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Osmanlılarda eğitimin temel yapısını medrese sistemi teşkil eder. Osmanlı asırla
nnda, devlet felsefesine uygun şekilde kurulup gelişen, eğitim ve öğretimini buna gö
re düzenleyen medreseler, canlı birer ilim kuruluşlan durumundadır. ı Öte yandan ca
milerin temel yaygın eğitim kurumu olma özelliği, Osmanlı döneminde de sürmüştür. 
Osmanlılarda ara eğitim kurunılan olarak da, tekke, zaviye, dergah ve ocaklan saya
biliriz. Bunlar, birer "serbest eğitim kurımıları "2 olarak, bir nevi halk eğitimi işlevi
ni yerine getirnıişlerdir. 

Kuruluş döneminde Osmanlı toplumunda sosyolojik olarak bir "Merkez-Uç" ay
nnu vardı. Uç bölgelerinde devlet teşkilatı içerisinde yer alan bir dini teşkilatıanma 
bulunman1aktadır. Din seçkinleri, tarikatiann ileri gelenleri kamunun örgütlenmesin
de görev almış ve önemli işlevler gönnüşlerdi.3 

Osmanlı Devletinde Dini Teşkilatianma 

Daha önce tarih sahnesinde yer alan İslam devletleri gibi Osmanlılar'da da devle
ti idare edenler, yaptıklan icraatın İslan1'ın temel kurallanna uygun olmasına çaba 
gösteriyorlardı. Çünkü İslamiyet, toplumun kimliği olmuştu; cemiyetin ekonomik ve 
sosyal yapısı, eğitim düzeni İslam inanç ve düşüncesiyle bütiinleşmişti. Devletin ve 
siyasi iktidann bu kimliğe ilgisiz kalması diişünülemezdi.4 

Daha önceki İslan1 devletlerinden farklı olarak Osmanlı devleti dönemi, eğitim-öğ
retim faaliyetlerinin ve din hizmetlerinin kurumlaştığı bir dönemdir. Osmanlı devlet bü
rokrasisinde dillinitelikli hizmetler Şeyhülislmnlığa bağlı kurunılar eliyle yürütülmüştür. 

'' Diyanet Işleri Ba.1kanhğı A.P.K. Uzmanı. 
l Ömer Oku tan, "Din Eğitimi", Cımılıuriyet /)iineminde Eifitim. MEB Yayını, Ankara l 991, s.409. 
2 lsnıet Parıııaksızoğlu, Türkiye'de /)in Eifitimi. MEB Yayını, Ankara l%6, s.5. 
3 Davut Dursun, Siyasi-Idari Sistemler Açısım/mı /)in /Wrokmsisi. Ist 1992. ss. l4ı-ı42. 
4 Şükrü Karatepe, "Osnıanhlanla Devlet Yönetimi", O.mıwıh Ansiklopedisi (O.A.), Ağaç Yayıncılık, Is

lanbul ı 'N3, c.l, s. ı fı L 
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Şeyhülislaınlık 

Osmanlı Divan-ı Hümayunu üçlü bir örgüt yapısına sahiptir: Örfi-askeri yapı, ma
li yapı ve kazai-şer'i yapı. Bu sınıflanıada din bürokrasisi kazai-şer'i bürokrasidir.5 
Osmanlı devletinde "dini teşkilatlwıma ", "Şeyh iiiislamlık" adı ile oluşturulmuştur. 

"Şeyhülislanı" ünvanı, İslam dünyasında XI. yüzyıldan itibaren kullanılmaya baş
lanmıştı. Osmanlılardan önce bu terkibin resmi bir anlamı yoktu; sadece saygı ifade
si olmak üzere bazı kişilere lakap olarak verilmiştir. Sözü edilen yüzyıldan itibaren 
"müctehid" imanı ve bilginler için kullanılan bir ünvan olmuştur. 

Şeyhülislamlık ilk kez Osmanlılarda resmi bir nitelik kazanarak ilmiye teşkilatı
nın başı olan İstanbul kadısına resmi ünvan olarak verilmiştir. Fatih Kanunuanıesin
de Şeyhülislanıdan "U lenumm başı " diye söz edilmektedir. 6 

Şeyhülislam ünvanının siyasi otorite tarafından başkent müftüsüne verilmesi ve 
böylece Şeyhülislanılığın devlet örgütüne girmesi Osmanlı devletinde II. Murad za
manında, 1444'den sonra olmuştur. Bu makama ilk atanan kişi de dönenun ünlü bil
ginlerinden Fahreddin-i Acemi'dir. Ancak bu görevi daha önce yerine getiren Şeyh 
Edebalİ, Dursun Fakih, Şemseddin Fenari gibi bilgin hukukçulara bu ad verilmenıiş
tir.7 

İlnıiye teşkilatının başına şeyhülislarnlann geçmesiyle birlikte XVI. yüzyıldan iti
baren Şeyhülislanılığın Osmanlı devlet yönetinıindeki önenıi artııııştır. Şeyhülislanı, 
vezir-i azanı gibi, padişahin yardımcı elemenlarından biridir ve porotokoldeki yeri 
vezir-i azamdan hemen sonra gelmektedir. S Şeyhülislanı, Divan-ı Hümayun üyesi de
ğildi; ama önemli konularda görüşü alınmak üzere Divana davet edilirdi. 

Şeyhülislamlığın Hizmet Alanları 

Şeyhülislanun görevlerinden biri kendisine yönetilen dini ve siyasi konulardaki 
meselelere fetva vemıek, diğeri de, başında bulunduğ ilnıiye örgütünü yönetıncktir. 

Birinci görevi dini ve siyasi niteliği olan bir görev dir. Siyasi konularda verdikle
ri fetvalar ile devlet idaresinde etkili olmuşlardır. 

Fetva hizmetlerini yürütınek üzere Şeyhülislanılık bünyesinde ve taşrada ayrıca 
müftüler görevlendirilmiştir. Devlet adanıları ve halk dini-hukuki konularda müftüle
re başvurarak fetva alabilnıişlerdir. 

Şeyhülislanılığın dini bürokrasiyi yönetıne görevine gelince, bunlar idari görev
lerdir. Kadı, müderris ve müftülerin atama ve terfilerini yapmaktır.Y 

5 Dursun, s. I 95. 

6 Kanı tepe, c. I, s. 149. 
7 Kanı tepe, c. I, s. 151. 
X Dursun, s. 323. 
':l Dursun, Siyasi-Idari Sistemle ..... ss. 154-155. 
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Şeyhülislamlığın irşad ve halkı din konusunda aydınlatma, yani yaygın din eğiti

mi faaliyetleri kısmen medreseler, kısmen de müftülük kurumu aracılığıyla yerine ge
tirilmiştir. Bu işler için ayn bir örgütlenmeye gidilmemiştir. lO 

Osmanlı devlet bürokrasisinde Şeyhülislanllığa bağlı olarak dini nitelikli hizmet

leri vürüten kurumlardan "llnıi\'e Teskilatı ". Osmanlı devletinin merkezi idare ömü-"' ... _, . .... 
tünün önemli bir bölümünü oluşturmaktaydı. Eğitim, öğretim, yargılanıa, hukuki ve 

dini danışmanlık, şehirlerin yönetimi gibi önenlli hizmetleri yerine getiren kamu ku

rum ve kurulıışlannı bünyesinde toplanıaktaydı. Bu hizmetler içinde müslüman top

lumun inanç ve ibadetleriyle ilgili sorunlann çözüme bağlanması önenlli bir yer tut

maktaydı. Buna rağmen, "din işi-devlet işi" aynmı kabul edilmediğinden, sayılan 

hizmetlerin yürütülmesi "devlet işi" kapsanundadır ve bu nedenle ilmiye teşkilarım 

salt din örgütü olarak nitelendirmek isabetli olmaz. ll 

Yukanda da değinildiği gibi ilmiye Teşkilatımn görevlerini üç kısımda toplamak 

mümkündür. Dini ve hukuki danışmanlık, eğitim ve öğretim, yargllanıa ve yönetim. 

