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BAŞ YAZI

Büyük bir memnuniyetle arzetmek
istiyoruz ki, başta Türkçe ve İngilizce
dillerinde makaleleri ihtiva eden ve
Balkanlar’daki Türk – İslam medeniyeti, kültürü ve tarihini yanısıra, genel
olarak ilim ve bilimle ilgili konuları
yayınlayan yegane uluslararası ilmi
– araştırma ve hakemli dergi hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 35.
sayısı elinizde bulunmaktadır. Hassaten
bu derginin ilk ve kurucu editörü olarak
tekrar bu derginin 35. sayısını bizim
editörlüğümüzde Türk ve uluslararası
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı
memnuniyetle bildirmekteyiz. Birkaç
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin
Bilim ve Hakem Kurulu’na 8 değişik
ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla
bildirmekteyiz. HİKMET dergisinin 26.
sayıdan itibaren yeni bir uluslararası
boyuta, farklı bir konsepte ve formata
kavuştuğunu bildirmek istiyoruz.
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Bundan böyle, HİKMET dergisi uluslararası ilmi dergiler tarama
sistemine dahil olarak tam manasıyla
hem ilmi seviyesini hem de uluslararası
boyutunu
yükselterek,
tamamen
uluslararası hakemli dergi hüviyetine
kavuştuğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
HİKMET dergisinin bu 35. sayısında
başta yurtiçi (Makedonya) olmak
üzere Türkiye’den de gelen makaleleri
yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından
HİKMET’e gönderilen makalelerin
aslında yurtdışında HİKMET dergisine
olan ilginin ve önemin bariz bir ispatı
olsa gerek. Nitekim, HİKMET dergisinin Makedonya, Balkanlar, AB’nin
değişik ülkelerine ve ABD’nin birkaç
kütüphanesine gönderilmesi konusu,
dergimizin uluslararası bir hüviyete ve
boyuta kavuştuğunun önemli göstergelerinden biri oluğunu düşünüyoruz.
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Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerleyen dergimize bundan böyle yurtiçi ve
yurtdışından gönderilecek ve derginin uluslararası kıstasları ile yayın
HİKMET Mayıs 2021felsefesine uygun olan makalelerin yayınlanacağını
ve yıl 19 HİKMET 35 - Mayıs 2021/1
HİKMET’in uluslararası boyutunun
daha da genişleneceği kanaatindeyiz.
Bilim ve Hakem Kurulu’nun yapmış
olduğu titiz ve özeverili çalışmalarından
dolayı
HİKMET
dergisi
adına
şükranlarımızı bildiriyoruz. Uluslararası
İlmi Araştırma dergisi olan HİKMET
dergisinini bu mahiyette 19yıl sürekli
olarak yayınlanan ve 35. sayısına ulaşan
Makedonya’da ender ve önemli dergilerden biri olduğu kanaatindeyiz. Tarihin
bir cilvesi olarak hem halefimiz hem de

Mayıs, 2021 Gostivar				
KUZEY MAKEDONYA			

selefimiz olan bundan önce görevlerini
muhteşem bir şekilde yerine getiren ve
bu dergiyi en üst dünya standartlarına
taşıyan bütün editörlere müteşekkiriz...
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 35. sayısına ilmi makalelerini
gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi
ve yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve
bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini
yapma gayretinde bulunan HİKMET
dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun
değerli üyelerine, HİKMET dergisi Yayın
Kurulu ve ADEKSAM adına saygı ve
şükranlarımızı bildirir, keza, HİKMET
dergisinin teknik ve tasarımının
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese
teşekkür eder, HİKMET dergisinin 36.
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz
Allah’a emanet olun..

Editör:
Prof. Dr. Numan ARUÇ
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ÖZET
Osmanlı Devleti, İstanbul’un fethinden sonra eğitim ve dini müesseselerin faaliyetleri
hususunda Müslümanlara tanıdığı hakları azınlıklara da tanımış, kiliselerin yakınında
eğitim kurumlarını açmalarına müsaade etmiştir. Çalışmada 19. yy’da sayıları artan ve
patrikhaneden bağımsız açılan azınlık okullarının, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti
dönemindeki eğitim-öğretim süreçlerinin tespiti, dini farklılıkların belirleyici olma
özelliğini kaybettiği Tanzimat ve Islahat Fermanı dönemlerindeki eğitim dönüşümünün
hangi şartlar altında gerçekleştiğinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Çalışmada ayrıca; Osmanlı Devleti’yle Cumhuriyet Türkiye’sindeki Rum okullarının
eğitim ve öğretim anlayışları karşılaştırılmış Osmanlı’nın zayıflamasına zemin hazırlayan,
azınlık eğitim anlayışındaki zaafların, Cumhuriyet döneminde nasıl giderildiği anlatılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Kurtuluş Savaşı sırasında yabancı okulların yıkıcı
faaliyetlerinin olumsuz tecrübelerini yaşamış olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı ortamın bir
daha oluşmaması hususunda kararlı adımlar atmıştır. 1924 yılındaki mübadeleyle ülke
sınırları içindeki azınlık nüfusu azaldığından yerli nüfus homojen bir yapıya dönüşmüştür.
Bu sayede Cumhuriyet hükümetleri Lozan Antlaşması’nın ilgili maddeleri gereğince daha
rahat kararlar alabilmiş, yeni okulların açılmasına izin verilmemiş, var olan okulların da
Türk kanun ve yönetmeliklerine uyması şartıyla eğitimlerine izin verilmiştir.
Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde varlıklarını sürdüren azınlık okullarının hukuki
dayanakları, tarihçe ve amaçlarının bilinmesi Cumhuriyet dönemindeki köklü değişimin
anlaşılması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Tarihi, Azınlık Okulları, Rumlar, Rum Okulları
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ABSTRACT
After the conquest of Istanbul, the Ottoman Empire granted minorities the rights
it gave to Muslims regarding the activities of education and religious institutions, and
allowed them to open educational institutions near churches.In this study, it is aimed to
determine the educational processes of the minority schools, which increased in number
in the 19th century and were opened independently of the patriarchate, in the Ottoman and
Turkish Republic periods, and to determine the conditions under which the educational
transformation took place in the Reformation (Tanzimat) periods, when religious differences
lost their determining feature.
Also in the study; The education and training approaches of the Greek schools in the
Ottoman Empire and the Republic of Turkey were compared and it was explained how
the weaknesses in the understanding of minority education, which paved the way for the
weakening of the Ottoman Empire, were eliminated in the Republican period.
The Republic of Turkey, which experienced the negative experiences of the destructive
activities of foreign schools during the last period of the Ottoman Empire and the War
of Independence, took decisive steps to prevent the same environment from occurring
again. Since the minority population within the borders of the country decreased with the
population exchange in 1924, the local population turned into a homogeneous structure. In
this way, the governments of the Republic were able to take more comfortable decisions
in accordance with the relevant articles of the Treaty of Lausanne, new schools were not
allowed to be opened, and education of existing schools was allowed on the condition that
they comply with Turkish laws and regulations.
Today, knowing the legal basis, history and aims of the minority schools operating
under the Ministry of National Education is important in terms of understanding the radical
change in the Republican period.
Keywords: Education, Education History, Minority Schools, Greeks, Greek Schools
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GİRİŞ
Bu makalenin amacı; Osmanlı Devleti’nin
başkentinde millet sistemine göre yaşayan
Rumların, Lozan Antlaşması’yla eğitimöğretim kurumlarında yaşanan değişimin
ne ölçüde gerçekleştiğini değerlendirmektir.
Giriş bölümünde; Osmanlı Devleti’nde
İstanbul’un Fethi’nden Cumhuriyet’e kadar
olan dönemde, azınlıkların eğitimi ele alınıp
dönüşüm süreçleri incelenmiştir. Birinci
bölümde; Rum okullarının hangi haklara
dayanarak sayılarının artmaya başladığı
ve eğitim kurumlarının kimler tarafından,
nerelerde kurulduğundan bahsedilmiştir.
İkinci bölümde; Cumhuriyet sonrası
azınlık eğitimi ele alınmıştır. Üçüncü
bölümde ise; Cumhuriyet’in ilk yıllarından
günümüze kadar Rum okulları, sayı ve
öğrenci bakımından değerlendirilmiştir.
Sonuç bölümünde ise; Rum okullarının
günümüzdeki durumu değerlendirilmiş;
bu okulların eğitim-öğretim anlayışı ile
mevcudu mütalaa edilmiştir.
Azınlık olarak bilinen Rum, Ermeni ve
Yahudi
cemaatlerinin,
eğitim-öğretim
kurumları Osmanlı toplum yapısını sosyal
ve kültürel yönden etkilemiştir (Ergin,
1977: 726). İstanbul’un fethiyle birlikte
Hıristiyan ve Yahudi gayrimüslimlere
kendi dillerini kullanarak eğitim ve dini
inançlarını yerine getirme, okul, hastane ve
kiliselerini istedikleri gibi idare etme hakkı
tanınmıştır (Özcan, 2017: 18). Günümüzde
çoğunlukla İstanbul’da küçük azınlıklar
halinde yaşayan gayrimüslimlerin, Osmanlı
Devleti’nde demografik olarak üstün
olduğu dönemler de mevcuttur. Devleti
imparatorluğa dönüştüren Fatih zamanında,
10

nüfus %60 gayrimüslim tebaadan, %40
ise Müslümanlardan oluşmaktaydı. Yavuz
Sultan Selim zamanında yapılan, Doğu
Anadolu, Suriye, Filistin, Arabistan
ve Mısır seferleriyle nüfus dengesi
Müslümanlar lehine dönmüştür. Takip
eden yüzyıllarda devletin fetihlerine
göre nüfus dengesi değişmiştir. 1885
yılında 873.000 olan İstanbul nüfusunun
%44’ü, yani 385.000’i Müslüman, gerisi
gayrimüslimlerden oluşmaktaydı. Nüfusun
%66’sının gayrimüslimlerden oluşması,
azınlık okullarının sahip olduğu demografik
güç tabanını anlamak açısından önemlidir
(Somel, 2013: 17).
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde
kentte Rum, Ermeni ve Yahudilerle
karşılaşmıştır (Eryılmaz, 1996: 269).
Günümüz anlamıyla “Rum”, “Ermeni” veya
“Musevi” denildiğinde akla dilleri kendi
içinde ortak etnik topluluklar gelmemelidir.
Dil ve etnik köken bağlamında, heterojen
bir yapıda olan bu toplulukların birliğini ana
kültürel unsur olarak din sağlamaktaydı.
Rum, Ermeni ve Yahudi olarak tanımlama
dini bir aidiyet ifade ettiği için 19. yy’ a
kadar bu toplulukların eğitim ve kültür
faaliyetleri, ruhban sınıflarınca yönetilmiştir
(Bilgiç, 2013: 341).
Eğitim faaliyetlerinde özerk olan bu
cemaatlerin okulları da havra ve kilise gibi
ibadet yerlerine bitişik, adeta onların uzantısı
niteliğindeydi. Bu dönemdeki eğitim
kurumları, kilise ya da cemaat vakıfları
tarafından idare edildiği için eğitimin amacı
çocuklara dini ilke ve akideleri öğretmekten
ileri gidememiştir. Gündelik yaşamda
pratik fayda sağlayan matematik, fen, tarih
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ve coğrafya gibi dünyevi bilgiler kısmi
olarak öğretilmiştir. Öğrenciyi iyi bir dindar
olarak ahirete hazırlayan eğitimin temel
ders malzemesi, ilgili dinin klasik dilinde
kaleme alınan kutsal kitabıydı. Örneğin
Rum okullarında kullanılan Ortodoks İncil,
Bizans Yunancasıyla, Ermeni eğitimde
kullanılan İncil, 5. yüzyıl Ermenicesiyle
ve Musevilerin Tevrat’ı da sadece ibadet
dili olan İbraniceyle yazılmıştı. Bu dillerin
hiçbiri Osmanlı’da yaşayan Rum, Ermeni
ve Musevi milletlerince konuşulmadığından
en azından yazılı kültür düzeyinde ana dilde
eğitimden de bahsetmek söz konusu değildir
(Somel, 2013: 27). Cemaat okullarını
bitirenler ticaret, tarım ya da zanaat
hayatına girer, mesleki eğitimi usta-çırak
ilişkisiyle uygulamalı biçimde alırdı. Üst
düzey eğitim görme konusunda aileden bir
istek veya öğrencide meyil varsa patrikhane
akademisindeki ruhban okuluna devam
ederdi. Aile sosyal bağlantılara ya da maddi
imkânlara sahipse ve öğrenci istekliyse ilgi
gösterdiği alanla alakalı özel hocalardan
ders alır veya eğitim için Fransa, İtalya,
İspanya gibi ülkelere gönderilirdi (Somel,
2010: 60).
Osmanlı’daki azınlık mensubu tüccarların,
uluslararası ticarette etkin hale gelmeleri
sonucunda Avrupa’daki düşünsel akımların
ülkeye taşınması azınlık eğitiminde
dönüşüm sürecini etkileyen önemli
hususlardan biridir. Dini otoritelere mesafe
koyan ya da kısmi olarak reddeden fikirlerle
tanışan Osmanlı Rumları, Ortodoks kimlik
yerine Helenik bir bilinç geliştirmeye
başlamışlardır. Kadim inanç ve dini
geleneklere bağımlı olmaksızın sergilenen

self determinasyon istekleri, eğitim
dönüşümünü de etkilemiştir. Rusların,
Ortodoksları himaye etmeleri, açılan
misyoner okullarıyla Osmanlı Rumlarının
milliyetçilik
duygularının
artırılmak
istenmesi, eğitimin dönüşümünde belirleyici
unsurlardan biri olmuştur (Somel, 2007:
74). Bunun yanında devletin uyguladığı
Osmanlıcılık siyasetiyle tebaayı hak ve
yasalar önünde eşit vatandaşa dönüştürerek,
Osmanlı vatandaşı yaratma projesi, dini
eğitime ağırlık verilen cemaatlerin eğitimini
de sorgulama noktasına getirmiştir. Islahat
Fermanı’yla birlikte sivil unsurların
kurdukları dernek ve vakıflarla, eğitimde
söz sahibi olmaları, devlete bağlı ruhban
sınıfının gücünü azaltmış, laik nitelikli
eğitim kurumlarının artmasına zemin
hazırlamıştır. Bu süreçte; imparatorluk
sınırları içinde cemaatlerin kontrolünde
olmayan okullar açılmış, eğitim dilinin de
değişime uğramasıyla cemaat okullarındaki
klasik eğitim dili, yerini gündelik dile
bırakmıştır. Bu gelişmelerin akabinde,
1856 yılında Meclis-i Muhtelit-i Maârif
adında idari bir birim kurularak okulların
denetlenmesi ve kontrol altında tutulması
amaçlanmıştır (Akyıldız, 2003: 273).
Tanzimat reformuyla hukuksal çerçeveye
oturtulmaya çalışılan azınlık hakları, Islahat
Fermanı’yla şekil değiştirmiş, gayrimüslimmüslim ayrımı ortadan kalkmış, tüm tebaa
eşit hale gelmiştir. Bu fermanla, koşulları
yerine getiren her Osmanlı vatandaşının
devlet okullarına girebileceği hükmü
getirilmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak
devlet okullarındaki müfredat ve öğretim
elemanları da değişmiştir. Tanzimat ve
11
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Islahat Fermanları’yla oluşturulmak istenen
Osmanlı kimliği, eğitimde de etkisini
göstermiş, gayrimüslim tebaa devlet
okullarına gidebilmeye başlamış, bunun
yanında istedikleri yere okul açma ve eğitim
müfredatlarını düzenleme hakkına da sahip
olmuştur. Bu haklar neticesinde devletin
cemaatler üzerindeki 400 yıllık sınırlamaları
da son bulmuştur (Somel, 2010: 64).
Osmanlı’da 1857 Maarif-i Umumiye
Nezâreti
kurulmuş,
1869
yılında
Maârif- Havra ve Kiliselerin Umûmiyye
Nizâmnâmesi yayımlanarak eğitim tek bir
kurumun yönetimi, kontrolü ve denetimi
altına alınmaya çalışılmıştır (Ergin,
1977: 1367). Nizamnameye göre; devlet
okullarının yönetimi ve denetiminin
tamamen devlet tarafından yapılacağı
belirtilerek bu okullar genel okullar
olarak sınıflandırılmıştır. Azınlık okulları
ise; özel okul olarak sınıflandırılarak
sadece denetiminin devlet tarafından
yapılacağı belirtilmiştir (Deri, 2009: 41).
Nizamnamede ayrıca; gayrimüslimlerin de
devlet okullarına gidebileceği belirtilmiştir.
Buna karşın, Müslüman ve gayrimüslimlerin
ortak eğitim kademesinde ders almalarını
öngören yaklaşım başarısız olmuş, azınlıklar
çoğunluk olarak orta eğitim kademelerinde
kendi okullarını tercih etmişlerdir (Zengin,
2008: 152).
1878 yılından sonra, gayrimüslim okullarına
yönelik denetim mekanizmalarına ağırlık
verilmiş ve müfettişlik kurumu ihdas
edilmiştir. Ders kitapları, okul yöneticileri
ve öğretmenler sıkı kontrole tâbi tutulmuş,
kurallara uymayan okullar kapatılmıştır.
İttihat ve Terakki döneminde merkeziyetçi
12

eğitim sistemi ortadan kaldırılmış, böylece
azınlık okullarının önü açılmış, mezun olan
öğrencilere devlet ya da askeri kademede iş
imkânları sağlanmıştır (Somel, 2007: 79).
Balkan Savaşları’ndan sonra azınlık
okullarının
özerklikleri
kaldırılmış
ve merkezi otoriteye tabi kılınması
sağlanmıştır.
Bu
amaçla;
1915’te
yayımlanan
Mekâtib-i
Hususiye
Talimatnamesi’yle Maarif Nezaretinin
denetleme yetkisi artırılmış, genel ve özel
okullarda kendi eğitim müfredatı ve takvimi
kullandırılarak, azınlık okulları kontrol
altına alınmaya çalışılmıştır. Mondros
Mütarekesi’nden sonraki yıllarda Maarif
Nezareti’nin azınlık okullarını denetleme
yetkisine son verilmiştir (Vahapoğlu, 1992:
29). Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzalanan
ve ileride detayları verilecek olan Lozan
Antlaşması’yla azınlık okulları kontrol
altına alınmıştır.
1.Bölüm: Cumhuriyet Öncesi İstanbul
Rumlarında Eğitim
Fatih
Sultan
Mehmet
zamanında
İstanbul’daki Rum, Ermeni ve Yahudi
milleti ırk esası yerine, inanç temeline göre
sınıflandırılmıştır. Müslüman millet; Türk,
Kürt, Arap ve Arnavutlardan oluşurken,
diğer dinlere mensup olanlar da dinlerine
göre bir ayrıma tabi tutulmuştur. Millet
olarak tabir edilen bu ayrımla aslında
din ve mezhep anlatılmaktadır (Yücel,
2016: 34). Fatih, fetihten sonra seçilen
Skolarios’u “Gennadios” ünvanıyla patrik
olarak atamış, vezirlik makamıyla birlikte
patriklik asası ve at hediye etmiş, kişisel
güvenliğinin sağlanması için de kendisine
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bir yeniçeri bölüğü tahsis etmiştir. Bunun
yanında, Bizans zamanında sadece ruhani
yetkileri olan patriğe “Millet Başı” ünvanı
vermiş ve dünyevi yetkilerini de artırmıştır
(Tunç, 2004: 34). Fatih tarafından patrik ve
patrikhaneye verilen haklar, diğer padişahlar
tarafından da sürdürülmüştür. Rum patriğine,
İstanbul’daki Rum cemaatinin liderliğinin
yanısıra Avrupa’daki Ortodokslar’ın lideri
olma ayrıcalığı da sunulmuştur. Arnavut,
Sırp, Roman, Bulgar ve Rus Ortodoks
Kiliseleri de İstanbul Patrikhanesi’ne
bağlanmıştır. Ayrıca Rumlar, patrikhane
öncülüğü ve denetiminde dini hayatlarını
yaşamış, dini müesseselerin yanında eğitim
müesseseleri de kurmuşlardır (Haydaroğlu,
1993: 39).
İmparatorluk dâhilindeki tüm Ortodokslar
farklı etnisiteye bağlı olduklarından
patrikhane özellikle dil ve ırk vurgusu
yapmaktan kaçınmıştır. Buna karşın,
Avrupa’daki reformist fikirler nedeniyle
18. yy’dan itibaren Rum cemaatinin
aidiyetinde Helen kültürü öne çıkmaya
başlamıştır. İmparatorluktaki ticari hayatın
ve denizciliğin büyük ölçüde Rumlar
tarafından kontrol edilmesi beraberinde
zenginlik ve siyasi toleransı getirmiş, bunun
sonucunda ülkenin değişik yerlerine okullar
açmışlardır (Somel, 2013: 71). Okullarda
yayılan Helenizm ve Rum milliyetçilik
fikri neticesinde 1821-1829 yılları arasında
Yunan Savaşı çıkmış, savaştan sonra
imparatorluk sınırları içindeki Rumların
büyük çoğunluğu Yunanistan’a göç etmiştir.
İstanbul’da kalan Rumlar, 1856 Islahat
Fermanı’na kadar patrikhanenin geleneksel
eğitimine tabi olmuş, fermandan sonra sivil

Rum eğitim girişimleri ortaya çıkmaya
başlamıştır (Gökçe, Oğuz, 2009: 76).
İstanbul’daki Rum cemaatinin bağlı olduğu
patrikhanenin en önemli ve eski eğitim
kurumu Fener Patrikhane Akademisi’dir.
1453 yılından önce kurulan akademide,
Latin ve Yunan edebiyatı, felsefe ve
ilahiyat dersleri verilmekteydi. İstanbul’da
yerleşik olan zengin Rum ailelerin ya da
ülke sınırları içinde yaşayan Rum ileri
gelenlerinin erkek çocuklarının eğitim
gördüğü bu okuldan mezun olanların bir
bölümü, ruhban sınıfında hayatlarına devam
etmekte, diğerleri de Fener Rum seçkin
sınıfına girmekteydi (Ergin, 1977: 734).
1804 yılında Kuruçeşme’de patrikhaneye
doğrudan bağlı olmayan fakat anlayış
bakımından Ortaçağ skolastik düşüncesi
eğitim anlayışıyla ders veren başka bir
Rum akademisi açılmıştır. Batlyamusçu
görüşlere göre eğitim verilen bu okulda,
Fener akademisinden farklı olarak tıp
eğitimi de verilmekteydi. Bu okul, Yunan
Savaşı’nın başlaması üzerine 1821’de
kapatılmıştır. 1821-1829 arasındaki Yunan
Savaşı’ndan sonra 1844 yılında Protestan
ve Katolik misyonerlerinin ülkede artan
eğitim etkinliklerine karşı cemaatin dini
bütünlüğünü koruma ve sadık ruhban
elit sınıfı yaratma gayretiyle patrikhane
tarafından
Heybeliada’da
İlâhiyat
Akademisi
kurulmuştur
(Büyükkarcı,
2003:74).
Patrikhane otoritesinden bağımsız, Rum
orta sınıfın gayretiyle İstanbul dışında,
özellikle taşrada birçok okul açılmıştır. Rum
orta sınıfı olarak adlandırılan tüccarlar, okul
13
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kurmanın yanında, yetenekli ama fakir Rum
gençlerine burs da sağlamıştır. Osmanlı
taşrasında Yanya, Trabzon, Sakız ve
İzmir gibi şehir ve kasabalarda patrikhane
otoritesinden uzak, üstelik patrikhanenin
geleneksel eğitim anlayışından bağımsız,
modern fen bilimlerine dayalı okullar,
Rumların
milliyetçilik
duygularının
artmasına da sebebiyet vermiştir. Yunan
Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın krallık
olarak ortaya çıkması neticesinde Osmanlı
topraklarındaki Rumlara ait bu okullar
kapatılmıştır. Patrikhane, laik Yunan ulus
fikirlerine muhalif olduğu için okulların
kapatılmasına ses çıkarmamıştır. Ayaklanma
sonucunda Rumların bağımsız bir devlet
kurması, Osmanlı devletinde Rumlara karşı
kalıcı kuşkular ortaya çıkarmış, ülke sınırları
içinde, özellikle İstanbul’da, patrikhaneden
bağımsız sivil Rum okulların açılması
Islahat Fermanı’na kadar engellenmiştir
(Özbek, 2000: 98).
Islahat Fermanı’nın azınlıklara sağladığı
okul açma özgürlüğüyle, 1861 yılında
kurulan İstanbul Helen Edebiyat Derneği,
patrikhaneden bağımsız olarak İstanbul ve
taşrada okullar açmıştır. İmparatorluğun
şehir ve kasabalarında yaşayan Rum
topluluklar, eğitim maksadıyla kurulmuş
dernek tarafından yönetilen yerel cemaatler
tesis etmişlerdir. Cemaat içinden seçilen
“eforya” ise okuldaki hocaların atanmasını
ve ders programlarının düzenlenmesini
yaparken aynı zamanda bu okulların teftişini
patrikhane adına yürütmekteydi. Islahat
Fermanı’ndan sonra İstanbul dâhil ülke
sınırlarında 571’i ilkokul seviyesinde 726
sivil Rum Okulu mevcuttu. Bu okullarda
14

