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Numûne-i Terakki

Türkiye’nin önde gelen matematikçile-
rinden ve e¤itimcilerinden olan Mehmed
Nâdir Bey’in 1884 y›l›nda ‹stanbul’un Ç›r-
ç›r semtinde faaliyete geçirdi¤i Numûne-i
Terakki Mektebi, Osmanl› Devleti döne-
minde ‹stanbul’da aç›lm›fl ilk özel okullar-
dan olup ‹stanbul (Erkek) Lisesi’nin teme-
lini oluflturmaktad›r.

Modern e¤itim anlay›fl›n›n ve ça¤dafl ö¤-
retim yöntemlerinin uygulanmas› gibi se-
beplerle döneminin en kaliteli mektebi ola-
rak kabul edilen bu okulda ö¤renim görme-
ye bafllayan ö¤rencilerin say›s› k›sa sürede
sekizyüzlü rakamlara ulaflm›flt›r.

1890 y›l›nda Edirne’de Numûne-i Terak-
ki Mektebi’nin bir flubesi aç›lm›fl, daha ilk
senesinde 100’den fazla ö¤renci bu flubede
e¤itim göremeye bafllam›flt›r. ‹stanbul’daki
merkez flubede oldu¤u gibi burada da mo-
dern ve uygulamal› e¤itim ö¤retim çal›fl-
malar› yürütülmüfltür. Sözgelimi, okuldaki
baz› derslerde verilen teorik bilgilerin pra-
tik uygulamalar› için yine Edirne’de bir
“Numûne Çiftli¤i” aç›lm›fl ve burada ekim
dikim baflta olmak üzere bir çok uygulama
gerçeklefltirilmifltir. (bkz. Tercümân-› Hakî-
kat, 18 Mart 1892, nr.: 4109, s.2).

Numûne-i Terakki Mektebi’nin sergile-
di¤i baflar›lar, baflta dönemin padiflah› II.
Abdülhamit olmak üzere Osmanl› toplu-
munun ileri gelenlerinden birço¤unun dik-
katinin ve ilgisinin bu okul üzerine yo¤un-
laflmas›na sebep olmufltur (Bu konuda ve
okulun tarihçesi hakk›nda bilgi almak için
bkz. fiükrü Levent Deniz, “‹stanbul (Er-
kek) Lisesi’ne Tarihçe” , Düyûn-› Umûmi-
ye’den ‹stanbul (Erkek) Lisesi’ne, Editör:
M. Sabri Koz, ‹ELEV Yay›nlar›, ‹stanbul
2006, s.127-154).

Hatta, Numûne-i Terakki Mektebi’nin

‹stanbul ve Edirne flubelerinin kaliteli e¤i-
timlerini ve baflar›lar›n› yak›ndan gören ün-
lü Osmanl› yazar› ve e¤itimcisi Ahmet Râ-
sim, Tercümân-› Hakîkat gazetesindeki bir-
çok yaz›s›nda bu okulu överek Numûne-i
Terakki Mektebi’nin ‹stanbul’daki “mekâ-
tib-i husûsiye”, yani özel okullar aras›nda
birinci oldu¤unu ve muhakkak suretle
“Bursa, ‹zmir, Selanik, Beyrut, fiam” ve di-
¤er büyük Osmanl› flehirlerinde de Numû-
ne-i Terakki Mektebi flubelerinin aç›lmas›-
n› teklif etmifltir (bkz. Tercümân-› Hakîkat
9 Eylül 1891, nr.:3945, s.2; Tercümân-› Ha-
kîkat, 12 Ekim 1891, nr.:3973, s.4-5).
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Numûne-i Terakki Mektebi’ni benzerle-
rinden farkl› ve üstün k›lan de¤erlerinden
biri de, okul ö¤retmenler ve ö¤rencilerinin
Mehmed Nâdir Bey’in önderli¤inde, “Tür-
kiye’deki ilk okul dergisi” olma özelli¤ine
ve önceli¤ine sahip Numûne-i Terakki der-
gisini yay›mlamalar›d›r. 

Okulun kuruluflunun dördüncü y›l›nda
ç›kar›lmaya bafllanan derginin ilk say›s›n›n
yay›mlanma tarihi 7 Nisan 1887’dir. Ma-
alesef ancak dokuz say› yay›mlanabilen
derginin son say›s› ise 27 Mart 1888 tari-
hinde ç›km›flt›r.