Şeyhülislarnlık bünyesinde ifta işlevini gören müftülük, eğitim öğretim (tedris) işle

vini gören medreseler, kaza işlevini gören kadılık örgütleri yer almaktaydı. Dini ve 

hukuki danışmanlık hizmetlerini Şeyhülislan1 ve müftüler; eğitim ve öğretim hizmet

lerini müderrisler; yargılama ve yönetim hizmetlerini ise kadılar yerine getirmişler

dir. Söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesine yardınıcı olırıak üzere Şeyhülis

lamlığa bağlı geniş bir sekreterler kadrosu bulunmuştur. 

Şeyhülislanllığın sözü edilen görevleri yerine getiren birinllerinin hiyerarşik yapı-

sı şu şekildedir: 

- Şeyhülislanı (Başkent-İstanbul Müftüsü) 

- Kazasker (Kadıasker) (Rumeli ve Anadolu Kadıaskeri) 

- İstanbul Kadısı 

- Vilayet Kadıları, Müftüler ve Müderrisler 

- Sancak Kadılan 

- Naipler 

-Canlİ ve mescidlerdeki din görevlileri.l2 

Şeyhülislanılık bünyesinde fetva verme işlevini yerine getiren müftülükler ile eği

tim öğretim işlevini yerine getiren medreseler üzerinde burada biraz durmak istiyo

ruz. Diğer işlevleri konumuz dışında kalmaktadır. 

[() Dursun, Yiinetim-I>in lti,çkiferi .... s. 357. 
I I Karatepe, c 1, s. I49. 
I2 Dursun, Siyasi-Idari Sistemle .... ss. I52-I53. 
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1) Şeyhülislamhğın İfta Hizmetleri: Müftülük 

İfta kunımu, doğuşundan itibaren dini bir kurum olarak gelişmiş ve fıkıh bilimi
nin gelişmesi bu kurumun yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Emeviler ve Abbasiler 
döneminde olduğu gibi Osmanlı devlet idaresinde ele padişahlar önemli işlerinde Şcy
hülislamlardan fetvalar almış ve ona göre hareket etmişlerdir. Böylece fetva kurumu
nu çalıştırmışlardır. 

Müftülük, ifta (dini soruların cevaplandırılması) Osmanlı döneminde teşekkiil et
miş bir kurumdur. Yetkili bir din adamının sonılan dini soruları cevaplan1ası için bir 
kanm görevlisi olması gerekmemesine rağmen Osmanlılar bu fetva işini bir kamu 
hizmeti olarak değerlendirıniş ve Müftülük denen idari bir birimi ortaya çıkarınışlardır. 

Müftülük teşkilatı Osmanlılarda XV. yüzyılın ortalarından sonra gerçekleşmiştir.l3 

Müftiilük, ilmiyenin hizmet kollarından biridir. Osmanlı Devlet teşkilatının ilk 
devirlerinde ifta, kadılık ve müderrislik tek şahısta toplanırken sonraları, ülke sınırla
rının genişlemesine paralel olarak bu üç görev birbirinden ayrılmıştır. Yine önceleri, 
dini faaliyetleri üstlenen müftülerin tayin ve idareleri vezir-i azamiara aitken sonrala
rı, imam, hatip ve müezzinlerin tayini gibi müftülerin tayini de Şeyhülislan1a veril
miştir.I4 

Taşrada kaza dahilinde müftü, ulemadan biri olarak doğnıdan kadı'nın emrinde 
çalışan bir görevli olmamakla beraber dalaylı da olsa onun yardımcısı pozisyonunda
dır. Müftüler verdikleri fetvalarla kadıların herhangi bir mesele hakkında hüküm ver

melerine yardımcı olmuşlardır. Fetva, hüküm olmuyordu; ancak hükmün verilmesin
de önemli rol oynuyordu.ıs 

Fetva, en genel tanınu ile, "so m lan bir soruya verilen cevap "tır.I6 İslam huku
kunda fetva ise, ':f{.tkilıin lıiikiimmalıiyetinde olmakstzm verdiifi cevap "17 anianunda 
kullanılmıştır ve sorulan bir dini meselenin hükmünü açıklığa kavuşturmak anlan1ına 
gelmektedir. 

Dinin hükmünü açıklaması için soru sorulan kişiye "mi(frii"; nıi.iftüni.in soruyu ce
vaplamasına "ist(fra", verdiği cevaba da ':f"etva" denmektedir. 

Müftülerin verdikleri fetvalar, siyasi, sosyal ve hukuki bakımlardan önemli oldu
ğu gibi halkın din konusunda bilgilenmeleri açısından da önem taşımaktadır. Bu yö

nüyle yaygın din eğitiminde önemli bir işlevi vardır. Konumuzu ilgilendiren yönüele 
bu husus olmaktadır. 

ı 3 Dursun, s. 1 1 o. 
14 1. Hakkı Uzunı;ar~ılı, Osman!t /)ev/etinin flmiye Teşkilatı. 3. Baskı, TTK Yayını, Ankara IYHX, s 179. 
15 Dursun, .~s. lo7-loX. 
1 o Osman Öztürk, Osmwı!t Hukuk Tarihinde Mecelle. Istanbul 1 Y73, s. 5. 
17 Ebul'ula Mardin, "Fetva", fsltmı Amiklopedisi (l.A.), L 10, s. 5X3. 
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MüftüHik teşkilatı bir takım farklılaşmalarla birlikte günümüze kadar varlığını 
sürdiirmüştiir. 

2) Şeyhülislamlığın Öğretim (Tedris) Hizmetleri: Medreseler 

Örgün eğitim kurumlan olan medresdere Şeyhiilislamlığın önemli bir hizmet ala
nı olarak burada kısaca temas etmek istiyoruz. Medreseler, Nizamülmi.ilk zamaıunda 
kurulmuştur. Yıkılışma kadar tam yedi yüzyıl halka eğitim hizmeti vermiştir. Bu du

rum, günümüzde örgün ve yaygın eğitim açısından üzerinde durulması gereken bir 
hadisedir. En azından mukayese yapma imkaıu verecektir. 