okuyan 35.000 öğrenci ve 903 öğretmen
vardı (Ergin, 1977: 1397).
Abdülhamit döneminde azınlık okulları
sıkı kontrol altında tutulmasına rağmen dış
baskılar sonucunda, 1901 yılında Rum Lisan
Mektebi açılmıştır. Balkan Savaşları’ndaki
toprak kayıpları ve 1914 yılında Birinci
Dünya Savaşı’na girilmesiyle birlikte
kapitülasyonların lağvedilmesi sonrasında
Rum
okullarına
tanınan
serbestlik
ortadan kalkmıştır (Somel, 2013: 82).
1915’te ilan edilen Hususi Mektepler
Talimatnamesi’nden sonra “Yunanlılara
has “anlamına gelen ve cemaat okullarının
bir sıfat olarak kullandığı “Elen” terimi
kaldırılmıştır. Okul tabelasına “Rum Eliniki
Sholi” yazılması yasaklanmış, yerine ya
Osmanlı Türkçesiyle “Rum Mektebi” ya
da Rumca “Romeili Sholi” yazdırılmıştır
(Ergin, 1977: 1413).
Birinci
Dünya
Savaşı
döneminde
İstanbul’da, Rumların 3 okul açmasına
müsaade edilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son
dönemlerinde azınlık okulları içinde en fazla
devlet aleyhinde faaliyet gösteren okullar
Rum okullarıdır. Ders programlarında
Türkler ezeli düşman olarak tanıtılmış,
Türklerin ekonomik, ahlak, milliyet, gelenek
ve din bakımından zayıflatılması hedefler
arasında gösterilmiştir (Haydaroğlu, 1993:
86). Patrikhane, Birinci Dünya Savaşı’nın
kaybedilmesi
ve
İstanbul’un
işgal
edilmesinden sonra Osmanlı siyasetiyle
bağlarını koparmış, seçimlere katılmama
kararı alarak devletle vatandaşlık bağlarının
olmadığını bildirmiştir. Bu karar, Osmanlı
azınlıklarından olan Rum milletinin
dağılması anlamına gelmektedir. 1923’te
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Ankara hükümetinin İstanbul’u kontrol
altına almasından sonra Rum okul ve
dernekleri ağır denetimlere tâbi tutulmuştur
(Büyükkarcı, 2003: 78).
Ankara hükümeti, Lozan Antlaşması’nda
patrikhanenin siyasi ve idari yetkilerini
kaldırıp, sadece dini ve ruhani kurum
statüsünde değerlendirilmesini sağlamıştır.
Bu gelişmeyle Türkiye Cumhuriyeti,
patrikhanenin evrensellik, yani ekümenik
sıfatını kaldırmış Rumlara, Türk yasa ve
yönetmeliklerine tâbi olan yerel nitelikli bir
dini azınlık statüsü vermiştir. Bu gelişme,
aynı zamanda Lozan Antlaşması’nın azınlık
eğitimiyle ilgili bölümlerine temel dayanak
teşkil etmiş, cemaat okullarını özerk yapıdan
azınlık okulu statüsüne indirgemiştir
(Somel, 2010: 82).
2. Bölüm: Cumhuriyet Sonrası Azınlık
Okullarına Dair Düzenlemeler
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla
birlikte ulusçuluğa dayalı, dini cemaatleri
öncelemeyen yeni bir rejim ihdas edilmek
istenmiştir. Cumhuriyet kurulmadan önce
Lozan Antlaşması müzakereleri sırasında
İtilâf Devletleri’yle Türk heyeti arasında
azınlıklara ait eğitim kuruluşları hususunda
sert tartışmalar olmuş, Türk heyeti bu
meselede olabildiğince tavizsiz ve hassas
davranmıştır (Saraçlı, 2006: 126).
İtilâf Devletleri’nin teklif ettiği 24. maddede
Türkiye topraklarındaki mevcut azınlık
eğitim kurumlarının haklarının korunması,
bunun yanında yeni okulların açılmasına
izin verilmesi şart koşulmuştu. Okulların
sadece Türk kanunlarıyla değil, kurumların

kendi kuralları ile serbestçe eğitim vermesi
istenmiştir. Bu madde Türk heyeti tarafından
reddedilmiş, sadece 1914 tarihinden önce
açılmış okulların bazı şartlar altında devam
edebilecekleri kabul edilmiştir (Büyükkarcı,
1999: 154).
Lozan Antlaşması’nın 37 ile 45’inci
maddeleri azınlık hakları ile alakalıdır. Ülke
sınırları içinde yaşayan azınlıklar hiçbir
ayrımcılığa maruz kalmaksızın diğer Türk
vatandaşlarla aynı haklara sahip olmuş; kendi
dil, kültür ve geleneklerini sürdürme hakkını
elde etmişlerdir. Antlaşmanın özellikle
40 ve 41. maddeleri çok önemlidir. 40.
maddeye göre; “Gayrimüslim akalliyetlere
mensup olan Türk tebaası hukukan ve
filen diğer Türk tebaaya tatbik edilen
ayni muamele ve ayni teminattan müstefit
olacaklar ve bilhassa, masrafları kendilerine
ait olmak üzre her türlü müessesatı hayriye,
diniye veya içtimaiyeyi, her türlü mektep
ve sair müessesatı talim ve terbiyeyi tesis,
idare ve murakabe etmek ve buralarda
kendi lisanlarını serbestçe istimal ve âyini
dinilerini serbestçe icra etmek hususlarında
müsavi bir hakka malik bulunacaklardır
(Lozan Antlaşması: 1923). Müslüman
olmayan azınlıklar, öteki Türk yurttaşlarına
uygulanan
işlemlerin
ve
sağlanan
güvencelerin aynısından yararlanacaklardır.
Harcamaları kendilerince yapılmak üzere,
her türlü yardım, dinsel ya da sosyal
kurumları, her türlü okul ve benzeri öğretim
ve eğitim kurumları kurma, yönetme ve
denetleme ve buralarda kendi dillerini
özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini
serbestçe yapma bakımından eşit bir hakka
sahip bulunacaklardır.
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41. maddesine göre de; “Tedrisat-ı
umumiye hususunda, Türkiye Hükümeti
gayri müslim tebaanın mühim bir nisbet
dahilinde mütemekkin oldukları şehirler ve
kazalarda bu Türk tebaasının çocuklarının
iptidaî mekteplerde kendi lisanları ile
tahsil etmelerini temin zımmnda teshilâtı
münasibe ibraz edecektir. Bu hüküm Türkiye
Hükümetinin mezkûr mekteplerde Türk
lisanının tedrisini mecburî kılmasına mâni
olmayacaktır. Gayrimüslim akalliyetlere
mensup Türk tebaasının mühim nisbette
mevcut oldukları şehirlerde veya kazalarda
Devlet bütçesi belediye veya sair bütçeler
tarafından terbiye, din veya emri hayır
maksadile varidatı umumiyeden tahsis
edilecek mebaliğden istifade ve tahsisat
ifrazı hususunda mezkûr ekalliyetler
adilâne bir surette hissemek olacaklardır.
Mebaliğı mezkûre alâkadar müessesatın
sahibi salâhiyet mümessillerine tesviye
edilecektir” (Lozan Antlaşması, 1923) gibi
hükümleri bulunmaktadır. Bu maddeye göre;
genel öğretim konusunda Türk Hükümeti,
Müslüman olmayan yurttaşların önemli
bir oranda yerleşmiş oldukları kentler
ve kasabalarda, bu Türk yurttaşlarının
çocuklarının ilkokullarda kendi dilleriyle
öğretim görmelerini sağlamak üzere, gerekli
kolaylığı gösterecektir. Bu hüküm Türk
Hükümetinin söz konusu okullarda Türk
dilinin öğretilmesini zorunlu kılmasına
engel olmayacaktır. Bu maddelerle; devletin
üniter yapısını, birlik ve beraberliğini
bozmaya yönelik politikalarının önüne
geçilmiştir. Antlaşmanın 45. maddesi Rum
azınlıklarla ilgilidir ve “mütekabiliyet”’ esası
getirilmiştir. Bu esasa göre; Türkiye’nin
Rumlara tanıdığı hakların aynısının
16

Yunanistan’daki
Müslüman
Türklere
tanınması benimsenmiştir (Yıldırım, Ertit,
2010: 38).
Cumhuriyetten
önce
farklı
eğitim
kurumlarında
öğrenim
görüp
bu
kaynaklardan
beslenerek
büyüyen
öğrenciler birlik ve beraberlikten uzak bir
görünüm arz etmekteydi. Aynı zamanda
eğitim görülen misyona ya da müesseseye
karşı duyulan bağlılık, ikili bir yapıyı ortaya
çıkarmaktaydı. 1913 yılında çıkarılan
Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkat ile
dilde birlik sağlanmaya çalışılmış, lakin
ülkenin içinde bulunduğu savaş durumu
dil birliğinin sağlanmasını engellemişti.
Osmanlı Devleti’nde Maarif-i Umumiye
Nezareti’ne bağlı okullar, Şeriyye ve
Evkâf Vekâleti’ne bağlı medrese ve
sıbyan mektepleri, özel vakıflar tarafından
yönetilen medrese ve sıbyan mektepleri,
İl Özel İdarelerine bağlı sıbyan, rüştiye
ve sanat okulları, yabancı devlet ve
kiliselere bağlı ilk, orta, yüksekokullar,
mahalle ve köylerde açılan ve nezaretin
denetleyemediği okullar, şahıslar tarafından
açılan özel okullar ve azınlık okulları gibi
farklı kaynaklardan beslenip yönetilen
eğitim kurumları mevcuttu (Alp, 2009: 12).
Birbirinden farklı eğitim amaçları olan bu
çoklu yapıdan modern ve çağdaş eğitim
sistemine geçilerek Türk eğitim sistemine
yeni bir yön çizilmesi zorunluydu.
Maarif Vekâleti tarafından Ocak 1924
yılında bir genelge yayımlanarak, azınlık
ve yabancı okullardaki dini sembol ve
işaretlerin kaldırılması gerektiği, kilise ve
okulların farklı yerler olduğu, okullarda
dini
propagandanın
hiçbir
şekilde

HİKMET 35 - Mayıs 2021

yapılamayacağı ve kurallara riayet etmeyen
okulların derhal kapatılacağı bildirildi.
(Yücel, 2016: 24) 3 Mart 1924 yılında da
Manisa Mebusu Vasıf Bey ve 57 arkadaşı
tarafından verilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu
tasarısı, aynı gün TBMM tarafından kabul
edilmiştir. Kabul edilen 430 sayılı Tevhid-i
Tedrisat Kanunu, 6 Mart 1924’te yürürlüğe
girmiştir. Bu kanundan sonra Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün eğitim
kurumları Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır
(Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 1924).
Tevhid-i Tedrisat’ın kabulünden sonra
azınlık okullarında dini propaganda
yasaklanmış, okullarının ders programına
tarih, coğrafya ve Türkçe dersleri konularak
tüm okullar devletin gözetim ve denetimine
tabi kılınmıştır. Kanundan sonra din
dersleri de genel eğitimin branşlarından
biri olarak görülmeye başlanmıştır. (Sezer,
1999: 32) 1925 yılında, azınlık okullarında
Türk tarihine ilişkin kasıtlı yanlışlıkların
düzeltilmesinin, tarihi kötüleyen kitapların
yok edilmesinin, yabancı devlet ve din
propagandası yapılmamasının istendiği bir
genelge yayımlanmıştır. (Yıldırım, Ertit,
2010: 40). 9 Şubat 1926’ da ise Türkçe, tarih
ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler
tarafından verileceği bildirilmiştir. 22 Mart
1926’da Maarif Teşkilatına Dair Kanun
yayımlanarak okulların müfredatlarını
hazırlamak için Talim ve Terbiye Dairesi
kurulmuştur. 1931 tarihinde çıkarılan 1778
sayılı kanunla; “Türk vatandaşı Müslüman
çocuklar bundan böyle, bu tahsilleri için
ancak Türk mekteplerine girebilirler.”
denilerek Müslüman vatandaşların azınlık
okullarına gitmeleri engellenmiştir (Sezer,

1999: 45) . 29 Aralık 1934’de Tapu
Kanunu yayımlanmış, bu kanuna göre;
“Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetince tanınmış olan gayrimüslimlere
ait dini, ilmi ve hayrî müesseselerin hükümet
kararına
müsteniden
sahiplendikleri
gayrimenkuller, hükümet izni alınmak
şartıyla müesseselerin hükmi şahsiyetleri
namına tescil olunabilir.” denilmiştir. Azınlık
okullarının bina kullanım amaçlarının
değiştirilmesi ya da genişletmesi bu kanunla
engellenmiştir (Tapu kanunu: 1934).
1935 yılında Yabancı Okullar Yönergesi
yayımlanarak azınlık okulları müfredat ve
ders kitaplarının incelenmesi için ayrı bir
komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.
Bunun yanında ortak ders kitaplarının
Türk okullarındakilerle aynı olması ve
mevcut sınıf sayılarının artırılmayacağı gibi
hususlara açıklık getirilmiştir (Yıldırım &
Ertit, 2010: 41)
1955 Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe
Kültür Dersleri Öğretmenlikleri Hakkında
Kanun hazırlanarak Türkçe ve Türkçe
Kültür derslerine bakanlık tarafından Türk
öğretmenlerin atanacağı esasa bağlanmıştır
(Türkçe Kültür Dersleri Kanunu, 1955). 1965
yılında çıkarılan 625 sayılı Özel Öğretim
Kurumları Kanunu’na göre de; Türkçe ve
Türkçe kültür ders öğretmenlerinden birinin
müdür başyardımcısı olacağı belirtilmiştir
(Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 1965).
1973 yılında 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu çıkarılmış, azınlık okullarının,
program, temel ilke ve amaçlar bakımından
Türk okullarından farksız olduğu, azınlık
okullarının kültürlerini ve anadillerini
yaşatmak gibi özel amaçlarını, kanunun
17

Osman Kâmil ÇORBACI, Hamit ER

belirlediği genel amaçlar içerisinde gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir. (Yıldırım &
Ertit, 2010: 44). 1983 yılında ise 2983 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu’yla
İnkılâp Tarihi, Türkçe, Türk Dili, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler gibi derslerin Türkçe
okutulması zorunlu kılınmıştır (Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu, 1983). Son olarak
20 Mart 2012 tarihinde çıkarılan 28239 sayılı kanunun 28. ve 50. Maddelerinde; azınlık
okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin görev ve atama durumlarıyla birlikte dersler ve
programlar hakkında düzenleme yapılmıştır (Atama Kanunu, 2012).
3. Bölüm: Faaliyetteki Rum Okulları
1924-1925 eğitim öğretim yılında İstanbul’da 125 gayrimüslim okulu bulunmaktaydı. Bu
okulların 63’ü Rum, 35’i Ermeni, 27’si Musevi okuluydu (Tuncay, 1983: 1563). 19251926 eğitim öğretim yılında azınlık okullarındaki öğretmen ve öğrenci sayıları Tablo 1 de
verilmiştir:
Tablo 1: Azınlık Okullarındaki Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (Yücel, 2016:153)
Azınlık

Okul
Sayısı

Kadın
Öğretmen

Erkek
Toplam
Öğretmen Öğretmen

Kız
Öğrenci

Erkek
Öğrenci

Toplam
Öğrenci

Rum
Ermeni
Musevi
Toplam

63
35
27
125

239
201
164
604

245
159
160
564

3.398
1.746
3.005
8.149

4.373
1.949
3.536
9.858

8.345
3.695
6.541
18.581

484
360
324
1.168

					
Osmanlı Devleti’nde azınlık okulları içinde devlet aleyhine yaptığı faaliyetler
nedeniyle en çok eleştiriyi Rum okulları almıştır. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve
İstanbul’un işgali sırasında Rumların takındıkları tavır nedeniyle Lozan Antlaşması’ndan
sonra Bozcaada ve Gökçeada haricindeki Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslüman nüfus
mübadele edilmiştir (Bozdağlıoğlu, 2014: 26). Mübadele nedeniyle Rum nüfusu azalmış,
Islahat Fermanı’ndan sonra Osmanlı sınırları içinde 571 Rum okulu varken bu sayı 19251926 eğitim öğretim yılında 63 okula kadar düşmüştür. Bu okullarda görevli öğretmen ve
eğitim gören öğrenci sayıları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: 1925-1926 Eğitim Öğretim Yılında Türkiye’de Faaliyet Gösteren Rum Azınlık
Okullarındaki Öğretmen ve Öğrenci Sayıları (Yücel, 2016:155):
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Okulun Adı

Kadın
Erkek
Öğretmen Öğretmen

Toplam
Kız
Erkek
Öğretmen Öğrenci Öğrenci

Toplam
Öğrenci

Kandilli Rum Muhtelit
Taros Varidi Kız
Bakırköy Rum Erkek
Bakırköy Rum Kız
Büyükdere Rum
Muhtelit
Cibali Rum Muhtelit
Ortaköy Muhtelit
Üçüncü Rum İptidai
Kız
İkinci Rum Erkek
Eğrikapı Rum
Beyoğlu Ağahamamı
Rum
Feriköy Rum Erkek
Feriköy Rum Kız
Burgaz Rum Erkek
Sarıyer Rum Erkek
Fener Rum
Fener Yoakimyon
Heybeliada Ruhban
Rum Tali
Zoğrafyon
Sirkeci Rum
Sirkeci Rum
Ayaperasköy
Meryemana
Ayaperasköy
YeniŞehir Rum
Rum Muhtelit
Rum Erkek
Boyacıköy Rum
Samatya Aya
Konstantin
BeŞiktaŞ Rum
Lonca Rum
Fener Maraşlı
Balat Rum
Galata Rum Erkek
Yeniköy Rum

1
10
4
8
2

2
7
4
3

3
17
8
8
5

10
179
105
30

11
33
136
45

21
212
136
105
75

4
5
5

2
1
2

6
6
7

67
60
113

72
59
7

139
119
120

3
15

6
7

6
3
22

14
394

164
10
46

164
24
440

1
5
2
1
11
3
3
2
3

9
2
2
1
17
9
6
4
31
2
2
3

10
7
4
2
17
20
6
24
31
5
5
2
6

25
145
17
12
?
?
41
41
7
50

185
22
6
94
?
44
?
463
30
30
8
48

210
145
39
18
94
17 8
44
279
463
71
71
15
98

1
5
5
1
7

3
2
12
4
3

4
7
17
5
10

47
43
27
61

39
51
199
37
103

86
94
199
64
164

4
1
3
4
3
2

4
2
5
1
6
5

8
3
8
5
9
7

87
32
?
61
18
50

81
38
?
62
204
47

168
70
117
123
222
97
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1942 yılında kabul edilen Varlık Vergisi nedeniyle İstanbul’daki Rumlara ait taşınmazların
el değiştirmesi (İnci, 2012: 287), 6-7 Eylül olayları ve bunun neticesinde Rumların göç
etmesi (Demir, 2012: 57) ve genç Rum vatandaşlarının yurt dışında yaşamayı tercih
etmeleri nedeniyle, 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki Rum okullarının sayısı
6’ya düşmüştür.
Tablo 3: 2020- 2021 Öğretim Yılı Rum Okulları Öğrenci Sayıları:
İLÇE
ADALAR

BEYOĞLU

FATİH

RUM OKULLARI
OKUL
ERKEK
ÖZEL BÜYÜKADA RUM
2
İLKOKULU
ÖZEL ZAPYON RUM
46
İLKOKULU
ÖZEL ZAPYON RUM
7
ORTAOKULU
ÖZEL ZAPYON RUM LİSESİ
6
ÖZEL ZOĞRAFYON RUM
12
ORTAOKULU
ÖZEL ZOĞRAFYON RUM
3
LİSESİ
ÖZEL FENER RUM
9
ORTAOKULU
ÖZEL FENER RUM LİSESİ
10
ÖZEL LANGA RUM İLKOKULU 1
TOPLAM
96

KIZ
2

TOPLAM
4

26

72

17

24

7
11

13
23

11

14

11

20

13
2
100

23
3
196

						
Özel Zapyon Rum İlkokul, Ortaokul ve Lisesi: 1885 yılında açılan okulda ana, ilk, orta,
lise yatılı ve yatısız kısımlarının haricinde ilkokul öğretmeni yetiştiren lise üstü 2 senelik
öğretmen okulu, sonradan da 1 yıl daha eklenerek ana okulu öğretmenlerini de yetiştirmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sırasında hastane olarak kullanılan okul, 1918 yılında tekrar eğitime
başlamıştır. 1923 yılında yatılı kısım, 1924 yılında da öğretmen okulu yetiştiren kısım
kapanmıştır. Günümüzde okul karma olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak
öğretime devam etmektedir. Rumca ve Türkçe’nin yanında yabancı dil olarak Fransızca ve
İngilizce de okutulmaktadır. (Zapyon Lisesi: 2021).
Özel Zoğrafyon Rum Ortaokulu ve Lisesi: 1846 yılında Eisodion Cemaat Okulu adıyla
faaliyete başlayan okul, zamanla yıkılır ve 1893 yılında yeniden yapılır. 1948 yılında
Zoğrafyon okulunun bünyesinde Ticaret Lisesi kurulur. 1974 yılında ilkokul kısmı kapanan
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okul, 1999 yılından itibaren kız öğrencileri
de almaya başlamıştır. (Zografyon Lisesi,
2021)
Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi:
İstanbul’da 1454 yılında kurulan okul
“Kırmızı Okul”, “Patrikhane Akademisi”,
“Birinci Akademi” ve “Mekteb-i Kebir”
isimleriyle anılmıştır. 500 yıldan uzun
süredir eğitim veren okulda, fetihten önce
farklı isimler verilmiş olsa da, fetihten sonra
bulunduğu Fener semtinden esinlenerek
bu isim verilmiştir. Eflâk ve Boğdan
Beyleri, Patrik ve yüksek din görevlileri ve
tercümanlar bu okuldan yetişmiştir. 1861
yılından sonra klasik lise eğitimine dönülen
okulda bu tarihe kadar teolojik ağırlıklı
dersler, antik felsefe ve klasik filoloji
eğitimi verilmekteydi. Cumhuriyet’in
ilânından sonra, Fener Rum Erkek Lisesi
adını alan okul, 1989 yılında kız öğrencileri
kabul etmeye başlamış ve eğitim faaliyetine
Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi olarak
devam etmektedir. (Rum Okulu, 2021)
4. Bölüm: Sonuç ve Değerlendirme
Osmanlı Devleti, Ermeni ve Yahudi
azınlıklarda olduğu gibi Rumlara da eğitim
ve öğretim faaliyetlerinde özgürlükler
tanımıştır. Bu durum, Osmanlı’nın siyasi,
iktisadi ve askeri bakımlardan güçlü
olduğu devirlerde hiç bir soruna sebebiyet
vermemişken, devletin Avrupa karşısında
zayıflaması ve Fransız Devrimi’nin ardından
oluşan milliyetçi fikirlerin gelişmesi,
hesapta olmayan bir şekilde tehlikeli bir hal
almış ve zamanla devletin siyasi ve iktisadi
bakımdan zayıflamasına zemin hazırlamıştır.
Askeri bakımdan gittikçe zayıflayan