Derginin hedef kitlesi Lise (K›sm-› Âlî),
Ortaokul (K›sm-› Rüfldî) ve ‹lkokul (K›sm-
› ‹btidâî) ö¤rencileridir. Dolay›s›yla dergi
bu flekilde bölümlere ayr›lm›fl ve bu k›s›m-
larda o aflamadaki ö¤rencilerin müfredatla-
r›n uygun yaz›lara yer verilmifltir. Ayr›ca
dergide kullan›lan kelime kadrosunun seçi-
minde ve makalelerin dilinin sade veya a¤-
dal› oluflunda da “hedef kitlesi” nin yani
ö¤rencilerin seviye farkl›l›klar› göz önünde
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bulundurulmufltur. BU durumu Âlî k›sm›n-
da bulunan bir yaz› ile Rüfldî veya ‹btidâî
k›s›mlar›nda bulunan baflka bir yaz›n›n ba-
sitçe karfl›laflt›r›lmas›yla anlamak müm-
kündür. 

Dergide yer alan yaz›lar genel olarak bi-
limsel içerikli olup, “matematik, fizik, kim-
ya, co¤rafya ve astronomi” gibi - okulda da
okutulan- bilimlerle ilgilidir. Ancak, ‹lko-
kul/‹btidâî k›s›mlar›nda e¤itici hikayelere
daha a¤›rl›kl› olarak yer verilmifltir. Dergi-
deki yaz›lar genellikle bir sonraki say›da da
devam etmifl ve 3-4 adet ayr› yaz› neredey-
se bütün say›larda tefrika edilmifltir. 

Derginin her say›s›nda – baflta Mehmed
Nâdir Bey olmak üzere – Mazhar, M.
Re’fet, Mehmed Nûrî, fierîf Ali-zâde Mu-
râd ve Mehmed Hulûsî gibi okul mensupla-
r› yaz›lar kaleme alm›fllard›r; Mehmed Ârif
beflinci say›da ç›kan “ Fenn-i Kimyâdan
Bir Nebze” , Doktor fiekîb ‹smail’de 8. ve
9. say›larda yay›nlanan “H›fz-› S›hhat ders-
lerinin Hulâsas›” bafll›kl› yaz›lar›yla yazar
kadrosuna dâhil olmufllard›r. 

Derginin ilk say›s› - kapak ve içindekiler
hariç – sekiz sayfa iken, di¤er bütün say›lar
on iki say›dan oluflmufltur. Kapa¤›n ve için-
dekiler k›sm›n›n hesaba kat›lmad›¤› sayfa

numaraland›rma sisteminde, her yeni say›
bir önceki say›da kald›¤› sayfa numaras›n-
dan bafllat›lm›flt›r. Ancak, dördüncü say›da
sayfa numaras› silsilesinde bir kayd›rma
yap›larak, numara “34” olaca¤› yerde, seh-
ven “38” olarak yaz›lm›fl ve bu numaradan
devam edilmifltir. Derginin son say›s› (9.
say›), 108’inci  sayfa numaras›yla sona er-
mektedir. 

Bâb›âlî ile diyaloglar› gayet kuvvetli
olan Mehmed Nâdir Bey’in Hâver, Günefl,
Âfâk, Envâr-› Zekâ, Mir’ât-› Âlem gibi der-
gilerde ve Sabah, Tercümân-› Hakîkat ve
Tarîk gibi gazetelerde yaz›lar› makaleleri
ve edebî çevirileri yay›mlanm›flt›r. Meh-
med Nâdir Bey’in kurucusu ve müdürü ol-
du¤u okulla ilgili hemen her konuda döne-
minin önde gelen gazetelerinde haberler
yap›ld›¤› gibi “Numûne-i Terakki” dergisi-
nin bütün say›lar›n›n yay›m haberleri de
Tercümân-› Hakîkat gazetesinde duyurul-
mufl; hatta Mazhar, M. Re’fet ve Mehmed
Ârif’in dergide yay›mlanan yaz›lar› okuyu-
cuya örnek verilmek amac›yla bu gazete
say›lar›nda tekrar bas›lm›flt›r (Bu haber ve
yaz›lar›n metinleri için bkz. Tercümân-›
Hakîkat, nr.: 2648, 2655, 2660, 2668, 2675,
2676, 2701, 2936).
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