Osmanlı dönemindeki medreseler burada, konumuzu birkaç yönden ilgilendir

mektedir. Birincisi Osmanlı din teşkilatma dahil bir kunım olması, ikincisi din görev

lisi (irşad görevlisi, yaygın din eğitimcisi) yetiştimuş olması ve nihayet üçüncüsü ba
zen yaygın din eğitinu işlevini de yerine getirmesidir. 

Osmanlılarda ilk medrese, Orhan Bey tarafından 133 ı' de lznikte kurulmuş olan 
"İznik Orhaniyesi"dir. Bundan sonra B.ursa, Edirne ve diğer şehirlerde de medreseler 

açılnuştır. İstanbul'un fetbini müteakip de yeni büyük medreselerin açılmasına de
vam edilmiştir. Bu medreseler arasında Fatih Sultan Mehmet (ı450-ı481) ve Kanu

ni Sultan Süleyman (1520- ı 560) tarafından yaptırılan medreseler en önemlileri dir. 
Bu iki padişah dönenlinde medreseler önemli gelişme göstemıişler ve teşkilat itiba
riyle de genişlenuşlerdir.ıx 

"Medreselerde din bilimleri ile birlikte Matematiğe, Astronomiye ve tabii bilim

Iere de yer verilmekteydi. Medreseler özellikle orta ve yeni çağlann ileri düzeyde, bi
limsel omaya önem veren eğitim ve öğretim kurumlanydı. Fatih medreselerinde, bu

günkü üniversite düzeyi anianıında zanıanın yegane kimya ve fizik kürsüleri bulun
maktaydı. Buralarda serbestçe bilimsel tartışmalar yapılırdı. Özellikle Kanuni devri 

medreselerinde Hukuk, İlahiyat, Edebiyat, Matematik, Tıp ve Felsefe gibi o zamanın 
bütün ilimlerine yer verilirdi. 

"Medreselerin, devrine göre oldukça ileride bulunan bu bilimsel niteliği, Osman

lı Devleti'nin yükselmesinde önemli rol oynanuştır. 

"Ancak medreseler, tarih içindeki rolünü zamanında gereğince oynanuş olmakla 

beraber sonralan, bünye yenilemesi yapanuyarak duraklanıa. çözülme ve yıkılma sü
recine gimliştir." ı 9 

Osmanlı yönetiminde müftülük hizmetleri müfti.ilerce yürütüldüğü gibi tedris (öğ
retim) hizmetleri ve müderrisler eliyle yürUtülüyordu. Medreseyi bitirenler mülaze-

1 X Hüseyin G. Yunlaytlın, Isiımı Tarihi /)ers/eri, 3. baskı, A. Ü. Ilahiyat Fakültesi Yayını. Ankara 1 \lXX, s. 

'!X. 
ll) Okutan, s. 409. 
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metle ilk defa Yimtili bir medreseye tayin olunuyordu. Burada S'er akçe terakki ile 
O tuzlu bir medreseye ve ondan 10' ar akçe terakki ile Kırklı ve Eliili medreselere yük
selirlerdi. Diğer yüksek seviyelerdeki medreselerde de müderrislikten sonra kadılığa 
geçip yine Şeyhülislamlığa kadar yükselcbilirlerdi. Müderrislerin de istedikleri tak
dirde kadılık veya müfti.ilüğe geçmeleri mümkündü.2n 

Şeyhülislamlığa bağlı olarak çalışan medreselerin mali yönü çoğu zaman şahıslar 
ve vakıflar tarafından finanse edildi. Medrese müfretadımn ana çerçevesi de gelenek
sel olarak finansörlerce belirleniyordu. Hangi medresede hangi derslerin okurulacağı 
daha çok medreseyi vakfeden şahsın medreseyi tescil ettirdiği zamandaki bildirisine 
bağlıydı. Müderrislerin tayini dışında medreseler tamamen muhtardı. Mütevellinin 
koyduğu şartlara göre bir öğretim uygulanıyordu. 

Osmanlı Döneminde Yaygın Din Eğitimi Etkinliklerinin Gerçekleştirildiği 
Ortamlar 

Osmanlı dönenlinde yaygın din eğitim faaliyetleri, başta cantiler olmak üzere de
ğişik mekanlarda sürdürülmüştür. 

Yaygın eğitim etkinliklerinin ağırlık noktasını bu dönemde de canti dersleri ve 
meslek öğretinti teşkil eder. Canti dersleri cantilerde sabah namazından iş saatine ka
dar devam eden derslerdi. Ulemadan bir müderris tarafından ilntihal, ahlal( ve Arap
ça okutulurdu. Öte yandan müderris, iman1 ve hatipler dini bilgiler; tekke ve zaviye
lerde de şeyhler tarikat adabı ile birlikte tasavvufi bilgiler verirlerdi.2l 

Osmanlı eğitim sisteminde yaygın eğitim, medrese ve mektepler dışındaki kurumlar
da her yaş ve bilgi düzeyinde insanlara verilen eğitimdir. Çok çeşitlilik arzeden bu ku
rumların başında, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, canti ve mescitler gelmektedir. 

1) Camiler 

Canti ve mescitlerin birer yaygın din eğitinti kurumu olma özelliği, Osmanlı döne
minde daha belirgindir. Çünkü medrese sistenti ile örgün eğitim kurumları hem daha çok 
kurumlaşnuş, hem de yaygınlaşnuştır. 

Cantileric bitişik veya yakınlarında çoğu kez medreseler yer alnuştır. Canti, bir kül
tür kompleksinin merkezi durumundadır. Bir mahallenin odak noktasım teşkil eder. Me
sela kitapçı dükkanlan genellikle cantilerin etrafında açılmışlardır. Kütüphane, aşevi gi

bi yardımcı tesisler de eklenntiştir. Aynca büyük canülerin yanına sebil, imaret, daruşşi
fa, han1am vb. sosyal hizmetlerin görüldüğü binalar da yapılmıştır. Bu haliyle cami bir 

külliye konumundadır.22 Hatta, Üsküdar-Atik Valideve Kadırga Sokullu Mehmet Pa-

20 Cahid Baltacı, "Osmanlı Eğitim Sistemi", OA, c. 2, s. 63. 

21 Erol Özbilgen, "Osmanlı larda Gündelik Hayat", OA, c. 2, s. 231. 
22 Osmanlılarda yapı olarak camiler için bkz. Ziya Kazı cı, Ana Hatları ile Islam Ei[ itim Tarihi. s. 2X-29; 