Osmanlı Devleti, kapitülasyonlarla iktisadi
bakımdan kuşatılmış ve gün geçtikçe
çökmeye başlamıştır. O güne kadar devletin
bekaası için canı gönülden hizmet etmiş
azınlıklar, Fransız Devrimi’nden itibaren
ayrılıkçı fikirlere kapılmış ve nihayetinde
Osmanlı’nın parçalanması gerçekleşmiştir.
Bu
süreçte,
Müslümanların
eğitim
faaliyetlerinin zayıflamasına karşılık azınlık
çevrelerinde eğitim faaliyetlerinin arttığı
ve güçlendiği görülmüştür. Gerek Balkan
Savaşları ve gerekse Birinci Dünya Savaşı
sırasında azınlık okullarındaki ayrılıkçı
ve yıkıcı faaliyetlerin varlığı Cumhuriyet
Türkiyesi’ni Osmanlı’dan farklı bir şekilde
davranmaya sürüklemiştir. Vatandaşlık
bakımından Türk ve Müslümanlarla bir
ve aynı olan azınlıklara, eğitim-öğretim
bakımından da benzer haklar verilmiştir.
Bu doğrultuda çıkarılan Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ve diğer düzenlemeler neticesinde
öteki azınlıklar gibi Rum azınlık okullarında
da, kendi dillerini öğrenmenin yanında
Türkçe’nin de öğrenilmesi istenmiş,
dolayısıyla
Türkiye
Cumhuriyeti’ni
oluşturan her bireyin birbirine vatandaşlık
bağıyla bağlanması hedeflenmiştir.
Eğitim ve öğretim kalitesi bakımından
Müslüman Türk okullarıyla aynı seviyede
olan azınlık okulları dolayısıyla Rum okulları
da eğitimlerine özgürce devam etmiştir.
Ne yazık ki gerek nüfus mübadelesi gerek
Varlık Vergisi ve gerekse 6-7 Eylül olayları
neticesinde Türkiye’de yaşayan Rum nüfus
günden güne azalmış hem okulların sayısı
hem de bu okullardaki öğrenci sayısı da
zamanla erimiştir. Günümüzde sadece
İstanbul’da ve 6 okulda eğitim-öğretim
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faaliyetlerine devam eden Rum okullarında
eğitim dili Türkçe ve Rumcadır. Yabancı
dil olarak İngilizce dersleri verilmektedir.
Rumca derslerine giren öğretmenler,
okullar tarafından seçilmektedir. MEB’in
onaylamasıyla işe başlayan, öğretmenlik
statüsüne haiz, sözleşmeli öğretmen
olarak anılan bu kişilerin maaşları okul
tarafından ödenmektedir. Rum okullarında
Yunanistan’la Türkiye arasında imzalanan
Kültür Anlaşması gereğince Yunanistan’dan
gelen ve kontenjan öğretmenleri olarak
anılan öğretmenler de görev yapmaktadır. Bu
öğretmenlerin maaşları Yunanistan devleti
tarafından karşılanmaktadır. Azınlık Rum
okullarının ders kitapları ve materyallerini
hazırlayan bir kamu kurumu veya özel
kurum bulunmamaktadır.
Türkiye’nin süreç içinde Yunanistan’la
yaşadığı sorunlar, azınlık politikalarına
yansımakta, okullarla alakalı mevzuatlar
hazırlanırken
mütekabiliyet
ilkesi
uygulanmakta ve Batı Trakya’daki Türk
okullarına uygulanan standartlar esas
alınmaktadır. Tarih, Türkçe, Coğrafya
haricindeki Rumca eğitim verilen derslerin
kitapları
Yunanistan’dan
gelmektedir.
Bu kitaplar özel komisyon tarafından
incelendikten sonra Dışişleri Bakanlığı’nın
onayıyla okullara teslim edilmektedir. Bu
kitaplar Türk müfredatıyla uyuşmadığı
için sıkıntılar yaşanmaktadır. Okullarda
uygulanan müdür başyardımcılığı, Türkçe
kültür derslerine atanan öğretmenler
hususunda Rum okullarının hiç bir
insiyatifinin olmaması, okula kaydedilen
Türk vatandaşı olmayan Rum öğrencilerin
misafir öğrenci statüsüyle derslere girmesi
22

ve diploma alamaması Rum okullarının
sorunları arasındadır.
Rum okulları, 1739 sayılı Milli Eğitim
Kanunu,
Özel
Öğretim
Kurumları
Yönetmeliği ve Bakanlıkça yayınlanan
genelgelere bağlı kalmak ve uymak
zorundadırlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında
azınlık okulları sorununu tamamen kontrol
altına almayı başaran Türkiye Cumhuriyeti,
aynı titiz politikayı günümüzde de
sürdürmektedir.
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DİN EĞİTİM ÖĞRETİMİNDE SAMİMİYETİN ÖNEMİ
Dr. Recep ERYILMAZ
e-posta: reyilmaz48@gmail.com

ÖZET
İnsanoğlu, varlık sahasına çıktığı andan itibaren daima kutsal bir güce bağlanma
ihtiyacı duymuştur. İnsanı yaratan Allah, onun bağlanma ihtiyacının da sağlıklı bir şekilde
karşılanması için Peygamberler ve kitaplar göndermiştir.
Peygamberlere verilen kitaplarda yer alan kurallar, tarihin ilk dönemlerinde
Peygamberler ve ona tabi olanlar tarafından yaşanarak öğretilmeye çalışılmıştır. Daha
sonraki asırlarda, özellikle de çağımızdaki gelişmeler eğitim-öğretimin bütün kademelerini
etkilediği gibi din eğitim öğretimini de etkilemiş ve profesyonelleşmesine katkıda
bulunmuştur.
Profesyonel olarak yapılan din eğitim öğretimi, hızla değişen ve gelişen, her geçen
gün daha da küçülerek bir köy haline gelen modern dünyada; çağın istek ve beklentilerine
cevap verebilen, kendi milli ve yerel değerlerini koruyabilen, Allah’ın buyruklarına göre
hayatını tanzim edebilen nesiller yetiştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Allah’ın buyruklarına uygun bir hayat tanzim etmede samimiyet önemli bir ölçüttür.
Hz. İbrahim’in samimi imanı ve evladının mutlak teslimiyeti; canın da cananın da Allah’ın
emrine itaat söz konusu olduğunda ikinci planda kalması gerektiği mesajını vermektedir
(es-Saffat, 37/102). Buradan anlaşılmaktadır ki Allah’ın emirlerine uymada ve Allah’ın
göndermiş olduğu dinin eğitim öğretiminde samimi olmak çok önemlidir.
Samimiyet; şahsî, ailevi, içtimaı, iş ve eğitim hayatı gibi birçok sahada karşılaşılan
önemli bir olgudur. Kişi, aile hayatında; söz, tutum ve davranışlarıyla samimi olduğunu
gösterirse; huzur ve mutluluğu yakalar. İş hayatında; işini itina ve samimiyetle, severek ve
benimseyerek yaparsa; işinde muvaffak olur.
Anahtar Kelimeler: Samimiyet, İhlas, Doğruluk, Yalancılık, İki Yüzlülük
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THE IMPORTANCE OF SINCERITY IN RELIGIOUS
EDUCATION
Dr. Recep ERYILMAZ
e-posta: reyilmaz48@gmail.com

ABSRACT
Human beings have always felt the need to be attached to a sacred power from the moment
they stepped into the field of existence. God, who created man, sent prophets and books to
meet his need for attachment in a healthy way.
The rules in the books given to the prophets were tried to be taught by the Prophets and those
who followed them in the first periods of history. In the following centuries, especially the
developments in our age affected all levels of education as well as religious education and
contributed to its professionalization.
Professional religious education, in the modern world, which is rapidly changing and
developing and becoming a village by getting smaller day by day; It has played an
important role in raising generations that can respond to the demands and expectations of
the age, protect their national and local values, and organize their lives according to God’s
commands.
Sincerity is an important criterion in arranging a life in accordance with God’s commands.
Hz. Abraham’s sincere faith and the absolute surrender of his son; It gives the message that
both the soul and the soul should remain in the background when it comes to obedience to
Allah’s command (as-Saffat, 37/102). It is understood from here that it is very important
to be sincere in obeying Allah’s orders and in the education of the religion that Allah sent.
Sincerity; It is an important phenomenon encountered in many fields such as personal,
family, social, business and educational life. In the person’s family life; shows that he is
sincere with his words, attitudes and behaviors; captures peace and happiness. In business
life; does his job with care and sincerity, with love and adoption; He will be successful in
his job.
Keywords: Sincerity, Truthfulness, Lying, Hypocrisy
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A- DİN EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

azalmasına,
kardeşlik
duygusunun,
insan, hayvan ve tabiat sevgisinin de
Dünyaya birçok farklı kabiliyetlerle
geliştirilmesine yardımcı olur.
gelen fakat bunları nasıl ortaya çıkaracağını,
kullanacağını ve geliştireceğini bilemeyen
Din öğretimi, öğretmenin kendi
insanoğluna yardımcı olmak ve ulaşabileceği görüş ve düşüncelerini öğrencilere zorla
en yüksek noktalara çıkmasını sağlamak belleteceği, psikolojik bir baskı kullanarak
için etkili bir eğitim öğretim gerekmektedir. kabul ettireceği bir yöntemle yapılmamalıdır.
Din eğitimcisi öğrencilerin inançla ilgili
Ham kabiliyetler ihmal edilir, etkili
tercihlerini özgür iradeleriyle yapabilmesine
bir eğitim-öğretimle yönlendirilmezse,
ve dini yaşantılarıyla ilgili davranışlarını da
kendiliğinden gelişemez. Gelişse bile kişinin
herhangi bir yönlendirmeye tabi tutmadan
kendisine ve ya insanlığa faydalı bir sonucu
tercih edebilmesine fırsat tanımalıdır.
olmaz. Bu durum bir akarsuya benzer ki;
Bu gerçekten hareketle, din eğitimcisi
akarsu bahçıvan tarafından bitkilerin köküne
yetişmekte olan nesle din hakkında doğru,
uygun şekilde ve miktarda yönlendirilmezse,
güvenilir bilgileri samimiyetle vermeli ve
su ne kadar çok olursa olsun, gerekli faydayı
onları bilinçlendirmelidir.
veremez. Hatta bitkilere zararlı bile olabilir.
İnsan eğiten veya eğitilen bir varlık
olarak dini öğrenme ve yaşama konusunda
önemli çalışmalar yapmış ve hayatının
başlangıcından sonuna kadar değişik
şekillerde öğrendiklerini uygulama gayreti
içinde olmuştur.

A. Samimiyet Nedir?

Samimiyet; kişinin kendi düşüncelerini
saklama ihtiyacı duymadan, en tabii haliyle
ortaya koymasıdır. Samimi insan tüm
tavırlarında doğaldır, ikiyüzlü davranmaz
ya göründüğü gibi olur ya da olduğu gibi
Din Öğretimi insana hayatın değerinin görünür.
farkına varmasını ve onun gerçek yerini
Müslüman, iman, ibadet, itikat gibi
bulmasını sağlar. İnsanın sıradan bir canlı dinin her alanında samimi olmalıdır. Samimi
gibi yemek, içmek ve çoğalmak suretiyle olmayan iman, ibadet ve amellerin Allah
yaşayan ve zamanı gelince ölen bir canlı katında hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir
olmadığı bilincini kazandırır.
ki Hz. Peygamber dini nasihat (samimiyet)
olarak tanımlamıştır. “Kim için nasihat ya
Rasulüllah?” diye sorulunca da “Allah için,
Resulü için, Müminler için” şeklinde cevap
vermiştir (Müslim, İman, 95). Bu hadis,
mana ve muhteva bakımından İslam’ın
temeli olarak kabul edilen hadislerden
Bilimin ve aklın ışığında yapılan din biridir.
öğretimi, sosyal adalet ve dayanışmayı
desteklediği gibi her türlü kötü alışkanlıkların
Din öğretimi insanın hayatını düzene
koyma hususunda bazı ilkeler ortaya koyar.
İlkelere uygun yaşayan insan huzur ve uyum
içinde olur. Kendi içinde huzurlu olan kişi
sosyal hayatta da uyumlu olur.
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Bu rivayetin hadis kitaplarının iman
bölümünde yer almış olması, “nasihat
(samimiyet)” ile “iman” arasında doğrudan
bağlantı olduğuna delalet eder. “Din
nasihattir” hadisi “Din hayır, öğüt ve
tavsiyedir” biçiminde anlaşılmaktadır.
Oysaki hadisin devamında nasihatin “Allah
ve Resulü için” olduğu ifade edilmektedir.
Nasihatin asli anlamının “samimiyet”
olduğu kabul edildiğinde, anlam yerini
bulmuş olur. İnsan Allah’a öğüt veremez,
fakat Allah’a karşı samimi olur.
Müslüman,
iman,
ibadet
ve
muamelat alanında samimiyet sınavından
geçirilmektedir Kıble değişikliğini emreden
ayet bunun en güzel örneğidir. “Artık
yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir” (elBakara, 2/149) ayeti nazil olduğunda, Hz.
Peygamber’in bir sonraki namaz vaktini
beklemeden, cemaate namaz kıldırırken,
Allah’ın emrine göre cemaatin arkasına
geçerek Kudüs tarafından Mekke tarafına
yönelmesi, sahabenin de ona tereddütsüz
uyması asrısaadetteki samimiyetin bir
göstergesidir.
Allah Resulünün görüşlerine uygun
davranmada samimi olunmalıdır. Hz.
Peygamber’e gelerek; “Ey Allah’ın Elçisi!
(nefsime hâkim olamıyorum) zina etmem
için bana izin ver” diyen gence “Sen
annenle, kız kardeşinle, halanla ve teyzenle
zina edilmesini ister misin” diye sormuştur.
Bu sorulara muhatap olan genç te “Hayır Ey
Allah’ın Resulü” deyince “Diğer insanlarda
anneleriyle, kızlarıyla, kız kardeşleriyle,
hala ve teyzeleriyle zina edilmesini
istemezler” diyerek genci ikna etmiş ve bu
kötü düşüncesinden vazgeçirmiştir. Olayı

rivayet eden sahabe, gencin bu görüşmenin
ardından artık zinaya yaklaşmadığını ifade
etmiştir (İbn Hanbel, 5/257).
Kişinin özel ve iş hayatında söz ve
eylem örtüşmesi hususunda dikkatli olması
gerekir. Bu durum İngilizce ‘’integrity’’
denen iş hayatında sıklıkla
duyulan;
dürüstlük, samimiyet diye çevrilen bir
kavram ile ifade edilir. Bilgi birikimi ve
diğer imkânları yeterli olmadığı halde,
samimiyetle bir işi yapmaya niyetlenen
insanların nice büyük işlere imza attıkları
bilinmektedir.
Hicretin beşinci yılında kabilesinin
elçisi olarak Medine’ye gelen Dımâm b.
Sa’lebe, Rasulüllah’a namaz, oruç ve zekât
gibi İslâm’ın temel prensiplerini sormuş, Hz.
Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı.
Bunun üzerine Müslüman olan Dımâm,
“Sana ikramda bulunan Allah’a yemin
ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat
Allah’ın bana farz kıldığı ibadetlerden de
hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım.” demiş,
Allah Resulü onun ardından, “Eğer sözüne
sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete
girmiştir” buyurmuştu. (Buhârî, Hıyel, 3).
Kabilesine dönen Dımâm onları
İslâm’a davet edince, onlar kadınıyla
erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul
edip Müslüman oldular. Böylece Dımâm,
samimiyetiyle hem kendisini hem de
kabilesini şirkin karanlığından tevhidin
aydınlığına çıkarmaya vesile olduğu için
cenneti hak edenlerden biri olmuştur.
Allah samimiyetle yapılan işleri kabul
eder (İbn Hanbel, 5/180). Samimiyetle
başlanılan her söz ve işe bereket lütfeder.
29

Dr. Recep ERYILMAZ

Allah’a iman edip gönülden bağlananlar,
sözlerinde ve fiillerinde samimi olmalıdır.
Onların söylemleri ile eylemleri örtüşmeli;
kalplerindeki imanları amellerine ve
hayatının tümüne yansımalıdır. Tersi bir
durumda insanın kişiliği parçalanır ve onun
iç dünyası zıt kuvvetlerin çatışmasına sahne
olur. İnsanın inandığı değerleri yaşamaması
ve yaşadığı değerlere de inanmaması içsel
gerilime ve mutsuzluğa sebep olur. O
bakımdan eğitimciler ilişkilerinde samimi
olmalı ve içsel yönelişleriyle davranışlarını
birleştirebilmelidir.
1. Samimiyetle İlişkili Bazı
Kavramlar
a. Doğruluk ve Samimiyet
Müminler açısından hayat, doğruluk ve
samimiyetin ölçüldüğü bir sınavdır. Dürüst
ve samimi Müminler ancak o kimselerdir
ki Allah’ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra
da hiçbir şüpheye düşmezler, Allah yolunda
mallarıyla ve canlarıyla cihat ederler (elHucurat, 49/15). Doğruluk ve samimiyet,
sözle değil Allah yolunda malla ve canla
yapılan fedakârlıklarla ortaya konulmalıdır.
Hayata yansımayan, davranışlara ruh ve
can vermeyen kuru bir inançla, dürüst ve
samimi bir mümin olmak mümkün değildir.
Doğruluk ve samimiyet bir müminin
hayatına egemen olduğunda, hayata yeni
bir gözle bakmaya başlar. Bu yaşanılan
hayatın ötesinde, ahiret hayatıyla bağ
kurma olgunluğuna ulaşır. Bu olgunluğa
erişemeyenler, Rablerine samimi bir şekilde
bağlanamayacakları için, aldatmadan,
hıyanetten uzak kalamayacaklardır.
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Hz. Peygamberden önce gelmiş
elçilerin her biri dürüstlük ve samimiyet
abidesiydi. Onlar, gönülden inanmanın,
samimiyetle bağlanmanın ne demek
olduğunu göstermişlerdi. Nitekim Kur’an
onların birçoğu ile ilgili “sıddîk” ifadesini
kullanır. Yani onlar, dürüstlükte zirve,
samimiyette sembol kimselerdi (Yusuf,
12//33,46; Meryem, 19/41, 54,56).
b. İhlas ve Samimiyet
Sözlükte, saf, katışıksız, arı ve duru
olmak gibi anlamları öne çıkan “ihlas”
kavramı bazı ayetlerde, “muhlisine lehü’ddin” yani “dini yalnızca Allah’a has
kılmak” şeklinde ifade edilmiş (
e l Araf, 7/29; Yunus, 10/22; el-Mümin, 40/14,
6) ve bununla inancın, kulluğun ve itaatin,
âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgü kılınması
gerektiği vurgulanmıştır. Bu anlamıyla
ihlas, inançta samimi olmak, yani kullukta
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır.
Terim olarak ihlas, dine içtenlikle ve
yürekten bağlanmak, hâl ve hareketlerinde
Allah rızasına yönelmek, dinin esaslarını
şirkten uzak bir şekilde sırf Allah rızası için
uygulamak anlamına gelir (Lisan’ül Arab,
“hls” md. Gazzali, IV/379-380).
Kur’an’da hulus kökünden türeyen ve
on yerde geçen ihlâs kavramı, şirk ve riyadan,
kötü duygulardan ve çıkar hesaplarından
kalbi temizlemeyi, her türlü faaliyete iyi
niyetle yönelmeyi ve her durumda yalnızca
Allah rızasını gözetmeyi ifade eder. İhlas,
insanın Allah’ın yasakladığı her şeye
nefsini kapatması, riya karışmadan samimi
ibadet etmesi gibi anlamlara gelmektedir.
Kur’an’da ihlaslı kimselerden övgüyle söz
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edilmiştir. (Yusuf, 12/24; Meryem, 19/51)
(en-Nisa, 4/146; el-Bakara, 2/112; el-Araf,
7/29; el-Beyyine, 98/5; el-Hicr, 15/40; esSad, 38/83; Yunus, 12/24; es-Sâffât, 37/3940, 127-128; el-Mü’min, 40/65; Meryem,
19/51).
İslam ahkâmının hayatımızda vücut
bulmasının temel şartı ihlas ve samimiyettir.
Bir insanın gerçek mutluluk ve kurtuluşa
ulaşması, ancak Allah’a, kendisine ve diğer
insanlara karşı son derece samimi olmasıyla
mümkün olabilir. Çünkü iman, ancak
samimiyet zemini üzerine kurulabilir.
Kullukta ihlas ve samimiyet çok
önemlidir. İhlas; kulluğa dair ne varsa
sadece Allah’ın rızasını gözetme, onun
hoşnutluğunu kazanma amacıyla, dünyevi
heves ve arzulardan kurtulma ve sırf Allah
rızasına ayarlı bir hayat sürme gayretidir.
Müslüman, hadislerde gizli şirk diye ifade
edilen gösterişten, riyadan, başkasına
yaranma gibi duygulardan sıyrılmalı, hiçbir
şeyi ve kimseyi Rabbine ortak koşmamalıdır
(Kehf, 18/110). Kişi, dinî emirleri yerine
getirirken asla dünyevi bir hesap içerisinde
olmamalıdır. Bütün samimiyetiyle Hakk’a
bağlanarak yalnız O’na kulluk etmelidir
(Zümer, 39/2).
Samimiyet, insanın içiyle dışının bir
olması, kalbinde hissettiklerini karşısındaki
insana olduğu gibi yansıtması, alabildiğine
dürüst, açık ve net olmasıdır. Kişinin gerçek
düşüncelerini ve gerçek kimliğini hiç
saklamadan, hiç hesap yapmadan, kendisini
olduğundan farklı göstermeye çalışmadan
açıkça ortaya koymasıdır. Samimiyetin
önemli bir özelliği ise, kalpte yaşanmadığı

takdirde
hiçbir
yapılamamasıdır.

şekilde

taklidinin

İhlas ve samimiyet; ibadetin özü, Allah
tarafından kabulünün şartı, şeytan ve nefse
karşı zaferin ifadesidir. İblis, bizzat kendisi
bunu açıkça itiraf eder. Hz. Âdem’in önünde
melekler gibi saygıyla eğilmesi gerekirken
kibirlenip isyan ederek Allah’ın huzurundan
kovulduğunda âdemoğluyla hesaplaşmak
ve onları kendisi gibi isyankâr yapmak için
izin aldığında şöyle haykırmıştı: “Rabbim!
Beni isyana sürükleyecek bir emir sebebiyle
saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde
Âdem’i ve çocuklarını saptıracağım. Onların
zaaflarını bulup süsleyeceğim, ayartacağım
ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!
Bunda başarısız olacağım bir kesim varsa
onlar da kullukta samimiyeti isteyen ve
senin de bu ihlası bahşettiğin müminlerdir”
(el-Hicr, 15/39-40).
İbadetlerin az veya çok olması değil,
ihlâs ve samimiyetle yapılmış olması
önemlidir. Zira amelin kabulü, büyük
ölçüde ihlâsla yapılmış olmasına bağlıdır.
Hz. Peygamber’in Yemen’e gönderdiği
genç sahabesi Muâz b. Cebel, kendisine
tavsiyede bulunmasını isteyince Rasulüllah,
“İnancında ihlaslı ve samimi ol. O zaman
sana az amel de yeter.” buyurarak ihlâs
ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir
(Hâkim, Müstedrek, VIII, 2797 (4/306).
İhlas
ve
samimiyet,
sadece
ibadetlerimizde değil insanlarla olan
ilişkilerimizde de son derece önemlidir.
Müminin en önemli vasfı olan güvenilirlik
ancak içten ve samimi davranışlarla
sağlanabilir. Aile ve akraba ortamında,
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komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve
ticaret hayatında, kısacası hayatımızın her
alanında, insanlara karşı samimi davranmak
en büyük ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemi
kazanmanın en kısa yolu da her işimizde
Allah rızasını ön planda tutmak ve O’nun
her an bizi görüp gözettiğini aklımızdan
çıkarmamaktır.
İnsanlar sadece dilleriyle konuşmazlar;
kalpleriyle, duygularıyla ve davranışlarıyla
da konuşurlar. Kardeşleri Yusuf’u susuz
bir kuyuya atıp onu Kurt parçaladı diyerek
onun gömleğine sürdükleri kanı babalarına
gösterdiklerinde Hz. Yakup; “Bu kurt
ne merhametliymiş ki Yusuf’u yemiş
de gömleğini parçalamamış?” diyerek
(Zemahşerî, el-Keşşâf, Beyrut 1407, 2/ 451)
onların samimi olmadıklarını ima etmiştir.
İnsan dünya ve ahirette mahcup olmamak
için sözlerinde ve davranışlarında ihlaslı ve
samimi olmalıdır.
İnanan insan, görevlerini yerine
getirme, sınıf ve statü farkı gözetmeksizin
bütün insanların haklarına riayet etme gibi
konularda ciddi bir samimiyet sınavına tabi
tutulmaktadır. Bu sınavın zorluğunu iyi
bilen Allah Resulü, namazlarının ardından,
“...Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni
ve ailemi dünya ve ahirette her an sana
ihlasla bağlı kıl” duasıyla Allah’a niyazda
bulunmuştur. (Müsned, IV/369; Ebu Davud,
“Vitr”, 25; Tirmizi, “İlim”, 7)
Samimiyet ve ihlas, Müslümanlığın
özünü oluşturmaktadır. Hz. Peygamber’in,
“…Kıyamet gününde şefaatimle en fazla
mesut olacak kişi, tüm kalbiyle veya
gönülden ‘Lâ ilâhe illallah’ (Allah’tan başka
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ilâh yoktur.) diyen kişidir” (Buhârî, İlim, 33).
hadisi, ihlâs konusunda söylenebileceklerin
özü olsa gerektir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin
Allah katında değer kazanması, yani
insanın gerçek anlamda “kul” olması,
ihlâs ve samimiyete bağlıdır. Samimi
olmayan ameller, yapmacık davranışlar,
içtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın
Allah katında olduğu kadar diğer insanlar
nazarında da değer kaybetmesine sebep
olur.
2. Dinimizin Samimiyete Verdiği
Önem
Din, özü itibariyle ihlas ve samimiyeti
emretmektedir. Dolayısıyla ihlas ve
samimiyetin olmadığı yerde dinden veya
dindarlıktan söz edilemez. İslam’ın iki temel
kaynağı Kur’an ve Sünnette dinin özü olan
ihlas ve samimiyete büyük önem verilir ve
onun tersi olan riyadan sakındırılır.
Kur’an-ı Kerîm’de sırf gösteriş
amacıyla namaz kılanlar, (en-Nisâ, 4/142;
el-Mâûn, 107/6) sadaka verenler, (el-Bakara,
2/264; en-Nisâ, 4/38) bu maksatla savaşa
katılanlar, (el-Enfâl, 8/47) kınanmıştır. Hz.
Peygamber de bu tür insanların amellerinden
bir karşılık göremeyeceklerini, hatta bunun
kendi aleyhlerine döneceğini şöyle beyan
buyurmuştur: “Allah Teâlâ kıyamet gününde
insanlara amellerinin karşılığını verirken
gösteriş için ibadet ve hayır yapanlara, ‘Ey
düzenbazlar! Dünyada amellerinizi gösteriş
olsun diye kimin için yaptıysanız haydi
gidin karşılığını ondan isteyin, bakalım
alabilecek misiniz?’ şeklinde hitap ederek
onları huzurundan kovacaktır” (Ahmed b.
Hanbel, el-Müsned, 5/428, 429).
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Ebu Ümame el-Bahili’nin anlattığına
göre, bir adam Peygamberimize gelerek,
“ganimet elde etmek için savaşan kimse
hakkında ne dersin?” diye sordu. Rasulüllah
“Onun için hiçbir şey yoktur.” dedi. Adam
sorusunu üç defa tekrarladı. Allah Resulü
de her defasında, “Onun için hiçbir şey
yoktur.” diyerek böyle bir adamın mükâfat
elde edemeyeceğini belirtti ve ardından
şöyle buyurdu: “Allah, ancak samimiyetle
sadece kendisi için ve rızası gözetilerek
yapılan ameli kabul eder”. Adam da; “ben
ganimet için değil, şehit olmak için sana
uydum” dedi (Nesai, Cenaze, 61).
a. Kur’an’da Samimiyete İşaret
Eden Bazı Ayetler
Samimiyet müminin hayatının her
alanına yayılmalı, insanlar arası ilişkilerde
feyz ve bereket kaynağı olmalıdır.
Kur’an’daki ayetlerde Hz. Nuh, Hz.
Hud ve Hz. Salih Peygamberlerden her
birinin samimi ve güvenilir oldukları ifade
edilmiştir (el-A’raf, 7/62, 68, 78, 79, 93; Hud,
11/34. Bu ayetlerde geçen N-S-H kökünden
türeyen kelimler meallerimizin birçoğunda
hep “öğüt vermek, öğüt veren” şeklinde
çevrilmiştir. Oysa bu ifadelerin “samimi
davranma, özden bağlı olma” şeklinde
çevrilmesi daha uygun düşmektedir. (Tövbe,
9/91; Kasas, 28/12, 20; Tahrîm, 66/8)
Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de Samimi
kelimesi bulunan ayetlerden bazıları.
1. “Ehl-i kitaptan öyleleri var ki,
Allah’a, hem size indirilene, hem de
kendilerine indirilene tam bir samimiyetle
ve Allah’a boyun eğerek iman ederler.
Allah’ın ayetlerini az bir paraya satmazlar.

