu diyor Mevlana 

 Mevlevilik tarikatı kurulmuştur ve bazı devlet 

adamları girmiştir. (3.Selim, 2. Mahmut, 

Abdülmecit) 

 

Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Aşık Paşa’nın 

Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Nedir? 

 Sivrihisar’da yaşayan Yunus Emre, Mevlana ile 

görüşmüş ve tasavvuf erbabını etkilemiştir. 

 Halk şairi sayılamaz. Fakat içinden çıktığı halka 

hitap etmek istediği için Türkçeyi ve daha çok 

hece veznini tercih etmiştir. 

 Şiirlerinde eski Türkçe kelimeler yanında arapça 

ve farsça kelimelerde kullanmıştır. 

 Dili genellikle açıktır. 

 Temel eserleri: Risalat al anushiyya ve Divan 

dır. 

Yetmiş iki millete gözle bakmayan, 

Şer’in evliyasıysa, hakikatte asildir. 

İlim okumaktan gerek kendiözünü bilmektir, 

Kendiözünü bilmezsen bir hayvandan betersin. 

 

Hacı Bektaşı Veli, Hoca Ahmet Yesevinin müridlerinden 

ve Horasan erenlerindendir. 

 Hoşgörü ve insan sevgisini yayamaya çalışır. 

 Malakat adlı eserin ona ait old. iddia edilir. 

 

Aşık Paşa: Kırşehir’de yaşayan sufidir. Temel eseri 

Mesnevi etkisinde kalan Garipname’dir. Türkçe’dir. 
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