O. Nuri Ergin, Türkiye'de Şehircil(!fin Tarihi lnkişq{i, Istanbul IY3n, s. 104, vd.; Erol Özbilgen, c. 2, s. 
153, 155; Sema vi Eyice, "Cami-Mimari Tarihi", Tl W Isiımı Ansiklopedisi (DlA), c. 7, ss. 7X-ll7. 
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şa camilerinde görüldüğü gibi cami kiilliyelerine bazen birer tekke de ilave edilmiş
tir. Hazire, küçük mezarlık, türbe, muvakkithane ve hünkar kasırlan ile meşrutalar da 

cami külleyisine dahil i.initelerdir. "Genel hatlarıyla camiler mahalle mescidleri, cu

ma camileri, ordugah camileri, kışla camileri, medrese ve tekke mescidleri, gibi çe
şitlere ayrılır. Ancak hepsinde ortak özellik, sağlam ve sade olmalarıdır. Derinlikten 

fazla genişliğe önem verilmiştir. Işıklandım1ada orta yol izlenmiş, karanlıktan kaçıl

mış fakat 'saraya' dönüşti.irülmemiştir. Bütün mescid ve camilerde 'gölgeli ışık' esas 

alınmıştır."23 

a) Camiierin İdaresi 

"Osmanlı döneminde camiler hanilerinin kurduğu vakıfların mütevellileri tarafın

dan yönetiliyordu. Bu vakıfların hukuki statüsü vakfiyelerle belirlenmekteydi. Cami

ye ait vakıfların yönetiminden sorumlu olan mütevellilerin her yıl muhasebe sonuç

larını mahalli kadı aracılığıyla merkeze gönderip tasdik ettirmeleri gerekiyordu. Ca

mide bir görev boşaldığında mi.itevellinin doğrudan tayin yapma yetkisi olmadığın
dan kadıya münasip biriııi teklif eder, kadı da bir i'larnla durumu İstanbul' da Divan

ı Hümayun'a arzeder, teklif edilen şahsın durumu incelendikten sonra uygun görülür

se kendisine görev verilirdi. Vakıf sahibinin vakfiyede tesbit ettiği iman1, müezzin, 

hatip, kayyım, ci.izhan, devirhan, sürehan, dersiam gibi cami görevlilerinin ücretleri 

mütevellilerce ödenirdi. Artan gelirler de (zevaid-i evkaf) canlinin bakım, onarım vb. 

ihtiyaçlan için kullanılırdı. 

"II. Mahmud dönenrinde Evkaf-ı Hümayun Nezareti kurularak (1826) imparator

luk içindeki bütün vakıfların gelirleri bu nezaretin denetimine verilince biiyük bir ye

küne ulaşan fazla gelirin vakıf gayeleri dışında devlet hazinesine aktanlınası, diğer 
vakıftarla birlikte cami vakü1annı da zayıflatmış, birçok canu vakfı personel ve tanur 
giderlerini karşılayamaz hale gelnıiştir. "24 

b) Cami Hizmetleri 

Osmanlı İmparatorluğu topraklarının en küçük yerleşim merkezlerine kadar her 

yerde bulunan can1i ve mescidlerde dini hizmet görenler ilmiye mensuplanydı. Bu gi

bi yerlerin tenrizlik ve bakımı için vakfeden tarafından ayrı kişiler tayin edilirdi. 
İmamlık ve müezzinlik gibi görevleri ise daha çok Darü'l-Kurra mezunlan yerine ge

tirdikleri gibi, bu görevler medrese mensuplarına da verilmiştir. Özellikle hatiplik ve 

vaizlik görevleri medrese eğitinu görmüş olanlara verilirdi. Bunlardan tarikat mensu
bu olanlar daha çok vaizlik için tercih olunmuşlardır.25 

23 Recep Akaku~, "Canıilerinıiz", !Jiywıet Gazetesi (IJ.G.), Sayı: 356 (Ekim ':-lX), s. 2. 
24 Ahmet Önkal, "Cami", f)/A, c. 7, s. 53. 
25 Baltacı, c. 2, s. 63. 
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"Önceki dönemlerde vaizlik, imam-hatiplik ve ınüezzinliğe ilaveten Osmanlıda 
dersianılık, hatiplik, kürsi.i şeyhliği, Ayasotya ki.irsü şeyhliği, cuma vaizliği, salavat
l şerife-hanlık, İhlas-ı şerif-hanlık, Silre-i Mülk-hanlık, Süre-i Yasin-i şerif-hanlık gi

bi birçok vazifeler ihdas edilerek camiierin birçoğu çok yönli.i yaygın eğilim ve öğre
tim müessesesi haline getirilmişlerdiL Özellikle Osmanlı tarihi boyunca bazı camiler

deki aynı anda faal olan birçok ki.irsi.ide tefsir, hadis, fıkıh ve mesnevi dersleri verile

rek halkın kültür seviyesi yükseltilmişlir. Bu derslerin bir kısmı aynı zamanda med

reselerde de mi.iderris olan dersianılar tarafından verildikleri gibi mi.itekaid ulema da 
ölünceye kadar bu hizmeti yüri.itmüşlerdir."26 

Camilerde imamdan başka hatip görevlendirilme durumunu Osmanlılarda da gö

rüyoruz. Büyük camilerde hatip de bulundurulmuş, küçük camilerde her iki görev tek 
görevli tarafından (imam) yerine gelirilmiştir.27 

Yukanda da belirttiğimiz gibi Osmanlılarda önceleri, dini faaliyetleri üstlenen 

müfti.ilerin tayin ve idareleri vezi'r-i azanılara aitti. Sonralan müfti.ilerin tayinleri ile 

beraber imam-hatip ve müezzinlerin tayinleri Şeyhi.ilislama verilmiştir. İmanı-hatip 

ve mi.iezzin tayinlerinde, bağlı bulunduğu canlİnin vakıf mütevellisi tarafından Şey

hi.ilislanıa dilekçe ile müracaat ediyordu. Şeyhülislanı dilekçe üzerine "tevcih huyu
rııla" diye yazarak havale ediyor, oradan da padişaha arzolunarak görevlendimıe iş

lenlİ yapılıyordu. Bu tür görevlere taşrada tayin işleri mahallin kadısının ilanu üzeri
ne yapılırdı)R 

Vakıf yoluyla kurulan dini ve ilnlİ kurumlarda görev yapacaklar için belirli şart

lar aranınışur; aranan şartları maddeler halinde gösteren binlerce vakfiye belgesi bul
mak mümkündür.2Y 

c) Köy ve Mahalle İmamları 

Osmanlı toplumunda köy hayau da tıpkı şehirler gibi canlİ etrafında oluşmuştur. 

Köy idaresi ilgili sancağın kadısına bağlı olarak teşkilatlanmıştır. Burada imanılar 

idari etkinliğe de sahiptirler. Teşkilat köy kethüdasının yönetimindeki yiğitbaşılardan 
oluşmaktadır. 3o 

Osmanlı idari sisteminde mahalle iınanılanna devletçe idari, mahalli ve dini bir

çok görev verilnliştir. İmamlar bulundukları yerlerde ahlak zabıtasına bakmaya, ipli
dai şekilde nüfus ve tapu kayıtlanın tutmaya. evlenme ve hoşanma işlerini idareye 

26 Bailat:ı, t:. 2, s. 123 vd. 

27 Pcdersen, "Mesdd", lA, s. X2; a. mlf; "Hatip", lA, ss. 363-365. 

2X Bk1.. Uzunçar~ılı, flmiye TeşkilaTI, ss. 17Y-I X5. 