İşte onlar için Rableri katında ecirleri vardır.
Şüphesiz Allah, hesabı çabuk olandır “ (Al-i
İmran, 3/199).
2. Hz. İsa; “Ey Rabbimiz! Bize gökten
bir sofra indir ki, bizim için geçmiş ve
geleceklerimiz için bayram ve senden
bir ayet olsun. Bizi rızıklandır, zaten sen,
rızık verenlerin en hayırlısısın” diyerek
Allah’a yakarmış ve yüce Allah, Resulünün
bu samimi niyazına bir maide ile icabet
eylemişti (el- Maide, 5/113-114).
3. “ O daima diridir; O’ndan başka
hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı
ve samimi kişiler olarak O’na dua edin.
Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a
mahsustur” (Mü’min, 40/65).
4. “Ey iman edenler! Samimi bir tövbe
ile Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin
kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve Onunla
birlikte iman edenleri utandırmayacağı
günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan
cennetlere sokar” (Tahrim, 66/ 8).
b. Samimiyete İşaret Eden Bazı
Hadisler
Allah tarafından insanlara rehber
olarak seçilmiş bütün peygamberlerin ortak
özelliklerinden birisidir samimiyet.
Hz.
Peygamber’in
hayatına
bakıldığında, tam kırk yıl Mekke halkına
karşı, kalan yirmi üç yıl bütün Müslümanlara
karşı samimi, örnek bir hayat sergiledi.
Ashabıyla arasındaki ilişkilerde ne bir
resmiyet, ne de laubalilik vardı. Aksine
tamamen tabiî ve samimi bir ilişki söz
konusuydu. Bu ilişkilerde Kur’ani ölçüler
doğrultusunda samimiyet hâkimdi.
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Rahmet Elçisi, sosyal statüsüne
bakmaksızın herkese karşı son derece ince
ruhlu, edep ve tevazu sahibiydi. Medine
sokaklarında ihtiyacı olan birisi, merhametli
bir baba samimiyeti içerisindeki Hz.
Peygamber’in elinden tutar, kendi ihtiyacını
giderinceye kadar elini bırakmaz o da elini
onun elinden çekmezdi (Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 3/174; Buhârî, Edeb 61).
“Allah, ancak samimiyetle ve kendi
rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder”
(Nesâî, Cihâd, 24).
“Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan
Allah’a ihlâsla ibadet ederek, namazı
dosdoğru kılarak, zekâtı vererek dünyadan
ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu
hâlde ölmüş olur” (İbn Mâce, Sünnet, 9).
“Kabul edileceğine gerçekten
inanarak Allah’a dua edin. Bilin ki Allah,
samimiyetten uzak ve umursamaz bir kalp
ile yapılan duaları kabul etmez” (Tirmizî,
Deavât, 65).
“Şu dört özellik kimde bulunursa o,
tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden
biri bulunursa onu terk edinceye kadar
kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır:
Kendisine bir şey emanet edildiğinde
hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler.
Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında
haktan sapar” (Buhârî, Îmân, 24)
“Kıyamet günü Allah katında insanların
en kötülerinin ikiyüzlüler olduğunu
görürsün. (Onlar) şunlara bir yüzle, bunlara
diğer bir yüzle gelirler” (Buhârî, Edeb, 52).
Bir bedevi Hz. Peygamber’e şöyle
sordu: ‘Bir adam var, ganimet elde etmek
34

için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı
duyulsun diye, diğeri de görülsün diye
savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah
yolundadır?’ Allah Resulü ona, ‘Kim
Allah’ın (tevhid) mesajını yüceltmek için
savaşırsa işte o Allah yolundadır.’ buyurdu”
(Buhârî, Farzu’l-humus, 10).
Kul namazını, insanlarla birlikteyken
de, yalnızken de güzelce kıldığı zaman Yüce
Allah şöyle buyurur: “İşte bu gerçekten
benim kulum” (İbn Mâce, Zühd, 20).
Şüphesiz benim namazım, kurbanım,
hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan
Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben
bununla emrolundum ve ben Müslümanların
ilkiyim. Allah’ım (bu kurban) sendendir ve
Muhammed ile ümmeti tarafından senin
(rızan) için sunulmuştur” (İbn Mâce, Edâhî,
1).
“Müslüman, dilinden ve elinden
insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin
ise insanların canları ve malları konusunda
(kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin
oldukları kişidir” (Nesâî, Îmân ve şerâiuh,
8).
“Allah’ın kendisine yöneticilik verip de
yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle
koruyup gözetmeyen kimse, cennetin
kokusunu alamaz” (Buhârî, Ahkâm, 8).
“İzzet ve celâl sahibi Allah şöyle
buyurdu: Kulum iyi bir iş yapmaya niyet
eder de yapmazsa ona bir iyilik (sevabı)
yazarım. Ama onu yaparsa on kattan yedi
yüz kata kadar iyilik (sevabı) yazarım. Eğer
(kulum) bir kötülük yapmaya niyet eder de
yapmazsa onu (bir günah olarak) yazmam.
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Fakat onu yaparsa ona bir kötülük (günahı)
yazarım” (Müslim, Îmân, 204).
“…Kıyamet gününde şefaatimle en
fazla mesut olacak kişi, samimiyetle ve
gönülden ‘Lâ ilâhe illâllah’ (Allah’tan başka
ilâh yoktur) diyen kişidir” (Buhârî, İlim,
33).
“Dininde ihlaslı ol. O zaman sana az
amel de yeter” (Hâkim, Müstedrek, VIII,
2797 (4/306).
“…Kalbinde herhangi birine karşı
bir aldatma (samimiyetsizlik) bulunmadan
sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen,
bunu yap! Yavrucuğum! İşte bu benim
sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi
yaşatırsa, beni sevmiş demektir. Kim de
beni severse, cennette benimle birlikte olur”
(Tirmizî, İlim, 16).
“Kim içtenlikle Allah’tan şehit olmayı
dilerse yatağı üzerinde bile ölse Allah onu
şehitlerin makamlarına ulaştırır” (Müslim,
İmâre, 157).
“Kim Allah için sever, Allah için nefret
eder, Allah için verir, Allah için engel olursa,
imanını kemale erdirmiş olur” (Ebû Dâvûd,
Sünne, 15).
“Kim, insanların hoşnutsuzluğuna
rağmen Allah’ın rızasını kazanmayı isterse,
Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır.
Kim de Allah’ın hoşnutsuzluğuna rağmen
insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse,
Allah insanları ona musallat eder” (Tirmizî,
Zühd, 64).
“Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu
takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır”
(İbn Hanbel, II, 334).

“Allah’ın rızası gözetilmeden ihlâstan
yoksun olarak yapılan bir ameli Allah kabul
etmez” (Nesei K. Cihad-3089).
Müslüman her zaman Allah’ın
murakabesinde olduğunu unutmamalı,
Ahireti hatırlamalı ve ona hazırlık
yapmalıdır. “Amellerin en faziletlisi Allah
için sevmek ve Allah için buğz etmektir.”
(Ebu Davut, Sünnet, 3)
“Allah buyuruyor ki; ‘Kulumun en
çok sevdiğim ibadeti, bana karşı samimi
olmasıdır” (Ahmed b. Hanbel, V/254).
Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine
göre Rasulüllah şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ sizin bedenlerinize ve
yüzlerinize değil, kalplerinize bakar ”
(Müslim, Birr 33. ; İbni Mâce, Zühd 9).
Müminlerin emiri Ömer ibni Hattâb,
Rasulüllah’ı şöyle buyururken dinledim,
dedi:
“Yapılan işler niyetlere göre değerlenir.
Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre
alır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya
evleneceği bir kadına kavuşmak için yola
çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye
göre değerlenir”. ( Buhârî, Bed’ü’l–vahy 1,
Îm
B. Samimiyetle Bağdaşmayan Bazı
Nitelikler
Samimiyetin
zıttı
olarak
riya,
ikiyüzlülük, yalan ve aldatma gibi
davranışlar,
İslam
ahlâkıyla
asla
bağdaşmayan niteliklerdir.
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1. Riya, İkiyüzlülük
Kur’an doğru ve dürüstlükten yoksun
insan tipini münafık olarak tanımlar. Bu
hastalıklı ruh hâlinin en dikkat çeken
özelliklerinden biri de verdiği sözde
durmamaktır. Bu tür kimseler başta Allah’a
karşı samimi değillerdir. Haşa! O’nu
aldatmaya kalkışırlar. (Nisâ, 4/142) Allah’a
söz verdikleri hâlde bunun gereğini yerine
getirmezler: “Onlardan, ‘Eğer Allah bize
lütfundan bir şey verecek olursa biz de
bağışta bulunur ve iyi insanlardan oluruz’
diye Allah’a söz verenler vardır. Allah
onlara lütfuyla zenginlik verdiğinde ise
cimrilik ettiler ve arkalarını dönüp gittiler.”
(Tevbe, 9/75-76)
Ey Peygamber, “Münafıklar sana “Baş
üstüne!” derler. Fakat yanından çıkınca,
onlardan bir güruh gece karanlığında senin
söylediklerinin tersine plânlar yaparlar.”
(Nisâ, 4/81) Müminlere gelince, onlar
verdikleri söze sadık kalan kimselerdir.
Hatta onlardan şehit olmaya söz verenler
dahi sözlerinden caymazlar.
“Müminler içinde Allah’a verdiği
söze bağlılık gösteren nice erler vardır. İşte
onlardan kimi adağını ödedi (şehit oldu),
kimi de bunu bekliyor. Onlar hiçbir şekilde
ahitlerini değiştirmediler.” (Ahzab, 33/23)
Bu ayetin Enes İbnu’n-Nadr hakkında nazil
olduğu rivayet edilmiştir. O, Bedir gazvesine
bulunamamış ve buna çok üzülmüştü. Büyük
bir fırsatı kaçırdığını düşünüyordu. Allah’ın
elçisine gelerek “Müşriklerle yapılan ilk
savaşta bulunamadım. Nasip olur da onlarla
yapılan bir savaşta bulunursam, Allah benim
neler yapacağımı görecektir. Nitekim bu
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dileği gerçekleşir ve Uhud savaşına katılır.
Savaşta Sa’d İbn Mu’âz’la karşılaştığında
“Rabbime yemin ederim ki Uhud önlerinde
cennetin kokusunu alıyorum” demiş ve şehit
oluncaya kadar burada savaşmıştı.
İhlas ve samimiyete gölge düşüren
en büyük illet, riya ve gösteriş olduğu için
özellikle nafile ibadetlerin gizli yapılması
tavsiye edilmiş, bu sayede kimsenin
olmadığı yerde Allah ile samimi bir bağ
kurulması ve takdirin sadece O’ndan
beklenmesi hedeflenmiştir. Hz. Peygamber,
bu duyarlılığı gösterip ibadetini gizli yapan
kimsenin daha sonra ettiği ibadet öğrenilse
bile hem amelini gizlediği için gizlilik
sevabı hem de işlediği amelin kendi sevabını
kazanacağını bildirmiştir. (Tirmizî, Zühd,
49) Aynı şekilde verdiği sadakayı kimse
bilmesin diye gizli veren, geceleyin gizlice
kalkıp Allah’a yalvaran, savaşta tek başına
kalmasına rağmen Allah yolunda cesurca
savaşan kimselerin Allah’ın sevgisine
mazhar olacaklarını ifade etmiştir.
Yüce Allah’a samimiyetle yönelmek,
ruhun özgürlüğe kavuşması ve kendi
mecrasında akmasıdır. İkiyüzlülük, nifak,
riya, gösteriş, yalan, aldatma; evet bütün
bunlar Yüce Yaratıcıya giden yolda âdeta
insanın sırtına yüklenmiş yüklerdir. Mümin,
bahsedilen ahlaki zaafların tuzağına
düşmemelidir. Çıktığı kulluk yolculuğunda
gönlünü
çelişkilerden,
çatışmalardan
kurtarmalıdır.
Hz.
Peygamberin
ümmetinden
bazılarının
riyakâr
davranışlarda
bulunabileceği ve bu yüzünden kaygılı
olduğu şu diyalogda açıkça görülmektedir.
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Efendimiz “Ümmetim için gizli şirk ve
şehvetten kaygı duyuyorum” deyince
sahabeden, “Sizden sonra da ümmet hâlâ
şirke düşecek mi” diye soranlar olmuş. O
da: “Evet! Ama bu şirk; güneşe, aya, taşa ve
puta tapmak şeklinde değil, ibadetlerini riya
için yapmak şeklinde olacaktır” cevabını
vermiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,
4/124).
Rasulüllah, “Sizin hakkınızda en
çok korktuğum şey küçük şirktir.” dedi.
“Yâ Rasulüllah! Küçük şirk nedir?” diye
sordular. Rasulüllah “Riyadır.” buyurdu.
(İbn Hanbel, V, 429)
Riya ile yapılan ibadetin hiçbir
faydası yoktur. Her namazda, her rekâtta
okuduğumuz, “Yalnızca sana ibadet eder,
yalnızca senden yardım dileriz” (Fatiha, 1/5
) ayeti de sadece Allah’a kulluk edilmesi
gerektiğini beyan etmektedir. Onun için
Allah Resulüne, “Sen dini yalnız Allah’a
has kılarak O’na kulluk et” (Zümer, 39/12)
diyerek, dinde riyaya yer olmadığını açıkça
belirtmiştir.
Yüce Allah, müşriklerin samimiyetsiz
tutumunu bize hatırlatarak onların denizde
dalgaya yakalandıklarında ölüm korkusuyla
içten bir inançla yalnız Allah’a yalvarıp
yakardıklarını, karaya salimen çıktıklarında
ise bu samimiyetten uzaklaşıp hemen
Allah’a ortak koştuklarını bildirmekte
ve onların bu ikiyüzlü davranışlarının
sonucunu yakında görecekleri uyarısında
bulunmaktadır (Ankebût, 29/65-66).
Allah’a ortak koşanlardan birisi
iken, bu ayetlerde geçen olaya benzer
bir tecrübeyi yaşadıktan sonra Allah’a

ihlâsla yönelen ve böylece kurtuluşa eren
kimselerden biri de İkrime b. Ebû Cehil’dir.
Hz. Peygamber Mekke’yi fethedince,
İslâm’ın azılı düşmanlarından olan
İkrime canını kurtarmak için bir gemiye
binerek kaçmıştı. Bir ara gemi fırtınaya
yakalanınca gemidekilerin hepsi birden,
ihlaslı ve samimi olun. Şu anda ilâhlarınızın
hiçbirisinin size faydası olmaz.” demişlerdi.
Bunun üzerine İkrime, “Vallahi, eğer beni
denizde ihlâs dışında bir şey kurtaramazsa
karada da bundan başkası beni kurtaramaz.
Allah’ım! Sana söz veriyorum. Eğer beni
şu anda içinde bulunduğum tehlikeden
kurtarırsan, Muhammed’e gidip onun eline
sarılacağım. Onu affedici ve ikram sahibi
olarak bulacağımı ümit ediyorum.” demişti.
İkrime samimiyetle yaptığı bu duanın
karşılığını almış ve Allah onu fırtınadan
kurtararak karaya ulaşmasını sağlamıştı. O
da verdiği sözü tutarak, Rasulüllah’a gelmiş
ve Müslüman olmuştu (Nesâî, Muhârebe,
14).
Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi
bir tutum içinde olmak Müslüman olmanın
ayrılmaz vasfı iken, riyakârlık ve ikiyüzlülük
imanla bağdaşmayan hâllerdir.
Kur’ân-ı Kerîm inanç ve amelde
ikiyüzlü davranan münafıklara cehennemin
en alt tabakasını müstahak görmesi bu
açıdan anlamlıdır. (Nisâ, 4/145). İkiyüzlü
davranarak, gösteriş yaparak insanları
aldatmak mümkün olsa bile her şeyin iç
yüzünü bilen Yüce Yaratıcıyı kandırmak
mümkün değildir.
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2. Yalan ve Aldatma
Yalan ve aldatma cemiyetin temelini
sarsan hastalıklardan olup, insanları birbirine
bağlayan güven duygusunun kaybolmasına
sebep olur. Kuşku ve tedirginliği artırır,
söz ve davranışların ardında farklı niyetler
aranmasına yol açar. Neticede sevgi ve huzur
ortamı, yerini endişe, kaygı ve güvensizliğe
bırakır.
Toplumda sevgi ve huzur ortamı
oluşması için yöneten ile yönetilen arasında
samimiyet yahut içten bağlılığın olması
esastır. Hz. Peygamber bu içten bağlılığı
şöyle ifade etmektedir: “Müslümanların
yönetimini üstlenen, fakat onlar için bütün
gücüyle çalışmayıp, onlara içtenlikle
davranmayan yönetici, onlarla birlikte
Cennete
giremez”
(Müslim,
İman,
229). “Allah’ın kendisine bir toplumun
yöneticiliğini nasip ettiği kimse, halkın
tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa
Cennetin kokusunu bile alamaz.” (Buhari,
Ahkâm, 8.)
Bu iki hadisin verdiği mesaja
göre, Müslüman bir yönetici, yönettiği
halkına karşı samimi olmalı, onlara içten
davranmalıdır. Bu durum sadece belli bir
kesime dönük olmamalı, halkın bütününü
kuşatmalıdır. Yani herkese karşı eşit
muamele, herkese karşı adalet, herkese
karşı hakkaniyet istenmektedir. Hz.
Peygamber, bu konudaki hassasiyeti gereği,
“Kızım Fâtıma da olsa cezalandırırdım”
(Nesâî, Kat’u’s-Sârık, 6). diyecek; en
sevdiği sahabelerinden Üsâme’nin suçlu bir
hanımın cezasının düşürülmesi teklifini hiç
tereddüt etmeden reddedecektir (Müslim,
38

Hudûd 8-11). Aksi takdirde yöneticinin
cennete girmesi şöyle dursun, kokusunu
dahi alması mümkün olamayacaktır.
Hadisin başka bir rivayetinde ise
samimiyetin zıddı olan yalan ve aldatma,
hatta daha açık bir ifade ile halka ihanet etme
durumundan söz edilmektedir: “Kendisine
bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği
kimse, halkını aldatıp hıyanet ederek ölürse
Allah ona cenneti haram kılar” (Buharî,
Ahkâm, 8; Müslim, Îmân, 227-228).
Kurtuluşa erenlerden olmak için ihlaslı
ve samimi olmak gerekir. Allah Resulü,
ameli ihlâsla sırf Allah rızası için işleyen
kimsenin dilinin yalandan, kalbinin hile
ve aldatma duygularından arınacağını
ve ecri yalnızca Allah’tan umularak
yapılan amellerin geçmiş günahların
bağışlanmasına vesile olacağını bildirmiştir.
Ayrıca O, Rabbimizin rızasına ulaşmanın
yolunu şöyle açıklamıştır: “Kim hiçbir
ortağı olmayan, tek olan Allah’a ihlâsla
ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak,
zekâtı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah
kendisinden razı olduğu hâlde ölmüş olur”
(İbn Mâce, Sünnet, 9).
Bazı kaynaklarımızda samimiyet
kelimesinin zıt anlamı olarak aldatmak
veya düşmanlık kelimesinin kullanılması
çok manidardır. Nitekim Allah Resulü,
düşmanlık sonrasında hasmına kötülük
yapmayı, din kardeşine her türlü aldatmayı
açıkça münafıklık alâmeti olarak görmekle
kalmamış; (Buhari, İman, 24; Müslim,
İman, 106) aldatma içine girenleri, “Bizi
aldatan bizden değildir!” (Müslim, Îmân,
164). buyurarak sert bir şekilde uyarmıştır.