2lJ Örııcklt!r için hk1.. lbrahim Ale~. "Vakfiyeiere Göre Din Gürevlileıinde Aranan Özcllikkr ve Sağlanan 
Ekonomik Imkanlar'', l>iyanet I>er;.:isi (1>1>). t:. 27. Sayı: 4 (Ekim-Kasım-Aralık ·yı), ss. 11)3-213. 

30 Ahmet Tabakoğlu, "Osmanlı Iktisal Sistemi". Orl, t:. 5, s. 41. 
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memurdular. Ayrıca hükümetin mahalle halkına duyurulması gereken bildirilerini 
ilan görevinde hulunmuşlardır. Dini görevleri de günde beş vakit namazı kıldımıak, 
ölenlerin dini veeibelerini yapmaktı. Mahalle imamları medrese tahsilini tamamlayan 
kişilerden oluyordu) ı 

d) Eğitim Yeri Olarak Camiler 

Camiierin eğitim ve öğretim mahalli olarak kullanılması geleneğinin Osmanlılar
da da sürdürüldüğünü biraz önce söylemiştik. Medresede okutulan bazı genel dersler 
de camilerde verildiği gibi hat meşki, Kur'an talimi ve hıfzı gibi uygulamalı dersle

rin camilerde verildiği de bilinmektedir. Şehir, kasaba ve köylerde sibyan mektebi ol
mayan yerlerde camiierin çocukların eğitimi için okul olarak kullanılması da çok yay
gındır.32 

Hatipler, hutbeleri, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, siyasi otorite adına oku
muşlardır. Hutbelerde, geçen bir hafta içinde çevrede gelişen olayların İslam açısın
dan kritiği yapılıyor ve gelecek haftanın da progranıı sunuluyordu. Cami kürsüleri de 
önemli irşad hizmetleri üstlenmiştir. Kürsülerde vaazlar "Kiirsii Şeylıi'' diye adlandı
rılan görevliler tarafından yapılmıştır. Özellikle cuma ve bayram günlerinde kürsü 
şeyhleri cemaata yaptıklan konuşmalada etkili olmuşlardır.33 

e) Cami Dersleri ve DersHim 

Osmanlı döneminde cami ve mescidlerde sürdürülen cami dersleri, camide veri
len vaaz ve huthelerden başka, cami ve mescid içerisinde belli bir kitap takip edile
rek yetkili kişilerce Ranıazan dışında bütün yıl boyunca yapılan sürekli derslerdir_34 
Bu dersler, canliin içinde sağ ve sol cenahlardaki mahfellerin veya hiinkar ve miizzin 
mahfellerinin altında yahut da maksure adıyla anılan özel bölümlerde okutulurdu. 
"Dersler yüksekçe bir nlinder önüne konan bir rahleden takrir şeklinde verilirdi. Ca
mi derslerini veren yetkili kişilere 'dersiam' denilirdi. ( ... )Cami derslerinin konulan 
değişik olurdu. Ancak Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf konuları ağırlıklı olarak yer 

alırdı. "35 

Yukarıda da değinildiği gibi dersiam, "Medreselerde öğrencilere, camilerde hal
ka açık ders verme yetkisine sahip müderris için kullanılan unvan"dır.3fı "Dersiam" 

3! Osman Nuri Engin, Türk Maar((Tarilıi, Istanbul IY77, c. I, ss. Jfi2-Ifi3; Öt.bilgen, s. 24Y. 

32 Ahmet Önkal, Nebi Bozkurt, ·•cami", DlA, c. 7, s. 51. 

33 "Genellikle kürsü şeyhleri, tekke mensubu kişilen.lir. Ehliyetleri ve ılinıyetleri ile toplum üzerinıle ge

niş etkileri varılır. Osıııanhlann yükseliş tlüneıııinıle ve ba~ta Zcıııbili Ali Efenıli olmak üzere lbn Kc

ınal ve Ehussuutl gibi ılini otoriterlerin hakim oluuğu yıllarıla Ayasofya Cami kürsiisiinün Istanbul Ko

caıııustafa Paşa Tekkesi ~eyhlerinılcn Sünbül Efenıli ve Merkez Efenıli ıarafıııılan i~gal eılilnıesi tlikkat 

çekicidir ... " (Recep Akaku~. "Canıilerinıiz", s. 2-3.) 

34 Recep Akakuş, "Sorular-Cevaplar". /)iywıel Gazetesi. Sayı: 32Y (Teııınıut. 'Xfi), s. 7. 

35 Akaku~. aynı yer. 
3fi Mehmet lp~irli, "Dersianı", f)/A. c. Y, s. 1 X5. 
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ünvanı verilmesine Osmanlı devletinde XVIII. yüzyılda başlannuştır. Dersiam olabil
mek için medreseden mezun olup icazet aldıktan sonra ayrıca bir imtihana girmek ge
rekmiştir. Dersiamlar cami derslerini genellikle sabah namazı ile öğle namazı arasın
da vermişlerdir. Bu derslere her kesimden insan katılabilnıiştir. Bu faaliyetlerin ida
resi ise "Ders Vekleti"nce yürütülmüştür. 

Halka açık ders verme yetkisi olan müderrisler halk arasında oldukça etkili ol
muşlardır. XIX. yüzyılda dersianuar daha da önem kazannuşlardır. Sayıları da art
mıştır. XX. yüzyılın başlannda medreselerin ıslaluyla programlı, sınıf geçme usulü

ne dayalı medreselerin açılması sonucu buralardaki pek çok müstakil ders genellikle 
dersianllar tarafından okutulmuştur. 

Darülfunun'un ilk açıldığı dönemde, muhtemelen dersiarnlık geleneğinin bir da

vamı olarak bazı derslerin, hocalar tarafından halka açık olarak verildiği bilinmekte
dir.37 

2) Tekke ve Zaviyeler 

Osmanlı ülkesinin her tarafına yayılmış olan tekke ve zaviyeler, halkın manevi 
yönelen yetişmesinde ve çeşitli sıkıntılara düşmüş olanların problenllerinin hallinde 
önenıli rol oynanuşlardır. Bu özelliği ile Osmanlı döneminin yaygın eğitim ortanlla
nndan biri olmuşlardır. 