HİKMET 35 - Mayıs 2021

C. Günümüzde Samimiyet Özlemi
İnsanlar arasındaki ilişkiler, güven
ve samimiyet olduğu zaman anlam
kazanmaktadır. Samimiyet, içten olma,
içi dışı bir olma, içinden geldiği şekilde
hareket etme anlamlarına gelir. İnsanoğlu,
dışından ziyade içindeki durumlarla bilinen
ve zamanla tanınabilen bir yapıya sahiptir.
Bu durum, insanoğlunun dünya görüşü
çerçevesinde şekillenen istikametinin ve
hayat görüşünün birer yansıması olarak
ortaya çıkabilmektedir.
İnsanlar arası ilişkilerde güvenin
oluşması önemlidir. Güveni oluşturan en
önemli etken ise samimiyettir. Günlük
hayatta samimiyet anlayışı o kadar değişken
ki, insanlar arasında konuşurken “samimi
misin”, “samimi ol” ve “samimiyetten
yoksun insan” gibi ifadeler sık sık
kullanmaktadır. Bu ifadelerin ortaya çıkma
nedeni, insanın içiyle dışının, söyledikleriyle
eylemlerinin uyuşmamasıdır.
Samimiyet, ilişkilerin kurulmasından
ilerlemesine kadar geniş yelpazede etkisini
gösteren bir olgudur. Bir kişi ile arkadaş
olmanızdan dostluğa kadar devam eden
zamanda merdivenlerin basamaklarını
samimiyet sayesinde tırmanılmaktadır.
Dostluklar, zamanla oluşan ilişkilerdir ve
bir birikim ister. O birikimin oluşmasının
kilometre taşlarının her birinde ise
samimiyet vardır.
Samimiyet anlayışının güzergâhı bu
olması gerekirken, bugün hayatın birçok
noktasında aksi yönlü hareketlere şahit
olunmaktadır. Makama göre menfaat
elde etmek için farklı hareket edenler,

etrafındaki insanlar ne der düşüncesiyle
yapılanlar, kendi ekonomik imkânlarını
zorlayarak farklı görünmeye çalışanlar,
menfaat elde etmek için Müslüman veya
modern görünmek gibi vs. birçok konu bu
kapsamda sayabilir.
Samimiyetsizlik ve sahtecilik temel
problemdir. Günümüzde insanlar, şahsiyet
parçalanması yaşamaktadır. Kendisi gibi
olmayan ve kendisi ile barışık yaşamayan
bir tutum sergilemektedir. Aslında bu
insanî zaafın eksik olduğu hiçbir dönem
yoktur. Ama zamanımızda bu, neredeyse
bir yaşam felsefesi hâline gelmiştir. Kendini
olduğundan farklı ve fazla göstermek,
değişik imajlarla toplumda yer edinmeye
çalışmak moda olmuştur. Günümüzde
insanlar, dış görünüşü ön planda tutmaktadır.
Bazı insanlara göre önemli olan öz ve söz
birliği, kalp ve davranış bütünlüğü değil, dış
görüntü ve görselliktir. Kendini sergilemek,
zahiri kurtarmak moda hâline gelmiştir.
Bugün İslam ahlakının yeterince
yaşanmadığı toplumlarda samimiyetsizlik
Müslümanları mutsuz, bencil ve hırslı
yapmaktadır. Hâlbuki İslam’ın getirdiği
samimiyetin sınırları hayli geniştir.
Müslüman sadece namaz, dua ve oruç gibi
ibadetlerinde samimi olmaz. Gerçek manada
samimi olan öyle adamlar var ki, ne ticaret,
ne de alışveriş onları Allah’ı zikretmekten,
dosdoğru namazı kılmaktan ve zekâtı
vermekten alıkoymaz; onlar, kalplerin ve
gözlerin dikilip kalacağı günden korktukları
için hayatının her safhasında Allah’ın
rızasını gözetir. (Nur, 24/37).
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Günümüz insanı gerçekçi ve sahici
olamamakta, dış görünüşü ve zahiri
kurtarmakla yetinmekte ve bu anlamda
bir samimiyet problemi yaşamaktadır. Bu
yüzden iç dünyası ile davranışları arasındaki
tutarlılığı kaybetmiştir. İlişkiler içtenlikten,
doğallıktan uzaklaşmış ve yüzeysel bir
hâle gelmiştir. İç dünyalarından geldiği
gibi değil, dış dünyanın yönlendirmelerine
göre hareket etmektedirler. Öyle oldukları
için değil, öyle görünmeleri istendiği
için yapmaktadırlar. Bunun bir neticesi
olarak da, ne yazık ki, rolünü daha iyi
yapanlar toplumsal hayatta daha fazla kabul
görmektedirler.
Bir Müslüman, kimin ne yaptığından
ziyade, kendi yaptıklarının neler olduğuna
bakmalıdır. Menfaat elde etmek için değil
yaratılanlara yaratandan ötürü hizmet etmek
için hareket etmelidir. Başkaları ne der
diye düşünmeden, yaptıklarım karşısında
Rabbim bana nasıl muamele eder anlayışını
aklından çıkarmamalıdır.
Bugün karakter erimesi diye bir
durumla karşı karşıyayız. Adam gibi adam
ifadesinin muhatap olacağı insanlarla
karşılaşmak
oldukça
zorlaşmaktadır.
Birbirimizin yüzüne söylemediklerimizi
arkasından konuşmak marifet sayılmaktadır.
Arkadaşlıklar ve dostluklar sadece menfaat
çerçevesinde şekillenmektedir. Herhangi
bir alış-verişte satıcı malın bütün evsafını
anlatmak yerine sadece iyi taraflarını
söyleyip kötü taraflarını gizlemeyi tercih
etmektedir.
Bizi yaratan, içimizi ve dışımızı
çok iyi bilen Rabbimiz, kullarına “sizin
içinizi de dışınızı da biz çok iyi biliyoruz”
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(Âli İmran, 3/29), bir diğer ayette ise, Ey
iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri
başkalarına yapın diye söylüyorsunuz (Saf,
61/2) buyurmaktadır. Allah, yaptığımız
şeyleri söylememizi tavsiye etmektedir.
Müslümanım diyen, imanının gereğini
yerine
getirmekle
mükelleftir.
Bir
Müslüman, düşündükleriyle yaptıklarının
uyum halinde olmasına dikkat etmelidir.
İnsan hayatta nelerle karşılaşacağını
bilmemektedir. Samimi hareket etmekle
etmemenin bu dünyada bile sonuçlarını
görülebilir. Farklı davranılan şahıslarla ve
menfaat elde etmek için yapılan çabalarda
şahsi konumun hangi seviyelere inebileceği
bilinmektedir. Önemli olan sonucu her ne
olursa olsun, samimiyetten ayrılmamaktır.
Usulüne uygun olmak kaydıyla,
içimizden geçenleri arkadan söylemektense
muhatabına iletmek en doğru davranış
olacaktır. Farklı insanlara karşı farklı
davranmak kendi şahsiyetini heba etmek
anlamına gelmektedir. Kendini parçalama
yerine sağlam bir karakter çerçevesinde,
istikamet üzere omurgalı yaşamaya
çalışmalıdır.
Toplumumuzda kanayan bir yara
olarak canımızı acıtan bu samimiyetsizlik,
git gide artmakta ve bizlere ciddî zararlar
vermektedir. Bakışlar, gülüşler, konuşmalar,
davranışlar o kadar yapmacık ki insan
böylesine sahtelik içerisinde nasıl mutlu
olabilir?
Samimiyetten uzak kimselerin bütün
marifetleri, görüntü ve zahiri kurtarmaktır.
Nitekim bu durumları şu ayette etkileyici
bir dille ifade edilir: “Onları gördüğünde
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kalıpları kıyafetleri senin hoşuna gider,
onları
beğenirsin.
Konuştuklarında
sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar,
âdeta duvara dayatılan, ruhsuz kütüklere
benzerler. İçleri boş, ödlek olduklarından
çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi
kendi aleyhlerinde sanırlar.” (Münafikûn,
63/4)
“Münafıklar, kalplerindekini yüzlerine
vuracak bir surenin indirilmesinden
çekinmektedirler.” (Tevbe, 9/64) “Sizden
olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Oysa
onlar sizden değillerdir; lâkin korkularından
böyle söyleyen bir topluluktur onlar. Eğer
sığınacak bir yer, bir mağara, girecek
bir delik bulsalardı o tarafa koşarlardı.”
(Tevbe, 9/56-57) Müminlere gelince, onlar
Allah’a ve elçisine yürekten inanırlar. İman
konusunda şüpheye düşmezler. Bundan
dolayı imanlarında dürüst ve samimi
kimselerdir (Hucurat, 49/15).
Kur’an, yüz kişinin bin kişiye galip
geleceğini, az toplulukların çok toplulukları
alt edeceğini söyler. Herhâlde bu, kararlılığın
ve samimiyetle bağlanmanın bir neticesidir
(Enfâl, 8/65; Bakara, 2/249). Şüphelere
bulaşmadan inanmak, cesaretin kaynağıdır.
Gönülden bağlananlar, zorluklar karşısında
sarsılsalar da hiçbir zaman yere yıkılmazlar.
Yıldırma ve korkutmalar karşısında bir
tarafa savrulmazlar (Âl-i İmrân, 3/146).
Tarih sayfaları karıştırıldığında, iman
abidesi bu kimselerin sayısız örneğini
görebiliriz.

D. Sonuç
Samimiyet çok boyutlu bir olgudur,
samimi olmak, özden gelen sesi dinlemek,
kendin olmak, olduğun gibi görünmek
demektir. Gerçek samimiyetin ilk adımı
kişinin önce kedisine samimi, dürüst olup
ve gerçek olan her şeyi itiraf etmesidir.
Böylece kişinin kendi öz samimiyeti gitgide
dışarı taşmaya başlayacaktır. Ego işin içine
girince samimiyetsizlik ortaya çıkar, kişi
sadece almayı ve kendi hazlarını düşünür.
Samimiyetin diğer bir adımı da
gerçeklik içinde olmaktır. Birey gerçeklik
içinde kalırsa o zaman samimi olur, eğer
geçmişte kalıp anılarla yaşarsa samimi
olamaz. Veya gelecekte sürekli hayal ettiği
şeylerle uğraşırsa yine samimi olamaz.
Gerçeklikle birleşmek için geçmişi ve
geleceği bırakıp tek mevcut olan elindeki
gerçekle yetinmelidir.
Samimi olan eğitimciler, içinde
yaşadığı topluma ve toplumun en önemli
parçası olan gençlere karşı dürüst olmalıdır.
Çünkü Allah her şeyi görüp duymakta,
huzuru mahşerde zerre kadar yapılan iyilik
veya kötülüğün hesabını soracaktır.
Samimi bir eğitimci dosdoğru olmalı,
inancında ve davranışlarında gösterişten,
riyadan ve çıkar hesaplarından uzak uzak
durmalıdır. Özünde, sözünde doğruluktan
ayrılmamalı ve halis bir niyetle ders
yapmalıdır. Konuşulanlar kalpten çıkarsa
muhatabın kalbine kadar girer, ama
dilden çıkarsa muhatabının kulağını bile
aşamaz. Samimi bir eğitimcinin duygu
ve düşünceleri; eylem ve niyetleriyle aynı
amaca yönelik olmalıdır.
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Din, her şeyden önce bizlere, Rabbimize
ve diğer insanlara karşı samimi ve dürüst
olmayı tavsiye eder. Din eğitimi ve öğretimi
yapanların öğrencilere karşı mesafeli ve
dışlayıcı olması asla kabul edilmez.
Bütün peygamberlerin en önemli
prensibi doğruluk, dürüstlük ve samimiyet
olmuştur. Bu özellikleri ile insanlar
arasında temayüz etmişlerdir. Dürüst ve
tertemiz kişilikleri ile hep gökteki ay gibi
parlamışlardır. Peygamberlerin varisleri
olan öğretmenler de hayatlarında doğru,
dürüst, tertemiz ve güvenilir kişiler
olmalarıdır.
Samimi yapılmayan işler, cansız ceset
ve kuru bir ağaç gibidir. Yapılan işlerde
samimiyet yoksa o iş, kuru bir yorgunluktur
ve hatta bazen sahibi için bir vebaldir.
Allah, işlerin samimi olarak yapılmasını (elAsr, 103/3) emretmektedir. Peygamberimiz
de “şüphesiz Allah, sadece kendisi için ve
ancak kendisinin rızası gözetilerek yapılan
amellerden başkasını kabul etmez” (Nesai,
Cihat) buyurmaktadır.
Doğruluk,
öğretmenin
hayatına
damgasını vurmalı, dürüstlük ve samimiyet
onun karakteri olmalıdır. İkiyüzlülük,
yalan, gösteriş, sahtecilikten ondan uzak
durmalıdır. Çünkü o, Allah’ın Resulüne
öğretilen şu duayı kendisine hayat düsturu
edinir: “Ey Rabbim, (girişeceğim her
işe) doğruluk ve samimiyetle girmemi;
(bırakacağım her işten de) doğruluk ve
samimiyetle çıkmamı bana nasip eyle”
(İsrâ, 17/80).
Nitekim bir “doğruluk” sembolü olan
Hz. İbrahim’in kendisinden sonra gelecek
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kuşaklar tarafından “lisan-ı sıdk” ile
anılmayı Rabbinden niyaz ettiğini görüyoruz
(Meryem 19/41; eş-Şu’âra 26/84).
Din eğitim öğretimiyle meşgul olan
kişi her şeyden önce Rabbi ile olan kulluk
ilişkisinde samimiyet ve sadakat sahibi
olmalıdır (el-Hucurat 49/15). O’na karşı
ikiyüzlü bir duruma düşmemek için olanca
gayretini göstermeli, ihlas ve samimiyetle
bağdaşmayan tutumlardan sakınmalıdır.
Çünkü o, Yüce Allah’ın her şeyi bildiği
ve her şeyden haberdar olduğu ve ilahi
murakabe altında bulunduğu şuuruyla yaşar.
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ÖZET
Bu araştırma, yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde öğrenci özerkliği kavramını
tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca özerk dil öğreniminin önemine de dikkat çekmektedir. Bu
nedenle, bu makaledeki resmin tamamı, özerk öğrenme kavramının daha derin bir şekilde
anlaşılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda bu araştırma, öğretmen yetiştiricilerinin rollerini
öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve kolaylaştırıcılar için ana otorite olmaktan tek bilgi kaynağı
olmaya nasıl değiştirebilecekleri konusunda eğitmeyi dikkat çekmektedir. Öğrencilerin
özerkliğini teşvik etmek için bazı pedagojik çıkarımlar önerilecek ve ayrıca ileri araştırmalar
için bazı öneriler sunulacaktır.
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ABSTRACT
This research aims to introduce the concept of student autonomy in the foreign
language learning and teaching. In addition, it points out the importance of autonomous
language learning. So the whole picture in this article is presented to provide a deeper
understanding of the concept of autonomous learning. This research also draws on the
attention of teacher trainers to train them on how to change their roles from being the main
authority to being the only source of knowledge for facilitators and facilitators of learning.
Some pedagogical implications for fostering students’ autonomy will be recommended and
also some suggestions for further researches will be offered.
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GİRİŞ
Bu çalışmanın esas amacı, İngilizce’yi
yabancı dil olarak öğretme esnasında özerk
öğrenmenin etkisini değerlendirmektir.
Makalenin daha geniş amacı, okuma becerisinin geliştirilmesine özel önem verilerek,
ilgili literatürü gözden geçirerek bir bütün
olarak özerk öğrenme kavramının daha
derin bir anlayışını göstermek ve ayrıca bu
süreç boyunca özerk öğrenmenin önemine
ilişkin daha özgül bir anlayışa ulaşmaktır.
İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİ VE
ÖZERK ÖĞRENİM
Mevcut eğitim teorileri, öğretmenlerden çok öğrenci faaliyetlerine daha fazla
önem vermektedir. Duroc’a (2012:96) göre
özerk öğrenme, bireylerin kendi öğrenmelerini kontrol ettikleri bir süreç olarak tanımlar. Bizi her zaman kışkırtan özel bir ilgi,
öğrencinin kendi kendine öğrenmesidir.
Holec (1981), bağımsız öğrenme konusunda,
öğrencinin öğrenme süreci üzerinde sorumluluk ve kontrol sahibi olmasını ister. Thomson (Lee’den alıntı, 1998) ve Useini, (2019)
dil öğrenmenin yaşam boyu süren bir çaba
olduğunu savunur ve Richards & Renandya
(2002: 87) dil öğrenmenin bireysel bir süreç
olduğunu vurgular. Buna göre biz buradan
dil öğrenmenin yaşam boyu bir aktivite olduğu sonucuna varabiliriz. Benson’ın (2001)
belirttiği gibi, “öğrencilerin öğrenmelerinde
daha bağımsız olmalarına yardımcı olmanın
önemi daha çok üzerinde durulan bir konu
haline gelmiştir.” Kendi kendine öğrenme,
dil öğreniminde çok önemli bir kavramdır.
Aslında, öğrencilerin öğrenmelerini kontrol
altına almayı öğrenmeleri doğal bir eğilimdir. Buna paralel olarak Thomson (aktaran
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Lee, 1998), insanların yalnız doğduklarına
inanmaktadır. Özerklik o kadar önemlidir ki
öğrenmenin hem kurumsal hem de kurum
dışı bağlamında bulunabilir.
Bağımsız bir öğrenci yaklaşımının geliştirilmesi, 1980 ve 1990 yılları boyunca çok
önemli hal aldı. Bu tanımlarda, bazen kapasite daha doğrusu yeterlilik veya bağımsızlığın yerini alan yetenek, özerklik haline de
gelebilir. Öğrenci özerkliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan Marton ve Salio (akt.
Ade-Ojo, 2005: 192) gibi birçok araştırmacı,
öğrenci özerkliğinin aşağıdaki üç nedenden dolayı zorunlu olduğuna inanmaktadır.
Bunlardan birincisi, özerk öğrenme gerekli
olduğunu belirtip aynı zamanda eğitim ihtiyaçları insanların yaşamlarında bağımsız
olarak düşünmelerine, hareket etmelerine ve
öğrenmelerine yardımcı olur. İkincisi, odakta öğretmenden öğrenciye bir kayma olsa da,
öğretimin nasıl geliştirileceğinin tek (özel)
amacı, bireysel öğrencilerin öğrenmelerinde nasıl ilerleme kaydettikleri konusunda endişeleri dile getirmektir. Üçüncüsü,
de “Kendi öğrenmeleri için daha fazla sorumluluğa sahip öğrencilerin, öğrenmeye
daha ciddi bir yaklaşım benimsemeleri daha
olasıdır bu ise onları daha büyük başarı elde
etmelerine yol açmakradır.” Bugün eğitimde özerk öğrenmeyi vurgularken, İngilizce
öğretmenleri, öğrencinin özerk öğrenme
kapasitesini etkin bir şekilde geliştirebilecek
yeni müfredat ve yaklaşımlar geliştirmek ve
uygulamak için zorluklarla karşı karşıyadır.
Öğrenme teorilerinde, literatürde
özerkliğin farklı tanımları bulunmaktadır.
Benson’a (2001:) göre özerklik, “kişinin
kendi öğrenmesini kontrol edebilme kapasitesi veya rolü” olarak tanımlar. Başka bir
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deyişle öğrencilerin kendi yakın öğrenme
ortamlarının sınırlarını aştıkları bir araçtır
(Byram, 2004). Bir başka araştırmacı olan
Holec (1981), özerkliği “kişinin kendi
öğrenmesinin sorumluluğunu alma yeteneği” olarak tanımlar. Ek olarak da, Dickinson (1987:11) özerkliği “öğrenenin öğrenmeyle ilgili tüm kararlardan ve bu kararların
uygulanmasından tamamen sorumlu olduğu
bir durum” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca
özerk öğrenicinin, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenen ve bunu öğretmenin
müdahalesi olmadan veya programın resmi
bölümünün dışında yapan kişi olduğunu
savunmaktadır.
Özerklikle ilgili literatür, en basitinden en karmaşığa kadar uzanan tanımlarla
doludur (Ade-Ojo, 2005:193). Güncel literatürdeki en ünlü tanımlardan bazıları şunlardır:
-Özerklik, öğrencilerin çevrelerinde yetiştirmek yerine kendi içlerinde destek
yapıları geliştirmelerini sağlayan uyarlanabilir bir yetenektir (Trim, aktaran Esch,
1996: 37).
-Özerklik, öğrencinin öğrenmesi ve bu
kararların uygulanması ile ilgili tüm kararlardan tamamen sorumlu olduğu bir durumdur (Dickinskon, 1987: 11).
-Özerklik yottameter - ayrılık, eleştirel
düşünme, karar verme ve bağımsız eylem
için (Little, 1991: 4).
-Özerklik, eğitim sistemlerinde öğrenci
haklarının tanınmasıdır (Benson, 1997: 29).
-Özerk kişi, ne düşüneceğini ve ne yapacağını seçen kişidir (Kupfer, 1990:2).
Dickinson (1993: 330), özerk öğrencileri
şu şekilde keşfedebilen öğrenciler olarak
tanımlar:

- Öğretme için öğrenme hedeflerini açıkça
belirlemek.
- Kendi öğrenme hedeflerini şekillendirmek.
- Uygun öğrenme stratejilerini bilinçli
olarak seçmek ve uygulamak.
- Etkisiz veya yetersiz olan stratejileri belirleyin ve bunları başkalarıyla değiştirmek.
- Ve etkili stratejilerden oluşan zengin bir
repertuar geliştirmek.
Dil öğretimi ve öğrenimi alanındaki özerklik, neredeyse otuz beş yıllık bir
geçmişe sahiptir. Holec (1981:1) özerklik
kavramının dil öğretimi alanına ilk olarak
1971 yılında Avrupa Konseyi’nin Modern Diller Projesi aracılığıyla girdiğini
açıklar. Projenin sonuçlarından biri, yakında bu alanda araştırma ve uygulama için
merkezi bir yer haline gelen Fransa Nantes
Üniversitesi’nde Centre de Recherces et
d’Applications en Langues’in (CRAPEL)
kurulmasıdır. CRAPEL’in kurucusu Yves
Chalon, birçok kişi tarafından dil öğreniminde özerkliğin babası olarak görülmektedir(Useini,2019:14).
ÇALIŞMANIN AMACI
Öğrenci özerkliği, etkili öğrenmenin ön
koşuludur (Benson, 2001:7). Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde öğrenci özerkliğini
yüksek öğretimde teşvik etmek, öğrencilerin daha pasif oldukları geleneksel sınıflarda
eğitim gördükleri için tüm dil öğretmenlerini zora sokmaktadır. Xhaferi’ye (2011: 151)
göre öğrencilerin özerkliği teşvik edilmemekte, dolayısıyls bireysel öğrenme tarzları
yeterince dikkate alınmamaktadır. Pek çok
öğrenci, bir yabancı dili nasıl öğrenecekleri
veya öğrenecekleri konusunda yetersiz bil47
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giye sahip ve dil yeterliliklerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilgi ve beceri eksikliği
nedeniyle kendi kendine öğrenmede zorluk
çekmektedir. Bu nedenle öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerini kontrol edebilecekleri şekilde eğitilmelidir. Bu araştırmanın
amacı, özerk öğrenme için önerilen görevlerin etkililiğini incelemek ve öğrencilerin
özerkliğe yönelik tutumlarını incelemektir.
ÖZERK ÖĞRENME ESASI İÇİN
MOTİVASYON VE MOTİVASYON
TÜRLERİ
Özerk öğrenmenin esas teorileri,
dil öğreniminde motivasyon önemli bir rol
yer almaktadır. Yağcıoğlu’na (2015: 431)
göre, dil öğretmenlerinin eğitimleri için
motivasyon esastır, çünkü sınıflarında çok
faydalı etkinlikler gerçekleştirebilir ve iyi
motive olurlarsa ya da nasıl motive edeceklerini bilirlerse mesleklerindeki en son
yenilikleri sıklıkla takip edebileceklerdir.
Motivasyonel öğretimde yeni bakış açıları
her zaman önemlidir. Motivasyon, ikinci dil
öğrenenleri onu öğrenmeye özendiren performans, arzu veya duygu olarak tanımlanır
(Gardner,1985;Tavakoli,2011:210). Homola(1969:7) ve Useini (2019) motivasyonun
her insan etkinliğini belirleyen tüm koşullar
için genel bir terim olduğunu belirtir. Tatarko (Tatarko, 2008: 84), bireyin motive olduğunu söylediğimizde, belirli bir amaç için
bir şey yaptığını ve bunun için çok çaba sarf
eettiğininden bahseder. Ayrıca bu çaba, bireyin yapmayı amaçladığı etkinliğe yönelik
olumlu tutumu kadar amaca ulaşma isteği
ve isteğiyle de ilgilidir. Yabancı dil öğrenme
psikolojisi alanında uzman olan Gardner
(1985: 50), motivasyon konusunda daha
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geniş bir bakış açısı yaratır. O yabancı dil
öğrenmenin tanımında, Motivasyonun dört
unsuru içerdiğini - amaç, gönüllü davranış,
hedefe ulaşma arzusu ve faaliyete olumlu
yaklaşım olduğunu iddia etmektedir.
O (1985: 51) ayrıca, İngilizce öğrenme motivasyonunu tanımlayacak olursak, öğrenmenin amacı ile ilgili belirli nedenleri
de bilmemiz gerektiğini savunmaktadır.
Öğrenciye “ İngilizce’yi
neden öğrniyorun?” diye sorduğumuzda, cevap olarak
‘çünkü zorundayım” ise öğrencinin sınıfta
olmasının bir nedeni olarak kabul edilip
sayılmayacaktır, ancak İngilizce’yi öğrenmek için herhangi bir motivasyon olarak kabul edilmeyecektir.
Motivasyon ve özerklik arasındaki ilişki üzerine bir makalede Spratt, Humphreys ve Chan (2002: 245), özerk öğrenmeyi geliştirmede motivasyonun rolünü vurgulamaktadır. Motivasyonun öğrencilerin
özerkliğe hazır olmalarını etkilediğini vurguladılar. Bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerini daha özerk olmaları için eğitmeden
önce motivasyona odaklanmaları gerektiği
vurgulanmaktadırlar . Gardner ve Lambert
(1959) iki tür motivasyonu tartışır. Bunlar bütünleştirici ve araçsal’dırlar. Burada,
bir yandan motivasyon, öğrencilerin hedef
kültürle özdeşleşme veya onunla bütünleşme arzusu üzerine inşa edilirken, diğer
yandan eğitim beklentileri veya kariyer ilerlemeleriyle ilgilidir. Bütünsel olarak motive
olmuş öğrenenlerin öğrenme sürecine daha
fazla çaba harcadıklarına ve bundan daha
çok zevk aldıklarına inanılmaktadır (Lamb,
2004). Öte yandan, Tavakoli (2009), araçsal
olarak motive olmuş bir öğrencinin zihninde ikinci bir dil (D2) öğrenme konusun-
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da, örneğin iş bulmak veya daha fazla para
kazanmak gibi daha pragmatik düşüncelere sahip olduğunu savunmaktadır. Araçsal
olarak motive olan bir öğrenci, dil öğrenmeye pratik amaçlar için yaklaşmaktadır.
Motivasyon türlerinin diğer bölümü en
yaygın olarak öğretmenler tarafından bilinir
- içsel (instristic) ve dışsal (extrinstic) motivasyon esastır. Basitçe söylemek gerekirse,
bir şeyin tek nedeni sadece faaliyetin kendisi değil, örneğin bir sınavı geçmek, ödeme
almak vb. bir şey elde etmekse, dış motivasyondan bahsediyoruz. İç motivasyon,
“bir aktiviteye katılma motivasyonu, çünkü
bu aktivite zevkli ve tatmin edici” olarak
tanımlanır (Deci & Ryan, 1985: 39). İçsel motivasyon, kişinin kendisinden, içsel
olarak gelen motivasyonu ile ilgilidir. Faaliyetin kendisinden alınan zevk veya belirli
bir işi yaparak yaratılan faaliyetten aldığı
haz eşlik eder. Ur (1991: 280), esas motivasyonu, kişinin kendi kendine öğrenme arzusu olarak tanımlar. Ayrıca, bunun öğrencilerin önceki tutumlarıyla ilgili olduğunu,
yani öğrenmenin yararlı olduğunu veya
hedef dile ve onun kültürel, politik ve etnik
bileşenlerine karşı olumlu bir saygıya sahip
olduğunu savunmaktadır. Dışsal (external)
motivasyon ise ödüllendirme veya cezadan
kaçınma gibi araçsal bir sonuca ulaşmak
için gerçekleştirilen faaliyetleri ifade eder
(Deci ve Ryan, 1985).
ÖZERK ÖĞRENME VE DİL
ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Chamot (akt. Yurdaışık, 2004:
9) öğrenme stratejilerini, katılımcıların
öğrenme hedefine ulaşmak için yaptıkları
bilinçli düşünce ve eylemler olduğunu be-