Osmanlı toplumunda son altı asırda tekkeler, sadece tasavvufi hayatın merkezleri 
değil, siyasi, ekonomik, askeri, ilmi ve bedeni hayatın yönlendinci birimleri olmuş

lardır. Şüphesiz tekkenin ilk görevi tasavvufi ahlakı yaşatıııak, tasavvufi ter~iyeyi ka
zanclırmak için uygun zemin hazırlamaktır. Tekkeler isteyenlere bu yönüyle kucak· 
açnuştır.38 

Güzel sanatların gelişmesinde de tekkelerin önemli katkısı olmuştur. Büyük şiir 
ustaları, nmsiki elehaları genellikle tasavvuf erbabıdır.3Y 

Tekke ve tarikat dünyasında şiirle musiki, beste ile güfte daima beraber olmuştur. 
Bunun en önenıli nedenizikir meclislerinde okunan ilahilerclir. Günümüz dini haya

tına yansıyan en önemli yönü de bu olmalıdır. Tekbir ve Salat-ı Ümmiye'yi bestele
yen Mustafa Itıi, Mevlevi'dir.40 

Tasavvuf din konusunda kitleleri en çok etkileyen disiplinlerden biridir. Tekkeler, 

müslüman ve gayri müslim herkesin uğrayabildiği yerler olmuştur. İbadet yeri, misa

firhane ve terbiye mekanlandır. Hayatı bütün olarak kucaklayan yerlerdir. Diğer et-

37 lpşirli, ss. I H5-1 H6. 
3X Mustafa Kara, "Osnıanhlanla Tasavvuf ve Tarikatlar", OA. c. I, s. 233. 
39 Tekke edebiyatı konusu için bkz. lskender Pala, "Osmanlı Edebiyatı", OA. c. 4, ss. 241-265. 
40 Kara, a.g.e., c. I, s. 235. 
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kinlikleri yaninda kısmen medresenin de fonksiyonunu yaygın bir şekilde yerine ge
timıiştir. Başta Osmanlılar olmak üzere tarih boyunca böyle olmuştur. 

Osmanlı toplumunda ahlaki kirlenme ve dejenerasyon karşısında tasavvıif ve ta

rikatlar bir anndırma işlevi üstlenebilmiştir. Hayatla ilgiyi kesmeden insanlan Al

lah'a yöneltmiş, helallarden yararlanma ve nefsi şehvetlerden kesmek açısından bir 

denge oluşturmuştur. Öte yandan toplumdaki sosyal tabakalaşma karşısında birleşti

rici, kaynaştırıcı fonksiyon üstlenebilmiştir. Öteden beri, dünyanın çok değişik böl

gesinden değişik ırk, dil ve renkteki insanlar aynı kaynaktan faydalanıp, aynı duygu

ları paylaşmakta tasavvuf enteresmi bir yapıştıncı olabilmiştir. 

Tekkeler verdikleri tasavvufi hizmetlerle halkın hem genel, hem ele din eğitimin

de etkili olmuştur. Bir yönüyle birer yaygın eğitim kurumu işlevi görmüştür. İslanıi 

değerleri işleyen, güzelleştiren tasavvuf, fertlerin, benliğe bağlı olmaktan çıkarak top

luma faydalı birer kişi haline gelmelerine katkı sağlamıştır. Diğergamlık düşüncesini 

işiemek suretiyle mutasavıflar dini hükümleri bu açıdan yorumlamışlar, dini uygula

maları manevi anlanıda zenginleştirmişlerdir. Kur' an ayetlerinin ve hadislerin zahiri 

anianılanndan ziyade onlara enfüsi manalar vererek ilgi toplayabilmişlerdir. Allah 

sevgisi temasına daha çok yer vermişlerdir. Korku yerine sevgi unsurunu işlemişler
dir.4I 

Tasavvuf, eğitimine aldığı insanlardaki aşırılıklan törpüleyebilmiştir. Çünkü ta

savvuf, insanı, "insan-ı kamil" kılma doğrultusunda çaba sarfetıniştir. Tasavvuf ter

biyesinin oluşmasında ön koşul olan "nıiiridiıı şey/ı e hağlwmwsı "yla şeylıle mürit 

arasında doğan ruhi alış-veriş ve irtibat ile şeyh, mürid üzerinde bir kontrol mekaniz

ması oluştummştur. Böylece şeyh müridi yönlendirebiliyor, onun hislerini tamanıla

yabiliyor, onu çekip çevirebiliyor, ona yön gösterebiliyordu.42 Bu olgu şüphesiz in

sanları yönlendimıe ve bir eğitim olgusudur. Bu açıdan Ebu Zehra, şeyhi, müritleri

nin nefislerini terbiye eden bir eğitimci, insanları hakka ve doğruya çağıran bir davet

çi olarak nitelemektedir.43 

3) Vakıflar 

V akıf44 kurumu, İslanıiyetin başından itibaren önenıli bir sosyal kurum olarak 

varlığını sürdürmüştür. Osmaıılı döneminde ise vakıf sistemi sosyal güvenlikle alaka-

41 Anıiran Kurtkan, Sosyoh~iik Açtdan Elfitim Yoluyla Kalkuımanm Temelleri, l.Ü. Iktisat Fakültesi Ya-

yını, Istanbul l 977, ss. l 69- l 7 l. 

42 Muhanınıeıl Ebu Zehra, lslwn'a Davet, Çev. Maşuk Ayılın. Birle~ik Dağıtını Yayını, Ankara, ts. s. l4ii. 

43 M. Ebu Zehra, s. !56. 
44 Teıinı ve kavram olarak vakıf için bkz. Hüseyin Haıenıi, "Osnıanlılarıla Toprak Düzeni ve Vakıf Ku

rumu", OA, c. 5, ss. 201-207. 
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lı olduğu kadar ülkedeki eğitim, sağlık, diyanet ve bayındırlık hizmetlerine de katkı

sı olan önemli bir mali' sistemdir.-+5 

Vakıf yoluyla eğitim alanında birçok hizmetler başarılmış. bilginin zenginleşme
si ve kuşaktan kuşağa gittikçe zenginleşerek aktarılması sağlanmıştır. 

Yaygın eğitim kunımları olan cami, tekke, kütüphane gibi kurumların meydana 
getirilmesine vakıfların çok önemli katkıları olmuştur. Nitekim, vakıfların önemli bir 
kısmı da dini hizmetlere destek olmak için kurulmuştur. Cami, mescid gibi ibadet 
yerlerinin yapım, bakım, tefriş ve onarımları; çevrelerinde oluşturulan birimler (med
rese, hamam, çeşme, şadırvan) vakıflarca yürütülmüştür. Din hizmetlerinde görev 
alanların çoğunun ücretleri vakıf kurumlarınca karşılanmıştır. Bu tür vakıf kuranlar, 
buralarda görev alacaklarda aranan nitelikler ve onlara ödencek ücret konusunda be
lirleyici maddeler koymuşlardır. Görevlilerin seçiminde bazı vasıflar aranması israr
la istenmiştir. Böylece başta cami ve medreselerde görev alacak kişilerin bilgi ve ah
lak yönünden yeterli olmaları sağlanmıştır. 

Vakıfların yaygın eğitime olan katkısına başka bir örnek de, halkın bilgisini artır
mak için vakıf yoluyla camilerde vaizlerin görevlendirilmesidir.4fı 

Burada şunu da belirtıneliyiz ki, cami ve mescitler, tekke ve zaviyeler dışında kü
tüphaneler, sahhailar, kıraathaneler, saraylar (huzur dersleri) ve benzeri ortanılar da 
belli düzeyede, Osmanlı dönenli yaygın din eğitimine katkı sağlamıştır. Nitekim bu 
ortamlar, daha önceki Müslüman devletlerde de bu işlevi görebilmiştir. 

4) Yaygın Din Eğitiminde Cerr 

Burada Osmanlı döneminde kırsal kesimlere götürülen yaygın din eğitimi faali
yetlerinden "Cerr" konusu üzerinde durmak istiyoruz. 

Cerr, eskiden medrese öğrencilerinin üç aylarda (Receb, Şahan. Ramazan) dini 
hizmetlerde bulunmak ve halkı aydınlatmak için kasaba ve köylere gitmelerini ifade 
eden bir terimdir.47 

Medrese öğrencileri "Üç aylar" (şühuru selase) diye adlandırılan kanıeri Receb, 
Şaban ve Ramazan aylarında dersleri tatil ederek yurdun dört bucağına dağılırlardı. 
Üç ay boyunca halka vaaz ve nasihatlarda bulunurlar, camilerde nanıaz kıldırırlar, 

Kur' an okurlardı. Kısaca halkın dini ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlardı. Halk da bu 

45 "Vakfın esası bir malı insanı, fayılalanması iı,:in, Allah'ın ıııülkü hükıııünıle olmak üzere. terıli mülki

yet sahasınılan çıkanııaktır. Mallar ise ta~ınır ve ta~ınıııa1. olarak ikiye ayrılır. Asıl vakıf ta~ınıııaz mal

ların vakfıılır. Özellikle bunların gelirleriyle hayır kurunılan !inanse edilirıli. Giiıiilılüğü gibi vakıllar
da !inanse eden gelir kaynakları (asl-ı vakf eden, bina, arazi, nakit para vs.) ile !inanse edilen kurunı

lar ( müessesat-ı hayriye ılenen eğitim. ılin, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım kurumları) sii1. konusu

ılur." Tabakaoğlu, o.:. 5, s. X9. 

46 Yahya Ak yüz, 1i'irk [:_~!{itim Tarihi. Ankara I Y~9. s. 114. 
47 Mehmet lp~irli, ·'Ceıı·", /)/;\,o.:. 7, s. 3XX. 
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öğrcncilcn.: hizmetlerinin karşılığı olarak yiyecek, giyecek ve para verirdi. Bayram 

sonrası medreseye dönen öğrenciler, kazançlanyla gelecek yılın üç ayiarına kadar ge

çinıneye çalışırlardı. İşte hu usule medrese dilinde ··cerr'" adı vcrilirdi. 

"Cerr"', kelime olarak çekmek anlaınındadır. Bu usul zamanla alay konusu ol

mu~. "'ce re i .. tabiri dilimizde küçümseme ifadesi olarak kullanılmıştır. Fakat meselc

nin bir de pratik yönünü düşünürsek, medreseyle halkın içiçe olmasının ~iiphesiz yay

gın din eğitimi açısından faydaları vardır. Buna aydın-halk kayniışması olarak da bak

mak miimkündiir.4X Nitekim bu uygulama, başlangıçta olumlu sonuçlar vermiştir. Di

ni ve ki.iltürel geli~meler böylece kırsal kesime. halkın ayağına götüri.ilmüşti.ir. Ayrı

ca halkın da eğitim. öğretim kurumuna katkısı bu yolla sağlanmıştır. Dar gelirli öğ

rencilere imkan temin edilmiştir. Ayrıca mcdreseliler için bir uygulama zemini hazır

lanmıştır. Ancak zaman içinde istismar edilmiştir. XIX. ve XX. yüzyılda meclreseler

clcki eğitim düzeyinin düşüşü, kasaba ve köylere gönderilen medrese öğrencilerinelen 

beklenen fayda edilememesine neden olmuştur. "'C er Molttst'" diye nitelendirilen bir 

asalak grubu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, zamanla "cerci'" ve bunun mübalağalı ifa

clesi olan "cermr'" terimleri tahkir ve zeyif ifadesi olarak kullanılmıştır. 

Cerr, Cumhuriyet döneminde de kısmen devam etmiş; ancak şehir, kasaba ve köy

lere resmen elin görevlisi tayini sonucu bu uygulama ortadan kalkmıştır.4Y 

5) Osmanlı Dönemi Yaygın Din Eğitiminde Halk Kitapları 

Selçuklular döneminele olduğu gibi, Osmanlılarda da halk kitaplarının yaygın elin 

eğitiminele özel bir yeri vardır. 

Osmanlı döneminele de öteelen beri Türkler arasında halkın rağbet ettiği kitaplar 

bulunuyordu: Leyla ilc Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ilc Aslı, Tahir ile Ziihre. 

Aşık Garip. Mevlicl. Muhammecliye, Yunus Emre Divanı. Mızraklı İlnıihal, Veysel 

Karani. Nasredclin Hoca. Müzckki'n-Nüfus. Envaru'l-Aşıkin, Ahmed Yesevi Hik

mclcri. Nefahatü'l-Üns ... Bu kitaplar. genel halk kültürü yanında dini kültür aktaran 

ve halk tarafından ilgi gösterilen kitaplarclır. Evlerde okunduğu gibi toplu mekanlar

da da okuınır dinlenmiştir. 

Burada bir cümleyle şuna yer verınciiyiz ki bu kitapların çok önemli katkısı 

yanında, elinin asliyeline hale! getiren bir takım ınenfi yönleri de vardır. Hurafc bil

giler bu kabildendir. Dine yapılan ekleıneler. dini. asli yapısından uzaklaştımrak 

hayal i.iri.ini.i. uydurma. gerçek olmayan bir ~ckle clöniişti.irebilmiştir. 

Burada Osmanlı döneminde halkın rağbct ettiği kitaplardan bir kaçı üzerinde 

kısaca duralım: 

.. n; O. N. Ergin. <:. 2, '· 55-+ . 

.fl) :--·klınıd lp~irli, "Cen". /J/.-1. c. 7, s. 3XX-3X'1. 
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Bustanü'l-Arifin: Ebtı'l-Leys es-Semerkand1 (ö. 373/983 )'nin ibadet, zühd ve 
ahiakla ilgili eseridir.511 Eserin ilk onyedi bölümü eğitim ve öğretimle: fetva, hadis 
rivayeti, vaaz ve münazara gibi konulara aittir. Daha çok vaaz ve nasihat üslubuyla 
yazılmıştır. Medrese öğrencileri ve vaizler arasında LUtulmuştur. Müellifin "Ten

hi!ıii'l-Gqfilin" adlı eseri ele aynı mahiyettedir. Her: iki eserin Türkçe tercümeleri 
yapılmış ve okunmuştur. 

Kabusname: Keykavüs b. İskender b. Kab us (1 049- l065 )' a ait bir nasihat 
kitabıdır. Ahlaki tenhih ve öğütleri ihtiva eder. İnsan davranışıanna ait çeşitli prob
lemler, arkadaşlık ve sevgi ilkeleri, evlilik ve aile, eğitim ve meslekler ele alınmış
tır.51 Osmanlı Padişahı II. Murat'ın emriyle Mercimek Ahmet tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. 