lirtmektedir. Stratejik öğrenenler, kendi
düşünme ve öğrenme yaklaşımları hakkında
üstbilişsel bilgiye, görevin neyi gerektirdiğine dair iyi bir anlayışa ve görev gereksinimlerini ve kendi öğrenme yeteneklerini en iyi şekilde karşılayan stratejileri yönetme becerisine sahiptir. Belirli veya özgül
bir sorun olan okuma stratejilerini incelemeden önce, daha genel bir kavram olan
dil öğrenme stratejileri sunmaktır. Oxford
(1990,1) dil öğrenme stratejilerini “öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek için
attıkları adımlar” olarak tanımlamaktadır.
Öğrenme stratejileri, öğrenen tarafından
kasıtlı olarak kullanılan ve bilinçli olarak
kontrol edilen bilgiyi anlama, hatırlama ve
kullanma teknikleri olarak tanımlanmaktadır (Pressley ve McCormick, 1995; Bjailstok, 1990; aktaran Rahimia ve Katala,
2011: 570). Stratejiler, iletişim yetkinliğinin
geliştirilmesi için gerekli olan aktif, kendi
kendini yöneten katılım icing araçlar olduklarından dil öğrenimi için özellikle önemlidir.
Wenden (akt. Geramia ve Bainghloub,
2011: 1568), stratejileri “katılımcıların yeni
bir dil öğrenmek ve bunu yapmak için çabalarını düzenlemek için kullandıkları zihinsel adımlar veya işlemler” olarak tanımlar. Richards, Platt&Platt (1992) onları “...
öğrencilerin öğrenme sırasında yeni bilgileri daha iyi anlamalarına, öğrenmelerine
veya ezberlemelerine yardımcı olmak için
kullandıkları kasıtlı davranış ve düşünme”
olarak tanımlamaktadır.
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SONUÇ
Sonuç, öğrencinin özerkliğinin “kişinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu
alma yeteneği” (Holek,1981:1), yani bu
öğrenmenin tüm yönleriyle ilgili tüm kararlardan sorumlu olması olarak belirlenmesidir. Bu esas tanımı şu şekilde açıklıyor: dilin amaçlarını belirlemek; içerik ve ilerlemenin tanımlanması; kullanılacak yöntem ve
tekniklerin seçimi; Öğrenilenleri edinme ve
değerlendirme prosedürünü takip etmektir.
Öğrenmenin kendisi genellikle özerk öğrenmenin gerekli bir unsuru olarak görülmektedir. Horvath (2005: 1), özerk öğrenmenin
karmaşık ve oldukça anlamlı bir yapı olduğuna işaret eder. Öğrencilerin kendi öğrenmelerini kendi kendilerine yönetme kapasitesi olarak tanımlanabilir, bu da öğrenme
sürecinin farklı yönleriyle ilgili kararların
sorumluluğunu almak anlamına gelir.
UYGULAMALAR
Bu makale, yabancı dil öğrenmede,
uygulamalı özerk öğrenme etkinliklerine
odaklanmaktadır. Dewey’in belirttiği gibi
(akt. Balçıkanlı, 2008: 8), eğitimin temel
amacı, öğrencileri demokratik ve sosyal
katılım için ihtiyaç duydukları beceri ve tutumları kazanarak sosyal ve politik yaşamda
aktif rol almaya hazırlamak olmalıdır. Stevenson ve Laycock (akt. Balçıkanlı, 2008: 8)
kendini yansıtma, öğrenme ve davranış kapasitesinin yükseköğretimde genellikle bir
çıktı olarak kabul edildiğine işaret etmektedir. Bu nedenle, özerk öğrenmenin geliştirilmesi gereklidir, çünkü eğitim, insanların
yaşamlarında bağımsız olarak düşünmelerine, hareket etmelerine ve öğrenmelerine
yardımcı olmayı amaçlamalıdır. Öğrencil50

erin karar vermeleri ve öğrenmeleri için
hedefler belirlemeleri gerekir.
Littlewood’a göre (akt. Genç, 2015:
24), bir öğrencinin dil öğretimine odaklanmasının birincil önemi, öğrencinin nihayetinde özerk ve sürekli öğrenmeye yol açan
öğrenme becerilerini kazanmasına yardımcı
olmaktır. Öğrencilerin İngilizce öğrenirken
zamanlarını planlamaları gerekir.
Koçak (2003, 98), artan motivasyonun
öğrenci özerkliğinin desteklenmesi için
bir koşul olduğunu belirtmektedir. Bundan
öğrencilerin öğretmenlerine bağımlılıklarını
azaltmalarına ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarına, kendi öğrenmelerini kontrol edebilmelerine ve başarı ve
başarısızlıklarını dış etkenlere değil kendi
çabalarına bağlayabilmelerine yardımcı
olmak için tasarlanmış bazı eğitim programlarıyla öğrencilerin motivasyonu
artırılabilmek ve hedef belirleme ve planlama becerilerini geliştirmek, kendine güven
duygusu oluşturma sonucu çıkarabiliriz
Birçok araştırmacı, sınıf dışı öğrenmenin etkililiğini vurgulamıştır. Öğrenciler,
sınıf dışında İngilizce pratiği yapmalıdır,
örneğin: kendi seslerini kaydetme; diğer insanlarla İngilizce konuşmak.
Öğrenmede gerçekten yararlı olmak
için öğrencilerin öğrenme sürecine dahil
olmaları ve tam olarak dahil olmaları gerekmektedir. Van Lier (akt. Lee, 2005: 25),
öğrenmenin ancak öğrencilerin özerk olmaları, diğer bir deyişle öğrenme seçimini yapmaları ve kendi öğrenmelerinden sorumlu
olmaları durumunda mümkün olduğuna
işaret etmektedir. Öğrenciler, dil öğrenmenin kendi yollarını bulmaktan sorumlu
bulunmalı ve her yaşta öğrenci özerkliğini
geliştirebilmelidir.
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Xhaferi’ye göre (2011: 150) öğrencilerin kendi öğrenme sorumluluğu, farklı
tekniklerin kullanılmasının Makedonya’daki yüksek öğretimde öğrencilerin özerkliğini destekleyebileceğini göstermektedir. Bu
nedenle, eğitim kurumlarındaki eğitimciler olarak, öğrencileri müfredat tasarımına, öğretim yöntemlerine dahil etmemiz
ve böylece daha zengin, birleşik ve son
teknoloji programlar oluşturmamız gerekmektedir. Öğrenciler, öğrenme ödevlerinin
ve öğretim etkinliklerinin seçimine dahil
edilmelidir.
Balçıkanlı (2010: 90) özellikle etkili
dil öğrenimi için gereksinimleri karşılamak
için yabancı dil olarak İngilizce öğrenme
ortamında, öğrenci merkezli yaklaşımlar
ve fikirler, teknoloji temelli yaklaşımlar ve
iletişim yaklaşımları gibi yenilikler, yabancı
dil öğretiminde öğrencilerin kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alabilmeleri gerektiğini açıkça gösterdiklerini vurgulamaktadır. Dil öğretmenleri, sınıfta ekstra etkinlikler ve önlemler alarak öğrenci özerkliğini
geliştirmede kilit rol oynarlar.
Hedef dilin öğrenilebilmesi için okul
kütüphanelerinde olduğu gibi hedef dil
açısından çevrenin donatılması gerekmektedir. Daskalovska (2010c: 249) “İngiliz dili
öğrenme programının ayrılmaz bir parçası
olarak kapsamlı okumayı tanıtmanın bir
ön koşulunun okul kütüphanelerini İngiliz
edebiyatı ile donatmak olduğunu” savunmakatdır.
Bu çalışma aynı zamanda öğretmen yetiştiricilerinin, rollerini öğrenmeyi kolaylaştırıcı
ve kolaylaştırıcılar için ana otorite olmaktan
tek bilgi kaynağı olmaya nasıl değiştirebilecekleri konusunda eğitmeleri gerektiği

dikkati çekmektedirler. Son olarak, öğretmen eğiticileri, müfredat gündemlerine
özerk öğrenme görüş ve düşüncelerini de
dahil etmelidirler.
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ÖZET
Tarihsel süreç içerisinde Avrupa toplumları, taşıdığı özellikler nedeniyle eski Yunan Medeniyeti’ni her daim yol gösterici olarak kabul etmiş ve bu medeniyeti birçok yönüyle
kendilerine örnek almışlardır. Bu olguda eski Yunan Medeniyeti’ndeki felsefi ve mitolojik
yapının önemi ve rolü oldukça büyüktür. Daha çok felsefe ve mitolojiyle anılan bu medeniyette, çok tanrılı bir inanç sistemi vardır. Bu tanrıların içerisinde en popüler olanı Zeus,
aynı zamanda bu eski medeniyette en önemli tanrı olarak da kabul edilirdi. Bu çalışmada,
Zeus’la doğrudan ilişkisi bulunan Afrodit, Pandora ve Herkül gibi mitolojik kahramanların
günümüzün Türkçe basını ve yayınlarında nasıl (ve hangi metaforlarla) ele alındığı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mitoloji, Afrodit, Pandora, Herkül, Türkçe Medya.
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ABSTRACT
Throughout the history, The European societies have accepted ancient Greek
Civilization as a guide because of their characteristics, and they followed this civilization’s
example in many ways. The philosophical and mythological aspects of Greek Civilization
have a great role and importance in this fact. There is a polytheistic belief system in this
civilization, which is mostly known with Greek philosophy and mythology. Zeus, who is
the most popular one among the mythological gods, was also considered the most important
god in this ancient civilization. In this study, it has been examined how -and with which
metaphors- mythological heroes and heroines as Aphrodite, Pandora and Hercules, who are
directly related to Zeus, take place in Turkish media and publications.
Keywords: Mythology, Aphrodite, Pandora, Hercules, Turkish media.
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Mitoloji veya diğer bir adıyla
söylenceler, bir halkın manevi değerlerini
yansıtan hikâyelerdir. Mitolojik öykülerine
bakarak bir toplumun dünya görüşünü ve
tarihsel deneyimini anlamak mümkündür.
Nitekim bir mitolojik hikâye aynı
zamanda ait olduğu toplumun kökenini,
yaşamış olduğu doğal afetleri, başından
geçmiş savaşları ve tarihî süreç içerisinde
deneyimlediği olayları yansıtmaktadır.
Bunun yanı sıra, mitolojilerin yerine getirdiği
birçok görev ve ulaşmak istediği pek çok
amaç da bulunmaktadır. Zira mitolojiler
evrenin doğasını açıklamakla kalmamış,
bir yönüyle de toplumun bütün kesimine,
o kültürde başarıya nasıl ulaşabileceklerine
dair örnek hayat hikâyeleriyle birlikte
ipuçları sunmuştur.
Başka bir açıdan baktığımızda ise;
mitolojideki kahramanların olağanüstü
yeteneklere sahip olmalarına rağmen
kusursuz
sayılmadıklarını
görürüz.
Dolayısıyla bu kusurlarda da bazı öğretici
özelliklerin bulunduğunu kabul etmek
gerekir. Çünkü (normal) insanlar bu kusurlar
sayesinde kendilerini kahramanların yerine
koyabilmekte ve onlardan esinlenerek, onlar
gibi olmaya ve onlar gibi hareket etmeye
özen göstermektedirler. Eğer mitolojik
kahramanlar tamamen kusursuz olsalardı,
onlarla (normal) insanlar arasında özdeşlik
kurulamazdı. Böylece halk arasında
mitolojik hikâyelerin de bir karşılığı ol(a)
mazdı. Bu düşüncelerden yola çıkarak mitler
için; insanların kişisel istekleri ile toplumun
beklentileri arasındaki ilişkiyi öğretmeye
yardımcı olan ve bu duruma/amaca
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katkı sağlayan/hizmet eden olağanüstü
hikâyelerden oluşmuş masalsı bir son/uçtur
desek yanlış olmayacaktır.
Bunun yanı sıra, mitoloji ve mitolojik
unsurlar günümüzde bile pek çok alana
sirayet etmiş durumdadır. Biz de bu
düşünceden yola çıkarak, önemli mitolojik
kahramanlardan olan Afrodit, Pandora ve
Herkül’ün günümüzün Türkçe basını ve
yayınlarında nasıl (ve hangi metaforlarla)
ele alındığını incelemeye çalışacağız.
Günümüzün Türkçe Basını ve
Yayınlarında Mitolojik Kahramanlar:
Afrodit
Antik Çağ Yunan mitolojisinde
aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen
Afrodit’in, Roma mitolojisindeki ismi
Venüs’tür.
Olimpos’un en önemli
tanrıçalarından biri olarak takdim edilen
Afrodit’in, kökeni doğu mitolojisine kadar
uzanmakta ve bu mitolojide verimlilik
tanrıçası olarak sembolize edilmektedir.
Afrodit Yunan mitolojisinde, gerek
ölümlülerin gerekse tanrıların karşı
koyamadığı bir yaşam ilkesinin yöneticisidir
de aynı zamanda. Bu yaşam ilkesi ise
“aşk”tır. Bu anlamda aşk “hayatı”; aşkın
sona ermesi ise “ölümü” temsil etmektedir.
Böylesi bir öneme sahip olmasına rağmen
Afrodit, sadece üç mitosun ana kahramanı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan
birincisi; “deniz köpüklerinden doğuş
efsanesi” , ikincisi; “Ares ile yakınlaşmaları
sırasında Hephaistos tarafından görünmez
ağlarla yakalanma efsanesi” , üçüncüsü ise;
“tanrıçalar arasında düzenlenen güzellik
yarışması efsanesi”dir. Geriye kalan bütün
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efsanelerde; “ölümlü ve ölümsüzlerin
işlerine karışan ve olayların gidişatına
yön veren müdahaleleri yapan” yardımcı
karakterdedir. Bu yönüyle de Afrodit’in
tanrısal yaşantısı ancak diğer mitoslardan
çıkarılan mesajlarla anlaşılabilmektedir.
Mitolojideki
payesinden
ve
öneminden dolayı günümüzün Türkçe basını
ve yayınlarında da “Afrodit” imajından farklı
biçimlerde yararlanıldığını görüyoruz. Bu
yararlanma kimi zaman çarpıcı bir reklam
sloganı, kimi zaman politik veya sosyal bir
haber aktarma aracı, kimi zaman bir şarkı
sözü, kimi zaman ise bir manken veya
sanatçıyı güzellik açısından yüceltme amacı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim eski
sinema oyuncusu Banu Alkan, “Afrodit”
lakabıyla Türkçe magazin basınında sıkça
yer almaktadır. Bunların dışında, gazetelere
verilen ilan ve reklamlardan ötürü; otel,
restoran, giyim mağazası, güzellik salonu,
bayan kuaförü gibi ticari iş yerlerinin de
marka olarak “Afrodit” isminden fazlasıyla
faydalandığına şahit oluyoruz.
Türkçe basınında “Afrodit” ile ilgili
kullanılan farklı metaforlar:
Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs’a
ait doğal kuru gaz rezerv sahaları
bulunmaktadır. Bu gaz yataklarının 12.
parseli “Afrodit” diye adlandırılmıştır. Bu
adlandırmanın mitolojideki Afrodit efsanesi
ile bağlantısı bulunmaktadır. Bilindiği
üzere, Afrodit efsanesi Kıbrıs Adası’nın
güney tarafında bulunan Poli köyüne ait
bir efsanedir. Efsaneye göre, adada bir
ilkbahar sabahı durgun olan deniz birden
bire köpüklenir ve bu beyaz köpükler

dalgalar hâlinde kıyıya bir sedef kabuğu
getirir. Kabuğun açılmasıyla birlikte de
ortaya Afrodit çıkar. Bu efsaneye istinaden
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Eylül
2011’de keşfettiği ve 12. parselde yer alan
bu gaz yatağını, Kıbrıs’la alakasıdan dolayı
“Afrodit” olarak isimlendirmiştir. Konumu
itibarıyla ülkeler arası siyasi sorunlara da
yol açan bu doğal kaynak gaz rezerv sahası,
Türkçe basınında şu haber başlıklarıyla
gündeme gelmiştir:
• “Rumların korktuğu başına geldi!
İsrail Afrodit’e rest çekti”
• “Üçlü zirve Afrodit’in kaderini
belirleyecek”
• “‘Afrodit’ yatağı için imzalar atıldı”
• “Rumlarla Mısır arasında ‘Afrodit’
anlaşması!”
Günlük gazetelerde bu sıraladığımız
başlıklarla karşımıza çıkan “Afrodit”,
ayrıca Türkçe magazin basınında da
sıkça yer almaktadır. Bilindiği üzere, eski
Yeşilçam oyuncularından Banu Alkan,
magazin camiasında “Afrodit” lakabıyla
tanınmaktadır. Alkan ile ilgili yapılmış pek
çok magazin haberinde, isminden ziyade
“Afrodit” lakabının kullanıldığına şahit
oluyoruz. O haber başlıklarından birkaçı ise
şu şekildedir:
• “Afrodit,
sığmıyor!”

artık

kıyafetlerine

• “Afrodit gelin oldu!”
• “Afrodit evleniyor!”
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Magazin basını içinde kullanılan
“Afrodit” metaforunu mitolojik açıdan
değerlendirecek olursak; burada yalnızca
kadın güzelliği ve çekiciliği üstünden
“Afrodit” imajının yeniden üretilmeye
çalışıldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda
yapılmış olan pek çok başlıklandırmanın
temel amacı; kadın güzelliğini vurgulamak
ya da ön plana çıkarmak olduğu ifade
edilebilir. Bunun sebebi de modern
toplumlarda güzelliğin çoğunlukla kadınlar
üzerinden şekilleniyor olmasıdır.
Mitolojik
unsurların
imgesinden
yararlanan bir diğer modern anlayış da
moda ve giyim sektörüdür. “Afrodit”
ismini marka olarak kullanan çeşitli
giyim mağazaları, gazetelere verdikleri
reklamlarda farklı sloganlardan istifade
etmişlerdir. Satışları artırmak amacıyla
kullanılan bu modern pazarlama anlayışının
reklam sloganlarından bazıları ise şöyledir:
• “Sezonun
Afrodit’te”

En

Moda

Parçaları

• “Türk giyim sektörünün yükselen
markalarından Afrodit ile şıklığınızı
tamamlayın.”
• “Afrodit yaz aylarında
şıklığınızı da önemsiyor.”
• “Afrodit’te
bulabilirsiniz.”

her

türlü

plaj
ürünü

Günümüzün
Türkçe
basınında
“Afrodit” ile ilgili kullanılan mecazları
çoğaltmak mümkündür. Basında, politikada,
magazin dünyasında ve ticaret sektöründe
“Afrodit” isminin böyle reklam amaçlı
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kullanılması, onun mitolojideki önemi ile
doğrudan orantılıdır. Özellikle güzelliğinin
ön plana çıkarılması veya Afrodit’in
bulunduğu her yerde güzelliğin ve aşkın
filizleneceği inancı birçok alanda önemli
bir etki yaratmıştır. Böylece Afrodit, basın
aracılığıyla dış güzelliği ve aşkı savunan
modern dünyanın buluştuğu ortak payda
hâline gelmiştir.
“Afrodit” imajından faydalanan diğer
alanlar ise müzik sektörü ve edebiyattır.
Sanatçıların kimi eserlerinde mitolojik
ögelere yer verdiklerini, ayrıca mitolojinin
verimlerinden kendilerine özgü bir tarzda
yararlandıklarını görebiliyoruz. Örneğin
Afrodit imgesi de bunlardan birisidir.
Türkiye’nin popüler müzik gruplarından
biri olan MFÖ’nün (Mazhar / Fuat / Özkan)
Geldiler adlı albümünde yer alan “Ali
Desidero” şarkısının bir bölümünde güzellik
timsali olarak hem Roma (Venüs) hem de
Yunan mitolojisindeki adıyla “Afrodit” yer
almaktadır:
“...
Kız çok güzel latif şirin
Hem kitap kurdu hem bir ahu
Venüs mü desem Afrodit mi
Eli yüzü düzgün bir içim su
...”
Yüzümüzü edebiyata döndüğümüzde
ise Antik Yunan şairi Sappho’nun
“Aphrodite’ye Yakarış” şeklinde şair Cevat
Çapan tarafından Türkçeye tercüme edilmiş
olan şiirinin, “Afrodit” imgesini değişik
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bir üslupla işleyen önemli örneklerden biri
olduğunu görürüz. Aynı zamanda Afrodit
kültür rahibesi olarak da bilinen Sappho,
“Aphrodite’ye Yakarış” adlı şiirinde
Afrodit’e şöyle seslenmektedir:

Bugün almıyorsa verdiklerini,
yarın o sana armağanlar verecek,
seni sevmiyorsa, istemese de er geç
sevecek.’

“Ey tahtı ışıl ışıl ölümsüz Aphrodite
Ulu Zeus’un düzenci kızı
yalvarırım
dağlama!

Geleceğin varsa, şimdi gel, kurtar beni

yüreğimi

acılarla

Kuşkudan, ne diliyorsa gönlüm
yerine getir, sen de katıl benimle
savaşa.”

Yardımıma gel gene, hani eskiden
sesimi duyunca nasıl, çıkıp
babanın sarayından kanat çırpan
kuşların

çektiği yaldızlı arabana biner;
yeryüzüne
mavilikten;

inerdin

ölümsüz dudağında
gülüşle sorardın,

bulutsuz
o

aydınlık

‘Gene nen var?’ derdin ‘nedir gene
deli gönlünü çelen? Tılsımımla kimi
baştan çıkarıp yollamam gerekiyor
koynuna?

Söyle, Sappho, kim seni üzen?
Kaçıyorsa, kaçsın, bırak,

Şiirinde Afrodit’i mitolojideki aşk
tanrıçası yönüyle ön plana çıkaran Sappho,
Afrodit’ten ızdırapla dolu kalbini aşk
duygusuyla yatıştırmasını istiyor. Çünkü
efsaneye göre aşk, Afrodit’in hâkimiyeti
altındadır ve onu dilediğine bahşeder.
Afrodit’in bu yönünü ise Muammer
Taşçıkan, kitabında söyle anlatıyor:
“Afrodit
aşkın
hem
olumlu/
ödüllendiren hem de olumsuz/cezalandıran
gücünü yönetir. Dostlarının ve kendisine
dua edenlerinin elde etmek istediği
sevgililerin gönlüne aşk düşürerek, onları
ödüllendirir. Afrodit’nin bu yapıcı gücü,
yaşamın üretkenliğini de temsil eder. Onun
aracılık ettiği birleşmelerden dünyaya gelen
çocuklar, ülkeler yönetirler. Tüm yaşamı
azapla geçen varlıkları o, aşk duygusu ile
sağaltır. Öyle ki, aşk bu yüzden doğanın
da canlılık prensibidir. Bu yüzden aşkın
kavuşma hâli ilkbaharla, bitiş hâli ise kışla
temsil edilir.”

yakında o senin ardına düşecek,
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Afrodit ile ilgili kaleme alınmış
edebî metinlerin çoğunda, özellikle “aşk”
mitinin ön plana çıkarıldığını görüyoruz.
Böylece modern dünyanın merkezinde
yer al(dırılan)an aşk, Afrodit imajıyla
birlikte okurun zihninde daha da kutsal bir
mertebeye yüksel(til)miş olu(nu)yor.
Afrodit’i benzer bir yaklaşımla şiirine
konu(k) eden bir diğer kadın şair de
Gülce Başer’dir. Başer’in “Güz Düğünü”
adlı eserine metinlerarasılık açısından
baktığımızda, Sappho’nun “Aphrodite’ye
Yakarış” adlı şiiriyle kısmen buluştuğunu
görebiliyoruz. Aynı zamanda Gülce Başer’in
şiiri, Muammer Taşçıkan’ın yapmış olduğu
değerlendirmeyle de birebir örtüşmektedir:

Uzakları umuyorduk
Avrupa romanslarında
Okyanustu yüzün
Sokak lâmbası rüyalarında
Parlak ve biraz küskün
Seni uğurlarken
Silik bir Paris uyanıyor
Şampanyadan solgun

“Çocuktuk

Gar duvarlarında

Büyülü tanrıçaları arıyorduk

Sürüklenen düş kırıklığımdır

Antik tapınaklarda

Gitgide uzuyor yorgunluğum

Düşlerimizden aşkın

İri damlalarla güz yağıyor

Gizleri aralanırdı

Oysa şaşkın bir ilk yazdı

Afrodit’in dudaklarında

Çocukluğum”

Aşkımızın bittiği bu an
Bir heykelin gülüşü yerleşiyor
Mağara duvarına benzer
Yanaklarıma
Yaprak usulca düşüyor
dalından
Rüzgâr rüzgâr kaçıyorum
ağlamandan
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Çocuktuk

Gülce Başer, şiirin bütününde
farklı mitolojik unsurlara (tanrıçalar,
antik tapınaklar, bir heykelin gülüşü) yer
vererek masalsı bir atmosfer oluşturmuştur.
Ardından “Afrodit” ve “aşk” (hatta aşkın
doğadaki canlılık prensibi/yansıması/hâli
olan “güz” ve “ilk yaz”) motiflerini ortak
bir paydada buluşturarak, şiirin anlam
bütünlüğünü derli toplu bir hâle getirmiş ve
Afrodit’i “aşk tanrıçası” vasfıyla ön plana
çıkarmıştır.
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Şiirinde “Afrodit” ile karşılaştığımız
bir diğer isim de Yahya Kemal Beyatlı’dır.
Şair, çok uzun ömürlü olmamasına
rağmen, Türk edebiyatında izlerine
sıkça rastladığımız Nev-Yunanîlik akımı
etrafında kaleme aldığı “Biblos Kadınları”
adlı şiirinde, Adonis’in ölümü dolayısıyla
derin bir üzüntü içinde olan Afrodit’e şöyle
seslenmektedir:
“Mermerden nâ’şı hâreli bir tülle örtülü
Biblos İlâhı genç Adonis bekliyor ölü,
Mâtem şeridleriyle sarılmış alınları,
Mevkible
kadınları.