Eserin ilk kırki.iç bölümü eline, hayat tarzına, kurumlara, ilim ve sanata clairdir. 
Kırkdördüncü bölümü faziletlerle ilgilidir.52 Bu eserde konular hikayelerle süslen
miştir. Bunlardan alınacak dersler üzerinde de durulmuştur. Kabusname'yi süsleyen 
bu öğretici hikayeler esere ilgiyi artırmış ve onu bir halk kitabı hüviyetine büründür
müştür. 

Muhammediye: Yazıcıoğlu Mehmed Bican ( ö. 855/1451 )'ın yazdığı 

"Megarihii'z-Zemwı" adlı Arapça eserin yine kendisi tarafından şiir halinde Türk
çeye tercümesidir. Mesnevi şeklinele yazılan eser 9 bin beyit tutmaktadır. 

Eser bir mukaddime ile başlar. Sonra aklın yaradılışı ve cennetin mahiyeti üzerin
de durulur. Hz. Adem ve Havva kıssası üzerinde durulduktan sonra kısaca diğer pey

gamberlerden bahsedilir. Sonra eser bir si yer kitabı mahiyetini alır. Hz. Peyganıber'in 
hayatı, ashabının faziletleri ve Ehli beyt anlatılır. Sonra kıyamet alametleri ve ahiret 
hayatından söz edilir. Bu arada "Fas!" başlığı altında islanıi çeşitli konular işlenir. 

Kolayca anlaşılabilecek bir Türkçe ile yazılan Muhammediye, yazılışından 

itibaren yüzyıllarca Türk halkı tarafından okunmuştur. Türk insanı, Peyganıber sev
gisinin dillendirilmesini adeta bu kitapta bulmuştur. Bu özellikleriyle Türk edebiy
atının beğenilen ve benimsenen escrlerinden biri olmuştur. XV. asırdan Cumhuriyet' e 
ve hatta günümüze kadar Türkiye yanında, Balkanlardan Kafkaslara, Kırım ve Kazan 

gibi Asya ülkelerinde geniş bir coğrafyada beş asır halkın elini duygularım beslemiş, 
İslanıi kültürün en önemli kitaplanndan biri olmı.ıştur.53 Anadolu'da köy toplum
larına kadar çoğu evde bulunan ve okunan bu kitapta Hz. Pcygamer'in adabı 

nmaşeretine dair bol örnekler bulmak mümkündür. 

50 Bkz. Hasan Kamil Yılmaz. "Busıanü'l-Arilin". n!A. c. o, s. 475. 

51 Mehmet! Dağ, Islam Eliitim Tarihi. MEB Yayını, lsıaııbul 1974, ;,. 36. 

52 H. Fikreı Kanat!, Terbiye ve Tedris Tarihi. lsıanbul 1930, c. I. s. HCl. 

53 Musıafa Uzun, "Muhanımediye'', Ot\, c. 3, ss. 100- ı'o ı. 
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Envaru'l-Aşıkin: Yukarıda sözü edilen Yazıcıoğlu Mehmed Bican' a ait 

"Mei!urihu'z.-Zenwn" adlı Arapça eserin. müellifin kardeşi Ahmed Bican tarafından 

Türkçeye yapılan serbest bir tercümesidir. Başka bir ifadeyle Muhammediye'nin 

nesir halinde çevirisidir. Tıpkı Muhammediye gibi Türk-İslam dünyasında ilgi gör

müş. ünü günümüze kadar gelmi~ bir halk kitabıdır. Halk arasıncia sevilerek okunan 

bu kitabın, Türk nesir taıihi açısandan da ayrı bir yeri varclır.54 

Vasiyetname ve Tarikat-ı Muhammediye: Birgivi Mehmed Efendi (1523-

1573) tarafından yazılan ve Türk halkı tarafından tanınan iki kitaptır. Vasiyetname 

bir ilmihal kitabı özelliğini taşır.55 

Marifetname: Erzurum! u İbrahim Hakkı (1703-1780)' nın eseridir. Yüzyıllardan 

beri okunan haeimli bir kitap tır. Yer yer şiirlerle süslenen eser, Osmanlı toplumunun 

zihniyetini etkileyen eserlerin başında gelir.5o Bilhassa eserin son kısmı, bir adab-ı 

muaşeret mahiyetindedir. 

SONUÇ 

Yayın eğitim, insan hayatının her dönemini kuşatan önemli bir eğitim sürecidir. 

Fert ve toplumları etkileyip yönlendim1esi açısından fonksiyonel bir eğitim alanıdır. 

Sürekli tekran ve geliştirilmesi gereken dini bilgilerin öğretiminde de yaygın din 

eğitiminin özel bir yeri vardır. Esasen yaygın eğitim, İslam eğitim ve terbiye an

layışının karakteristik özelliğini yans!Lmaktadır. Hz. Peygamber' in "Beşikten mezum 

kadar ... " ifadesiyle formüle eLtiği tahsil buyruğu, eğitimde hem "devwnltlıf:[ı". hem 

ele "unwmil(i[i" dile getirmektedir. İslam, insana bütün bir yaşamı boyunca, bir şekil

de (öğreten, öğrenen ... ) eğitim faaliyetlerinin içinde olmasını öğütlemektedir. 

Dini teşkilatianmanın tam oluşturulmadığı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin henüz 

tam formel hale gelemecliği, eğitimin organize faaliyetlerden çok ferdi çabalarla sür

dürüldüğü dönemlerde, yaygın eğitim ve yaygın din eğitimi faaliyetleri ön planda ol

muştur. 

Osmanlı Devleti dönemine gelince, bu dönem, hem formel eğitim kurumlarının 

(medreselerin), hem de dini teşkilatianmanın tam olarak oluşturulduğu dönemdir. Öte 

yandan, kendinden önce tarih sahnesinde yer alan İslam toplumlarında olduğu gibi 

Osmanlı toplumunda da, başta cami ve mescitlerde olmak üzere çeşitli ortamlarda 

yaygın din eğitimi faaliyetleri canlı bir şekilde sürdürülmüştür. Osmanlı devletinde 

"Şeyhiilislamlık" adıyla oluşturulan elini bürokrasi, merkezi idare örgütünün önemli 

54 Gcııi~ bilgi içn bkz. Anıil Çelebioğlu, "Ahnıcıl Bican"./)/;\. c.2, s. 4':1-51. 
55 Bkz. lsıııail Kara, "Birgivi Mehıııed Efendi". 0.-\. c. 4. ss. 20-21. 
56 ivlustafa Kara, "Maıi fetname ", ();\. c. 4. s. 44. 
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bir cüz'ü olarak, eğitim-öğretim gibi önemli hizmetleri de yerine getiren kurum ve 
kuruluşlan bünyesinde toplamış; örgün din eğitimi faaliyetleri yanında yaygın din 
eğitiminde de önemli görevler üstlenmiştir. Osmanlı topraklannın hemen hemen her 
bölgesinde, cami ve mescitlerde sunulan yaygın din eğitimi etkinlikleri yanında, tek
ke ve zaviyeler, vakıflar, kıraathaneler, kütüphaneler, loncalar ve benzeri sosyal 
teşekküller, halkın dini yönden kültiirlenmesinde ve bilgilendirilmesinde önemli kat
kılar sağlamıştır. 
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