çıkdı

lâhdine

Biblos

Afrodit
Pîşinde ağlayan gölgeden işit
İskenderiyye kızlarının âh ü vâhını
Ağlarken Ayda dağlarının nîm İlâhını
Giryeyle biz vedâ ediyorken bu beldeye
Kalsın yanında saçlarımız armağan
diye,

Ey şimdi genç ölen, kalacak dilde
zikrimiz
Biblos’da
bikrimiz.”

lâleler

gibi

soldukça

Bu şiirin konusuyla ilgili Şevket
Toker,
şöyle
bir
değerlendirmede
(açıklamada) bulunmuştur:

“Adonis, Aphrodite’nin
oğludur.
Güzellik tanrıçasının bu güzel oğlu,
çabucak gelip geçen ilkbaharın sembolüdür.
Saklandığı ağacın kabuklarını yarıp çıktığı
zaman ilkbahar gelmekte ve Adonis, yazın
kavurucu sıcaklarıyla birlikte dünyamızı
terketmektedir. Bir yaz günü yaban
domuzunun saldırısına uğrayan Adonis
yaralanır. Feryadına koşan annesi Aphrodite,
ayağına sandallarını giymeyi unutmuştur.
Ayağına gül dikenleri batar, kanar; kırmızı
renkli güller o günden sonra açmağa başlar.
Oğlunun yanına gelince onu ölmüş bulur,
oğlu için döktüğü gözyaşlarından Anemone
‘Girit Lâleleri’ çıkar.”
Bu efsanenin her aşamasını ustaca
örgüleyen Yahya Kemal, aynı zamanda
Adonis’in ölümünü Afrodit’in üzüntüsüyle
birleştirmiş ve şiirin konusunu daha sağlam
bir zemine oturtarak, imgesel açıdan
zenginleştirmiştir.
“Afrodit” ismiyle karşılaştığımız
bir diğer edebî eser de Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü
romanıdır. Yapıtın yan karakterlerinden
biri olan “Matmazel Afroditi”, İspritizma
Cemiyetinden olup, halasının ruhunun
kendisine gelecekle ilgili bilgiler verdiğine
inanılan bir genç kızdır.
Tahsin Yücel, 15 Şubat 1962’de bu
romana dair kaleme aldığı bir yazısında,
“Matmazel Afroditi” karakteri ile ilgili
şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur:
“‘Afroditi, sımsıkı bir ten, her ağzını
açışta bir ispirto alevi gibi parlayan otuz iki
diş, uzun kirpikleri arkasında telkinleri bir
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ufuk gibi derinleşen bakışlar, konuştukça
sizin boğazınızda düğümlenen, İtalyan
babasından kalmış ağdalı, hardal gibi sert
ve dik, yine de son derece tatlı bir ses,
isteyerek çolpalaştırdığı hareketleriyle bir
örümcek gibi dört bir tarafınızı saran eller,
bir yığın cazibe ve dostluk, hulâsa belki de
farkına varmadan hareket ve hücum halinde
bütün kadınlıktı.’ Afroditi, belki söylemek
bile fazla, Madmazel Afroditi olmaktan
çok, sımsıkı bir ten, otuz iki diş, tatlı bir
ses, insanın dört bir yanını saran iki, belki
de birçok el, bir yığın cazibe ve dostluktur.
Bütün bu özellikler, nitelikler, daha doğrusu
çizgiler, daha başka çizgilerle de birleşerek
‘bütün kadınlık’ oluyor. Afroditi adıyla,
sımsıkı bir tenle, parlak dişlerle, hardal
gibi sert ve dik bir sesle, bir yığın cazibe
ve dostlukla somutlaşan, bir cisim olarak
çizilen kadın fikri oluyor. Bu örnekler de
alabildiğine çoğaltılabilir.”
Tahsin Yücel’in Varlık dergisi
için kaleme aldığı bu yazısında, hem
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden yaptığı
alıntıyla hem de kendisinin bu minval
üzerinde bulunduğu değerlendirmeleriyle;
romandaki
“Matmazel
Afroditi”
karakterinin, güzelliğiyle ön plana çıkan bir
kız profilinden ileri geldiğini üstüne basarak
vurgulamıştır. İşte bahsi geçen roman ve
yazıdaki hadisenin bizim çalışmamızla ilgili
olan tarafı da budur. Öyle ki, romandaki
“Matmazel Afroditi” karakteri, sıralanmış
olan bütün bu özelliklerinden ve isminden
dolayı, okurun zihninde ister istemez
doğrudan mitolojideki güzellik ve aşk
tanrıçası “Afrodit” ile bağdaştırılmaktadır.
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Günümüzün Türkçe basını ve
yayınlarında profesyonel yazar ve şairlerin
dışında Afrodit’i mitolojideki efsaneleriyle
şiirlerine konu(k) eden amatör şairlere de
rastlamak mümkündür. Nitekim internet
arama motorlarında “Afrodit şiirleri” diye
yazdığımızda; yüze yakın amatör şair
ve onların kaleme aldıkları, hatta çeşitli
Türkçe gazete ve dergilerinde yayımlanmış
“Afrodit”
konulu
şiirleri
bizleri
karşılamaktadır. Bunların dışında, “Afrodit”
ismini taşıyan romanlara ve farklı türlerde
yayımlanmış kitaplara da denk gelmek
olasıdır. Öyle ki, bu kitaplara örnek olarak;
ilk baskısı 1937 yılında yapılmış Reşat Enis
Aygen’in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın
ve Aslı Biçen tarafından Türkçeye çevrilmiş
Lawrence Durrell’in Afrodit’in Başkaldırısı
adlı romanlarını gösterebiliriz.
Günümüzün Türkçe Basını ve
Yayınlarında Mitolojik Kahramanlar:
Pandora
Eski
Yunan
Medeniyeti’ndeki
inanışa göre Zeus, kötülük yapan insanları
cezalandırmak maksadıyla güzel bir kadın
olan Pandora’yı yaratmıştır. Efsaneye
göre bir gün Zeus, kendisinden ateşi çalıp
insanlara veren Prometheus’un kardeşi
Epimetheus’a topraktan yapılmış ve
tanrılar tarafından kutsanarak güzellik
ve zekâ bahşedilen Pandora’yı eş
olarak
göndermiştir.
Prometheus’un
bütün uyarılarına rağmen Epimetheus,
Pandora’nın güzelliğine kapılarak onunla
evlenmiştir. Tanrı Zeus ise evlilik hediyesi
olarak Pandora’ya bir kutu hediye etmiş ve
beraberinde bu kutunun asla açılmaması
gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştur.
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Fakat bir müddet sonra merakına karşı
koyamayan Pandora, bu kutuyu açmış ve
kutunun içinde bulunan bütün kötülükler
dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bununla
birlikte Pandora, kaçmadan önce kutunun
kapağını kapattığı için, en dipte kalan
“umut” duygusu dışarıya çıkacak zamanı
bulamamıştır. Söylencenin farklı bir
versiyonunda ise; Pandora kutuyu açtığında
yeryüzüne kötülük hâkim olmuş ve Pandora
kutuyu kapatırken de kutu Pandora’yı esir
almıştır. Nitekim bu mitolojik hadise aynı
zamanda insanlığın içinde barındırdığı
umudu ve kötülüğün dünyaya yayılmamış
olma ihtimalini de sembolize etmektedir.

Cumhuriyeti’nde bin 383 kaçak tarihi eser”

Gözümüzü günümüzün Türkçe
basını ve yayınlarına çevirdiğimizde ise
tıpkı “Afrodit”te olduğu gibi hem yukarıda
sözünü ettiğimiz mitolojik hikâyeden
esinlenildiğini hem de farklı metaforlara
başvurularak “Pandora” konseptinden
çeşitli alanlarda yararlanıldığını görüyoruz.
Bu alanların başında ise politika ve edebiyat
gelmektedir. Örneğin çoğu siyasi tartışmanın
odağında sıkça “Pandora’nın Kutusu”
hikâyesi mecaz olarak yer alır. Dolayısıyla
bu simge aracılığıyla verilen mesajlar, çoğu
zaman önemli gazetelerin manşetlerini
süslemekle kalmamış, aynı zamanda politik
söylemlerin gölgesinde, köşe yazarlarının
sütunlarında da başlık olarak kendilerine
yer bulmuşlardır. Bu gazete başlıklarının
bazılarını örnek olarak şöyle sıralayabiliriz:

Gerek iç gerekse dış siyasetteki
olumsuzlukları tanımlamak maksadıyla
kullanılan ve eleştirel bir simge hâline
dönüşmüş olan “Pandora’nın Kutusu”
mitosunun,
bazen
terör
sorununun
çözümsüzlüğünü, bazense dış politikada
yaşanan dalgalanmaları tenkit etmek
amacıyla, genellikle Türkiye’deki hükümet
karşıtı kesimler (muhalifler) tarafından
sıkça kullanıldığını görüyoruz. Bunun
yanı sıra, bu kullanımların çeşitli gazete
ve dergilerde habere dönüştürüldüğünü ve
kutunun açılmasıyla birlikte Türkiye’yi
bekleyen felaketlerin, ana mesaj hâlinde
made made sıralandığına da tanıklık etmek
mümkündür.

• “Pandora’nın kutusu Kerkük”
• “Pandora’nın Kutusu Nasıl Açıldı?”
• “Pandora

operasyonu:

‘Kıbrıs

• “Pandoranın
Açılmasından Korkuluyor”

Kutusunun

• “Suriye’de
7
yıllık
savaşı
sonlandıracak veya pandoranın kutusunu
açacak düğümün adı: İdlib”
• “Kürt sorunu: Pandoranın matruşka
kutusu”
• “Pandora’nın kutusu 27 yıl önce
bugün açılmıştı”
• “Pandora’nın kutusunu
matkapla açan Rusya...”

darbeli

Yukarıda da değindiğimiz gibi;
siyasetin dışında “Pandora’nın Kutusu”
mitinden yararlanan bir diğer saha da
edebiyattır. Nitekim şiirlerde işlenen
konular çerçevesinde mitolojik unsurlara
rastlamamız şaşırtıcı değildir. Örneğin
mitolojik hikâyelerin yardımıyla şiirlerine
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derinlik katmaya çalışan ve Yunan
mitolojisinden imge ödünçlemesi yapan
şairlerimizden biri de Can Yücel’dir.
Yücel’in “Pandora’nın Kutusu” adlı
şiirinde, bu mitolojik efsanenin çağrışım
gücü ve imgesel boyutuyla karşı karşıya
kalırız:
“Bir denizanasıdır umut
Ta suların ortasında
Açılır

kapalı anlatım tekniğini kullanmıştır.
Nitekim şair, genellikle farklı yöntemlere
başvurarak örtük anlatımı ve derin imge
yapısını şiir çalışmalarının üslubu hâline
getirmiş de bir isimdir. Aşağıda sunacağımız
aynı isimdeki şiirinde ise şair, “Pandora”yı
şu imgelerle ele almaktadır:
“Ne ki yadırgadığın : panayır
kadırgası!
ırgası

Kapanır

Söylevdeki utsuzluk : yoluk-çalık
Dönüşleri

rüzgârı

ürküten

allı

Açılır

başkan

Kapanır

Sırma-sıkım sardığı şu çelenksiz
yatağan

Kapanır
Açılır”

Kakneme
ödlek nefer

haber-biber

koşturan

Algılar aşırmaya açtırılmış bu defter
Yücel’in bu şiirinde kullandığı
mitolojik öge, bir karakter olarak değil de
bir imge olarak okuru karşılamaktadır. Şair,
“Pandora’nın Kutusu” mitindeki “umut”
imgesini ön plana çıkararak, insanın iç
dünyasında umudun duygu olarak nasıl
meydana geldiğini ve zaman zaman
nasıl kaybolduğunu şiirsel bir ifadeyle
yansıtmıştır. Üstelik şiirde kullanılan “Açılır
/ Kapanır” gibi ifadeler, okurun zihninde bir
kutunun açılıp kapanmasını çağrıştırmakla
kalmaz, aynı zamanda teknik açıdan şiirin
dinamiğine de ayrı bir zenginlik katmaktadır.
Şiirinde “Pandora” ile karşılaştığımız
bir diğer isim de Mehmet Mümtaz Tuzcu’dur.
Tuzcu, “Pandora” ismini verdiği şiirinde
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yatak

Gacırtısı tek gece yatışmayan şu

Yele zembil sallamış şu makasçı,
kof kaltak
Ne var
yargılayacak

bütün

bunları

böyle

Pençendeki pamuk da balçığın
kaburgası!”

Şiirin başında örtük bir anlatımla
ele alınan mitolojideki “Pandora” hikâyesi,
şiirin sonlarına doğru kendini bütünüyle
açığa çıkarmaktadır. Bilindiği üzere,
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mitolojideki “Pandora” efsanesine göre;
Titan soyundan olan Prometheus ve
Epimetheus adında iki kardeş, Olimpos’taki
ölümsüzler arasında yaşarmış. Prometheus
balçıktan insanlar yaratır; Epimetheus
ise yaratılan bu insanlara niteliklerini
bahşedermiş. Bir gün yine Epimetheus
görevini icra ederken, elindeki bütün
önemli özellikleri hayvanlara dağıttığını
fark etmiş. Nitekim hayvanlar artık daha
uzağı görebiliyor, daha hızlı koşabiliyor,
daha iyi koku alabiliyor ve daha yükseğe
sıçrayabiliyorlarmış. Epimetheus elindeki
bütün güçleri tutarsızca savurduğunu ve
geriye insanlara hiçbir vasıf bırakmadığını
anlayınca; kardeşi Prometheus’tan yardım
istemiş. Prometheus çok zeki ve ileri görüşlü
biri olduğundan, bu özelliğini kullanarak
bir plan yapmış ve tanrı Zeus’tan ateşi
çalıp insanlara vermiştir. Bunun üzerine
insanlar, diledikleri gibi avlanabilecekleri
silahlar yapmaya, pişmiş yemekler yemeye
ve ısınmaya başlamışlardır. Böylece insan,
gerçek anlamda “insan” olmaya başlamıştır.
Ancak diğer taraftan bu durum, tanrı Zeus
tarafından pek de hoş karşılanmaz. Zeus çok
sinirlenmiş ve Prometheus’u cezalandırmak
amacıyla balçıktan güzel bir kadın
yaratmıştır. Bu kadına da aynı zamanda
“Tanrıların Armağanı” anlamına gelen
“Pandora” ismini vermiştir. Tanrısal bir
güzelliğe sahip olan bu kadın, Epimetheus’a
eş olarak gönderilmiş; Epimetheus da
olayın arka planını hiç düşünmeden ve
Prometheus’un uyarılarına kulak asmadan
bu kadınla evlenmeyi kabul etmiştir.
Nitekim planının düzgün işlediğini gören
Zeus, düğün hediyesi olarak Pandora’ya bir
de çeyiz sandığı hediye etmiştir. Bu sandığı

tanrı Hermes aracılığıyla Pandora’ya
gönderen Zeus, sandığın asla açılmaması
gerektiği konusunda da Pandora’nın
uyarılmasını istemiştir. Ancak uzun süre
sandığın başında sabırla bekleyen Pandora,
merakına yenik düşmüş ve en sonunda da
sandığı açmaya karar vermiştir. Sandığı
açar açmaz bir anda neşenin ve mutluluğun
üzerine kasvet çökmüş ve saniyeler içinde
serbest kalan kötülükler yeryüzünün her
tarafına yayılmıştır. Bunun üzerine Pandora,
hemen kapağı kapatmış, fakat sandığın
içinde kala kala sadece “umut” duygusu
kalmıştır.
İşte bu efsanenin ana olay örgüsünü,
Mehmet Mümtaz Tuzcu’nun “Pandora”
isimli şiirinde örtük fakat şiirsel bir
anlatımla görmek mümkündür. Özellikle
şiirin sonlarına doğru yer alan şu mısralar;
“Yele zembil sallamış şu makasçı, kof kaltak
/ Ne var bütün bunları böyle yargılayacak /
Pençendeki pamuk da balçığın kaburgası!”;
“Pandora”yı ve “Pandora”nın mitolojideki
efsanesini (ör. balçıktan yaratılması vs.)
yansıtır niteliktedir. Nitekim efsanenin
şiirdeki imgelerle birlikte karşılaştırılarak
incelenmesi, hem mitosun hem de şiirin daha
rahat anlaşılmasına imkân sağlayacaktır.
Günümüzün Türkçe basını ve
yayınlarında profesyonel şairlerin dışında
Pandora’yı mitolojideki efsanesiyle şiirlerine
konu(k) eden amatör şairlere de rastlamak
mümkündür. İnternet arama motorlarında
“Pandora şiirleri” diye yazdığımızda;
elliye yakın amatör şair ve onların kaleme
aldıkları, hatta çeşitli Türkçe gazete ve
dergilerinde yayımlanmış “Pandora” konulu
şiirleri bizleri karşılamaktadır. Ayrıca,
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“Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.” gibi
atasözlerinde; çeşitli ticari iş yerlerinin
(avize, takı vs.) marka isimlerinde ve farklı
türlerde yayımlanmış kitap adlarında;
“Pandora”ya ve onun mitolojide yer alan
hikâyesine denk gelmek olasıdır. Öyle ki,
bu kitaplara örnek olarak; Aylin Kayapalı
tarafından Türkçeye çevrilmiş James
Sheridan’ın Pandora’nın Reçetesi
ve
çevirmenliğini Elif Sancakoğlu’nun yaptığı
Iris Johansen’e ait Pandora’nın Kızı adlı
romanlarını gösterebiliriz. Bunların yanı
sıra, Yeşim Ustaoğlu’nun senaryosunu
yazdığı ve yönettiği, Pandora’nın Kutusu
ismini taşıyan 2008 yapımı bir de Türkçe
dram filmi bulunmaktadır. Bu film, aynı
zamanda bir yabancılaşma ve yalnızlaşma
hikâyesini de anlatmaktadır. Nitekim filmin
senarist ve yönetmeni Yeşim Ustaoğlu ile
seneler önce yapılmış bir röportajda, film
hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklamıştır/
aktarmıştır:
“Yitirilen idealler ve sinsice yerini alan
konformizm; gerçeklikten kopmalar, ön
yargılar, böylece her an çatırdamaya hazır
iki yüzlü aile anlayışı ve bunun yarattığı
bunalımlar, kaçışlar, nihilizm, sınıfsal
farklılıklar, iğreti ilişkiler, iletişimsizlik,
suçluluk, korkular, yapayalnızlık, kısaca
insana dair her şey ‘Pandora’nın Kutusu’nda
saklı.”
Filmin mitolojideki “Pandora’nın
Kutusu” hikâyesiyle buluşması/örtüşmesi
sadece isimde kalmamış, ana tema olarak
içeriğine de sirayet etmiştir. Nitekim film,
kapitalizm ve modernlikten nasibini almış
ve bir şekilde kötülüğe bulaşmış bireylerin
sıkışmışlığını çeşitli yönleriyle ele alıp
beyaz perdeye yansıtmıştır.
66

Günümüzün Türkçe Basını ve
Yayınlarında Mitolojik Kahramanlar:
Herkül
Yunan mitolojisinde güçlü bir
kahraman olarak öncelenen Herakles, Roma
mitolojisinde Herkül ismiyle anılmaktadır.
Mitolojideki efsaneye göre Herkül, Miken
kralının kızı Alkmene ile tanrıların kralı
Zeus’un oğludur. Alkmene’ye aşık olan
Zeus, kadının kocasının kılığına bürünerek
ona yaklaşmıştır. Doğumundan itibaren
yarı tanrı bir vasfı bulunan ve tanrısal
bir güce sahip olan Herkül, henüz birkaç
günlük bebekken, Zeus’un karısı Hera’nın
gönderdiği iki zehirli yılanı öldürmeyi
başarmıştır. Böylece Herkül’ün Zeus’un
oğlu olduğunu anlayan Hera, sürekli olarak
onunla uğraşmış ve en sonunda ölümüne
bile sebep olmuştur.
Her açıdan üstün bir eğitim görmüş
ve kendini geliştirmiş olan Herkül; ok
atmayı, at binmeyi ve güreşmeyi kusursuz
bir şekilde icra edebilmiştir. Bir efsaneye
göre; 18 yaşına geldiğinde Kitharion
ormanlarındaki ünlü canavarı öldürmeyi
başarmış ve bu nedenle kendisine ödül
olarak; Theban kralının kızı Megara eş
olarak verilmiştir. Megara’dan üç çocuğu
olan Herkül’ü, Hera’nın türlü oyunları
çıldırtmış ve bunun sonucunda Herkül,
çocuklarını ve karısını öldürmüştür.
Böylece bütün bu suçlarından arınması
için; Miken kralı Eurystheus’un hizmetine
girmesi ve kralın her istediğini yapması
zorunlu kılınmıştır. Mitoloji kaynaklarında
Miken kralı Eurystheus’un Herkül’e
yaptırdığı 12 işe ise; “Herkül’ün 12 görevi”
adı verilmiştir.
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Mitolojik
literatürde
geçen
Herkül’ün ilk görevi: Namea arslanı diye
tanınan yırtıcı hayvanı öldürmek; ikinci
görevi: Lerna gölündeki dokuz başlı
bir canavar olan Hydra’yı öldürmek;
üçüncü görevi: Altın boynuzlu Kyreneia
geyiğini yakalamak; dördüncü görevi:
Erymanthos dağında yaşayan büyük yaban
domuzunu yakalamak; beşinci görevi:
Kral Augias’ın ahırlarını temizlemek;
altıncı görevi: Stymphalos kuş sürüsünü
Arkaida’daki gölden kovalamak; yedinci
görevi: Poseidon’nun Minos’a verdiği
kontrol edilemez Girit Boğasını getirmek;
sekizinci görevi: Diomedes’in atlarını
yakalamak; dokuzuncu görevi: Amazonlar
Kraliçesi Hippolyta’dan kemerini almak;
onuncu görevi: Geryoneus’un sığırlarını
getirmek; on birinci görevi: Hesperidlerin
altın elmalarını getirmek ve sonuncu
yani on ikinci görevi ise: Üç başlı köpek
Kerberos’un getirilmesidir.
İşte mitolojide böyle farklı efsanelerle
karşımıza çıkan Herkül’ün, günümüzün
Türkçe basını ve yayınlarında da çeşitli
mecazlarla kullanıldığına şahit oluyoruz.
Her ne kadar Afrodit ve Pandora’ya kıyasen
daha az ele alınmış olsa da, spor basınından
edebiyata, hatta sinema sektörüne kadar
geniş bir yelpazede, bu mitolojik ögenin
izlerine rastlamak mümkündür. Örneğin
Türkçe spor basınında halterci Naim
Süleymanoğlu “Cep Herkülü” lakabıyla
tanınmaktadır. Boyunun kısa olmasından
dolayı “cep”, kaldırdığı kilolarca ağırlıktan
dolayı da “Herkül” ismiyle bütünleşen Naim
Süleymanoğlu’nun, gazete haberlerinin
çoğunda bu lakapla takdim edildiğini

görüyoruz. İşte yapılmış o sayısız haber
başlıklarından bazıları:
• “Cep Herkülü’nün cebe sığmayan
hikayesi”
• “‘Cep
hikayesi”

Herkülü’nün

film

gibi

• “‘Cep Herkülü’Naim Süleymanoğlu:
Arkasında sayısız rekor bırakan ‘Türk
Süpermen’”
Az da olsa Naim Süleymanoğlu’nun
dışında diğer haltercilerle ilgili yapılmış
gazete haberlerinde de sporcuların “Herkül”
ismiyle lanse edildiğine tanık oluyoruz.
Aslında bu bağdaştırmaların yegâne sebebi;
halterin güce dayalı bir spor türü, Herkül’ün
ise mitolojide gücün sembolü olmasından
kaynaklanmaktadır.
Spor basınının yanı sıra, “Herkül”
metaforuyla karşılaştığımız bir diğer alan
da edebiyattır. Örneğin Aziz Nesin’in Aşk
Şiirleri adlı kitabında yer alan “Harnupun
bağrındaki çivi” şiirinin içinde, mitolojinin
güç timsallerinden olan Herkül, Zeus
ve Zaloğlu Rüstem birlikte ve art arda
sıralanmıştır:
“...
Harnupun
kaynamış

sakızı

çivinin

pasına

Yarası derin mi derin harnupun
Tuttum çivinin başını
Ne de güçsüzmüş parmaklarım
Dayan sevdalı yüreğim
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Göster gücünü demire
Göster gücünü sakızı taşlaşmış harnupa
Kurtar harnupun yüreğini
Ve kurtar kendi yüreğini
Çek çıkar çiviyi güçsüz parmaklarım
Herkül’se Herkül’ün parmakları
Zeus’sa Zeus’un
Zaloğlu Rüstem’in
Hazret-i Ali’nin parmakları ol
...”
Şiirde Yunan mitolojisinde yer
alan “Herkül” ve “Zeus” gibi şahsiyetlerin
yanı sıra, yine adı açıkça belirtilerek, İran
mitolojisine ait bir unsura, yani “Zaloğlu
Rüstem”e de gönderme yapıldığı görülüyor.
Öyle ki, mitolojiye göre her üç kahraman
da gücü temsil etmektedir. Ayrıca bendin
son dizesinde, İslam inancında “Allah’ın
arslanı” olarak nam salmış Hz. Ali’nin de
ismi zikredilerek, gücün kurtarıcı vasfı daha
belirgin bir biçimde ön plana çıkarılmıştır.
Şiirinde “Herkül” ile karşılaştığımız
bir diğer isim de Mehmet Atilla Maraş’tır.
Şair, “Oyun” adlı şiirinde birçok mitolojik
unsura yer vermiş, ayrıca yergi amacıyla
kaleme aldığı bu şiirin bir dizesinde;
“Herkül yere yıkılır akbaba yer gövdeyi”
diyerek, mitolojideki “Herkül” efsanesine
göndermede bulunmuştur.
Edebiyat ve spor basınının dışında
mitolojik “Herkül” unsuruna rastladığımız
68

daha başka alanlar da bulunmaktadır. Bu
alanlardan biri müzik, bir diğeri de film
sektörüdür. Örneğin 1744 yılında George
Frideric Handel tarafından üç perdelik
bir oratoryo olarak bestelenmiş, fakat
günümüzde opera olarak sahnelenen
“Herkül” isminde bir müzik eserine ve
mitolojideki
“Herkül”
efsanesinden
esinlenilerek senaryolaştırılmış, ayrıca Türk
sinema ya da televizyonlarında gösterime
girmiş sayısızca Amerikan yapımı film, çizgi
film ve televizyon dizisine tesadüf etmek
mümkündür. Bunların yanı sıra, “Herkül”
ismini taşıyan farklı türlerde yayımlanmış
kitaplar da mevcuttur. Öyle ki, bu kitaplara
örnek olarak; özellikle çocuk edebiyatı
alanında eser vermiş yazar Yalvaç Ural’ın
Stephen Hawking Herkül’ü Döver adlı
çocuk deneme kitabını, Orhan Tezişçi’nin
Herkül’ü Uyandırmak adlı vücut geliştirme
kitabını ve Özgen Acar’ın Çoban Herkül’ü
Yordu! adlı tarihsel miras kaçakçılığı
olaylarını anlattığı kitabını gösterebiliriz.

SONUÇ
Görüldüğü üzere mitolojik unsurlar
sadece efsanelerin bir parçası olarak
kalmamış, farklı alanlara sirayet ederek,
onların yararlandığı ve beslendiği sosyal
güç kaynakları hâline de gelmişlerdir.
Nitekim edebiyattan müzik ve sinemaya,
spordan ticarete, hatta siyasete ve magazine
kadar birçok sahaya müdahil olan mitolojik
unsurlar, aynı zamanda kendi imgesel
zenginliklerini de bu alanlara taşıyarak/
yansıtarak, farklı mecazlar hâlinde yer yer
bulundukları noktanın tamamen dışına da
çıkmışlardır.
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Yaptığımız bu araştırmadan da
anlaşılacağı üzere; günümüzün Türkçe
basını ve yayınlarında Afrodit, Pandora ve
Herkül’ün güncel gerçeklikteki kimi kişi
ya da durumları simgelemek maksadıyla
kullanılmasının yanında, mitolojideki
hikâyelerine de fazlaca göndermelerde
bulunulmuştur. Kullanım sıklığı bakımından
ise; “Afrodit”in daha yaygın; “Pandora”nın
orta seviyede; “Herkül”ün ise daha az bir
biçimde kullanıldığına şahit olduk.
Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki;
günümüzün Türkçe basını ve yayınlarında
bu üç mitolojik kahramanın sembolik
önemine pek çok defa dikkat çekilmiş,
ayrıca hem mitolojideki hikâyelerinden hem
de farklı çağrışımsal imgelerinden zaman
zaman yararlanılmıştır.
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İSLAMCILIK AKIMININ MEDRESE ALGISI
(1908-1918)
Dr. Nesrin AKTARAN
ÖZET
Bu çalışma II. Meşrutiyet Dönemi’nde (1908-1918) İslamcı aydınların medrese kurumunun
ıslahına dair görüş, öneri ve çalışmalarını tespit etmeyi; bu süreçte yapılan resmi düzenlemeler üzerindeki katkılarını ve bu katkılar neticesinde uygulamaya yansıyan gelişmelere
ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Tarih araştırması yöntemi kullanılarak hazırlanmış olan çalışmamızda; İslamcı aydınların yayımladıkları makaleler, onlara ait eserler ve risaleler ana kaynak olarak incelenmiştir.
İslamcı aydınların medreselere yönelik düşüncelerinin tespiti adına çalışma öncelikle II.
Meşrutiyet Dönemi’nin en önemli fikir hareketleri arasında yer alan İslamcılık akımının
doğuşu, gelişimi ve teşkilatlanmasına etki eden sebepler üzerinde durmuş; akımın yayın organları ile akıma yön veren düşünürler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise İslamcı düşünürlerin medreselerin geri kalma nedenleri, medrese ıslahının gerekçeleri üzerinde beyan ettikleri
görüşleri irdelenmiş; medreselerin ıslahına yönelik sundukları risaleler ve raporlar üzerinde
durulmuştur. İslamcı aydınların kamuoyu ve resmi makamlara yönelik tüm bu söylem,
öneri ve tekliflerinin yayımlanan Nizamnameler üzerinde ne derece etkili olduğu sorusuna
çalışma üçüncü bölümünde yanıt aramıştır. Bu anlamda II. Meşrutiyet Dönemi’nde medreseler için resmî makamlar tarafından yürürlüğe konan Medaris-i İlmiye Nizamnamesi (1910), Islah-ı Medâris Nizamnamesi (1914) ve Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi ile
Taşra Medresesi Hakkında Nizamname (1917) neticesinde oluşturulan yeni medreseler ele
alınmış; nizamnamede ortaya koyulan hususlar hakkında İslamcı aydınların din, kültür,
ahlak, siyaset, eğitim vb. hususarı ön plana çıkaran düşüncelerine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: II. Meşrutiyet, İslamcılık akımı, medrese, ıslahat, eğitim
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THE PERCEPTION OF THE ISLAMIC MOVEMENT IN THE II.
CONSTITUTIONAL ERA ON THE MADRASAH (1908-1918)
Dr. Nesrin AKTARAN

ABSTRACT
This study aims to identify the views, suggestions and studies of Islamist intellectuals on the improvement of the madrasah institution in the Second Constitutional Era
(1908-1918); and to reveal its contributions on the official regulations made in this
process and its evaluations regarding the developments reflected in the implementation
as a result of these contributions. In this work which was prepared using the Historical
Method; the articles prepared by Islamist intellectuals and the works and treaties belonging to them have been analysed as the main sources.
Our study which was made to determine the views of Islamist intellectuals towards
madrasahs has focused on the reasons that affected the emergence, development and
organization of the Islamist movement, which was among the most important intellectual movements of the Second Constitutional Era, and has discussed the media organs
of the movement and the intellectuals who shaped the movement.
As in the second part, it examined the views proclaimed by the intellectuals on the underdevelopment of madrasahs and the reasons for the reform of the madrasah and has
analyzed the treatises and reports regarding the reform of the madrasahs. The answer
to the question of how much effect the sayings, advices and proposals of the Islamic
intellectuals towards the public opinion and the officials had on the published regulations has been searched in the third part of our work. In this sense, the new madrasahs
created as a result of the Regulations of the Medaris-i İlmiye (1910), the Regulation
of Islah-ı Medâris (1914) and the Regulation on the Dârü’l-Hilâfeti’l-Ali Madrasa and
the Provincial Madrasa (1917) being put into effect in the Second Institutional Era by
the official authorities has been analyzed and the statements of Islamist intellectuals
about the topics put forward in the regulations like religion, culture, morality, politics,
education etc. have been included.
Key Words: Second Constitutional Era, Islamist Movement, The Madrasah, The Reform, Education.
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GİRİŞ
II. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
Osmanlı Devleti’nde yenileşme adımlarının
belirginleştiği bir süreç olmuş; aydınlar ve
fikir insanları; siyaset, idare, maliye, eğitim
vb. birçok alanda yenilikler ortaya koymaya
çalışmışlardır. Özellikle Devletin içerisinde
bulunduğu problemleri çözmeye ve bir
çıkış yolu aramaya başlamışlardır. Ortak
amaçları Osmanlı Devleti’ni kötü gidişattan
kurtarmak, ihya etmek ve eski gücüne
kavuşturmak olmuş; bu doğrultuda farklı
yöntem ve düşünceler ileri sürmüşlerdir.
Bunun sonucunda devletin bekası için
birçok farklı fikir ve akım ortaya çıkmıştır.
II. Meşrutiyet Dönemi’nin önemli fikir
hareketleri arasında İslamcılık akımı da yer
almış; ahlak, felsefe, siyaset, hukuk, eğitim
vb. konularda İslami değerleri ön planda
tutarak yeniden hayata hâkim kılmak ve
akılcı bir metotla İslam âlemini cahillikten,
taklitten, Batı sömürüsünden kurtarmak
amacını gütmüştür.
İslamcılık akımının temsilcileri olan İslamcı
aydınlar belirledikleri amaçlara ulaşmak ve
İslamcılık fikrini oluşturmak üzere Sebilü’rReşad, Sırat-ı Müstakim, Beyanü’l-Hak,
İslam Mecmuası, Volkan vb. gazete ve
dergiler etrafında bir araya gelmişler;
İslam medeniyeti, eğitim ve özellikle
medreselerin ıslahı konusunda hemfikir
olmuşlardır. Özellikle medreselerin eskiden
olduğu gibi iyi bir seviyeye gelmesi için
çalışmalarda bulunmuşlar; din eğitimi
ve öğretimi hakkında önemli görüşler
ileri sürmüşlerdir.
Medrese sisteminin
eksikliklerini tespit ederek sorunları
gidermeyi ve bu kurumu çağın gerektirdiği
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yenilikleri içinde barındıracak modern bir
yapı hâline getirmeyi dilemişlerdir.
İslamcı aydınların medreseler ile ilgili
yaptıkları çalışmaları ve gayretleri sonuç
vermiş; medreselerin ıslahına yönelik
yetkililerin harekete geçmesinde önemli rol
üstlenmişlerdir. İslamcı aydınların resmî
makamlar üzerinde önemli rol üstlendiği
ve yetkili kişileri harekete geçirdiği,
Meşihat makamına bağlı Ders Vekâleti
Dairesi’nden 5 Mart 1914 tarihinde yapılan
açıklamadan anlaşılmaktadır. Açıklamada
mütefekkirlerin, medreselerin bugünkü
hâlini nazar-ı dikkate aldıklarından ve konu
ile ilgili duydukları endişeden bahsedilmiş;
onların
ıslahın
lüzumundan
dolayı
makaleler ve layihalar yazdıklarından,
programlar
düzenlediklerinden
söz
edilmiştir. Yazıda bu durumun bir süredir
devam ettiği, kendilerinin de bunu dikkate
alarak medreseler üzerinde düşündükleri
ifade edilmiş; bu doğrultuda dershaneler
açtıklarından, medreselere yeni dersler
ilave ederek yenilenmeye gittiklerinden ve
bunu yapmaya devam edeceklerinden söz
edilmiştir. Bu durum İslamcı aydınların
medreseler için gösterdikleri çabanın Devlet
yetkilileri tarafından takdir edildiğini
ve onları ıslah için harekete geçirdiğini
göstermesi açısından önemlidir.
Tüm bu verilerden hareketle araştırmanın
konusu, II. Meşrutiyet (1908-1918)
Dönemi’nde İslamcı aydınların medreselerin
ıslahına yönelik ortaya koydukları görüş,
öneri ve yaptıkları çalışmalar ile bu
çalışmalara ilişkin elde edilen sonuçların
uygulamaya yansıması olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın problemini ise İslamcı
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aydınların dönemin medreselerinin ıslahına
ilişkin görüş ve faaliyetleri ile medreselere
yaklaşımları teşkil etmiştir.
II.
Meşrutiyet
Dönemi’nde
eğitim
konusunda etkili olan İslamcı aydınların
medrese kurumunun ıslahına dair görüşlerini
ve çalışmalarını tespit etmek çalışmanın
amacını teşkil etmiştir. Bu doğrultuda
İslamcı aydınlara ilişkin medreselerin
ıslahı için ele aldıkları temel meseleler
nelerdir, bu meseleler hakkında hangi fikir
ve yaklaşımları ileri sürmüşlerdir ve konu
hakkında hangi çözüm önerilerini ortaya
koymuşlardır sorularına cevap aranmıştır.
Çalışma ayrıca İslamcı aydınların II.
Meşrutiyet
Dönemi’nde
(1908-1918)
medreselere ilişkin Devlet yetkililerinden
yapılmasını istedikleri ıslahatın neler
olduğuna ve yapılan ıslahatın ne derece
başarılı olduğuna dair yanıtlar bulmayı
hedeflemiştir.
Çalışma ile ilgili önemli kaynak eserler
arasında Yusuf Akçura’nın “Üç Tarz-ı
Siyaset” adlı makalesi; Said Halim Paşa’nın
“Buhranlarımız”
adlı kitabı; Filibeli
Şehbenderzade Ahmed Hilmi’ye ait olan
“İslam’ın Esası: (İslami Hakikatlere Dayalı
Yeni Akaid İlmi)” adlı eseri; Ziya Gökalp’in
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Çağdaşlaşmak”
adlı kitabı; Tarık Zafer Tunaya’nın 1962
yılında yazdığı “İslamcılık Akımı” adlı eseri
yer almıştır. Konu açısından önemli olan
diğer kaynaklar arasında Recai Doğan’a ait
“İslamcıların Eğitim ve Öğretim Görüşleri”
adlı eseri ile İsmail Kara’nın “İslamcılık
Düşüncesi” isimli kitabı bulunmaktadır.

Çalışmanın konusu olan “II. Meşrutiyet
Dönemi İslamcılık Akımının Medrese
Algısı (1908-1918)” ile ilgili çalışma
ve araştırmalara bakıldığında, İslamcı
aydınların medreselere ilişkin görüşlerinin
henüz akademik bir çalışmada kapsamlı
bir şekilde ele alınmadığı anlaşılmaktadır.
Bu eksikliği bir ölçüde de olsa kapatacağı
düşüncesiyle dönemin medreselerine ilişkin
ıslah konularına ağırlık veren ve birinci el
kaynakların ağırlıkta ele alındığı çalışma üç
bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde
İslamcılık akımının doğuşu, gelişimi ve
teşkilatlanması incelenerek tarihî arka
planı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde
İslamcılık akımı mensuplarının medreselere
ilişkin görüş ve faaliyetleri ele alınmış;
medreselerin geri kalma nedenleri, medrese
ıslahının gerekçeleri üzerinde beyan ettikleri
görüşleri dile getirilmiştir. Ayrıca İslamcı
aydınların medreselerin ıslahına yönelik
sundukları risaleler ve raporlar üzerinde
durulmuş; onların medrese ders programı
ve derslere yönelik söylem ve önerileri
hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde
ise II. Meşrutiyet Dönemi’nde medreseler
için hazırlanan resmî ıslahat çalışmaları
ile ilgili İslamcı aydınların görüşleri
değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ayrıca
resmî makamlar tarafından yayımlanan
ıslahat
nizamnamelerin
ve
bunun
neticesinde oluşturulan yeni medreselerin
uygulamaya yansımaları ele alınmış;
uygulanma noktasında yaşanan sorunlar
hakkında İslamcı aydınların düşüncelerine
yer
verilmiştir.
Islahat
ekseninde
değerlendirmeler yapmış olan araştırmamız;
tarihi süreç, İslamcı aydınlar ve medreseler
bakımından sınırlandırılmıştır.
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I.
MEŞRUTİYET
DÖNEMİ
İSLAMCILIK AKIMININ MEDRESE
ALGISI (1908-1918)
II. Meşrutiyet Döneminin en önemli fikir
hareketleri arasında yer alan İslamcılık
akımı; İslami değerleri ön planda tutarak
inanç, ibadet, ahlak, felsefe, siyaset, hukuk
ve eğitim gibi konuları yeniden hayata hâkim
kılmak ve akılcı bir metotla İslam âlemini
cahillikten, taklitten, batı sömürüsünden
kurtarmak amacını gütmüştür. Bu hareketin
mensupları olan İslamcı aydınlar amaçlarını
gerçekleştirmenin yegâne yolunun eğitim
olacağına inanmış ve “Devleti yıkılmaktan
eğitim
kurtarabilir”
düşüncesinde
olmuşlardır.
İslamcılık akımının doğuşuna etki eden
sebeplere bakıldığında aynı coğrafyada
yaşanan olayların yanı sıra dünyada yaşanan
siyasi ve fikri gelişmelerin de etkili olduğu
görülmektedir. XVII. yüzyıldan itibaren
siyasî, askerî, iktisadî ve toplumsal alanda
yaşanan aksamalar neticesinde Devlet eski
gücünü yitirmeye başlamıştır. Yabancı
devletlerle girdiği savaşlardan mağlubiyetle
dönmüş; 1699 yılında Karlofça, 1718 yılında
Pasarofça Antlaşmalarının ağır şartlarını
kabul etmek zorunda kalmıştır. 1774 yılında
imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile
Kırım’ın yanı sıra Karadeniz üzerindeki
mutlak hâkimiyetini de kaybetmiştir. 1792
yılında imzalanan Yaş Antlaşması ile Kırım
tamamen Rus toprağı hâline gelmiştir.
İslamcılık akımının doğuşunu
diğer bir olay 1789 yılında
gelen Fransız İhtilali olmuştur.
ardından Rönesans ve Reform
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etkileyen
meydana
İhtilalin
süreçleri

yaşanmış bunun sonucunda bütünleştirici
kimlik ve uluslaşma bilinci ortaya çıkmış;
bu da milliyetçilik fikrinin doğmasına
neden olmuştur. Milliyetçilik fikri hızla
yayılmış ve çok uluslu imparatorluklarda
büyük çözülmelerin oluşmasına sebebiyet
vermiştir. Osmanlı Devleti de bu hareketten
olumsuz etkilenmiş; yabancı büyük devletler,
azınlıkları bahane ederek Osmanlı’nın
iç işlerine karışmaya başlamıştır. Bunun
sonucunda özellikle farklı dinleri ve dilleri
içinde barındıran Balkan toplulukları
ile Arap coğrafyasındaki vilayetlerde
Osmanlı’ya karşı isyanlar başlamış; kendi
bağımsızlıklarını ilan etmek istemişlerdir.
Nitekim 1832 yılında Yunanistan, 1878
yılında Sırbistan, 1912 yılında Arnavutluk,
1913 yılında da Makedonya tam
bağımsızlığını ilan etmiştir.
Arap coğrafyasında bu durum biraz daha
geç başlamışsa da neticesi bundan farklı
olmamış; milliyetçilik hareketleri Suriye,
Lübnan ve Mısır’da yayılmaya başlamıştır.
Bölgede açılan yabancı okullar ve Hristiyan
misyonerlerin faaliyetleri neticesinde önce
Arap Hristiyanları ardından tüm Araplar
arasında milliyetçilik uyanmış ve eyleme
geçilmiştir.
Milliyetçilik hareketlerinin sebep olduğu dış
olumsuzlukların yanında Osmanlı Devleti
iç sorunlarla da uğraşmaya başlamış;
askeri, ekonomik ve siyasi konular ile
teknolojinin yetersizliği, askeri disiplininin
oturtulamamasından dolayı problemler
giderek artmıştır. Bununu önüne geçmek
için ilk adım III. Selim’den (1789-1807)
gelmiş ve bir ekip oluşturarak bir ıslahat
programı hazırlamıştır. Nizam-ı Cedid
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olarak bilinen programa göre mevcut askeri
ocakların azaltılması, yenileştirilmesi, batı
tarzında yeni bir yaya ordusunun kurulması,
yeni savaş tekniği eğitimi yapacak
kurumların oluşturulması vb. konular başta
gelmiştir.

haklar ve ayrıcalıklar tekrarlanmıştır.
Ayrıca gayrimüslimlerin devletin askeri
ve sivil okullarına ve devlet memuriyetine
girebilmesi, gayrimüslim bütün erkeklerin
askerlik hizmeti yapması, vergide eşitlik vb.
hakların yolu açılmıştır.

III. Selim’in ardından Padişah olan II.
Mahmut (1808-1839) yapılmak istenen
yenilikleri kalıcı olacak şekilde yeniden
canlandırmaya çalışmıştır. Bunun için 1826
yılında Yeniçeriliği ortadan kaldırmış; ordu
ile ilgili Batı tarzı bir yenileşmeye gitmiştir.
II. Mahmut, İslam zihniyeti ile Batılı
düşünceyi bağdaştırarak modernleşme
arayışına girmiş; sadece askeri alanda değil
bürokratik yapıda, eğitim kurumlarında,
gayrimüslim azınlık ve batılı yaşam tarzı vb.
konularda birçok yenilik ortaya koymuştur.
Ayrıca o şartlarının çoğunu hazırladığı
ve olgunlaştırdığı Tanzimat Fermanını
uygulamaya koymak istemiş ancak buna
ömrü yetmemiştir. Kendisinden sonra tahta
çıkan I. Abdülmecid döneminde (18391861) 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat
Islahatı kabul edilmiştir. Babıali, ulema
ve yabancı devlet adamları huzurunda
okunan fermanda, Müslüman ya da
Gayrimüslim bütün Osmanlı halkının can,
mal ve ırz emniyeti; din, dil, ırk ve soy
farkı gözetilmeksizin korunacağı beyan
edilmiştir.

Osmanlı Devletinin önce Tanzimat ardından
Islahat Fermanını yürürlüğe koymasındaki
amaçları arasında gayrimüslim tebaanın
uluslaşma sürecinin önüne geçmek, Fransız
ihtilalinden sonra meydana gelen bağımsızlık
hareketlerini önlemek ve Müslümanlarla
Gayrimüslimleri kaynaştıracak eşitlik
prensibini hayata geçirmek yer almıştır. Bu
amaçlar doğrultusunda devlet “Osmanlı
Milleti” düşüncesini gerçekleştirmeyi
hedeflemiştir. Böylece Osmanlı yönetimi
altında dilleri, dinleri, ırkları farklı olan
Arap, Arnavut, Bulgar, Ermeni ve Rum
gibi unsurların birliği sağlanarak “İttihad-ı
Osmani” yani Osmanlıcılık fikri hayata
geçirilmeye çalışılmış ve en genelde de
devletin çöküşten kurtarılması planlanmıştır.

Tanzimat Fermanının ardından 1856
yılında Islahat Fermanı ilan edilmiştir.
Amaç, Tanzimat kanunlarıyla çıkarılmış
ancak tam uygulanamamış olan kararların
pekiştirilmesi
olmuştur.
Fermanda,
Osmanlı’da yaşayan ve gayrimüslim
halka Tanzimat Fermanı ile verilmiş

Devletin ortaya koyduğu Osmanlıcılık
fikri Müslümanlar açısından bir süre kabul
edilir bir hareket olsa da Gayrimüslimler
açısından bakıldığında durum farklı
olmuştur. Osmanlıcılığın onları bağımsızlık
hareketlerinden vazgeçirmeye yönelik
yapma bir kimlik niteliğinde olduğunu
düşündüklerinden onlar için fazla anlam
taşımamıştır. Neticede Osmanlıcılık akımı
tam anlamıyla uygulanabilirlik imkânı
bulamamış; birleştirici fakat başarısız bir
ideoloji olarak kalmıştır. Ayrıca1865 yılında
kurulan Yeni Osmanlılar Hareketinin
muhalefeti ile karşılaşmış ve ardından gelen
süreçte işlerliğini tamamen yitirmiştir.
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Yeni Osmanlılar Hareketi ise Osmanlıcılık
akımı ile aynı amaç doğrultusunda,
Osmanlı Devletini kötü gidişattan kurtarma,
ihya etme ve eski gücüne kavuşturma
düşüncesiyle oluşmuştur. Yeni Osmanlılar
Hareketi üyeleri, Babıali ve Tanzimat
Fermanını hazırlayan Ali ve Fuat Paşalara
karşı muhalif görüşlerde bulunmuş; yapılan
yeniliklerin devletin lehine olmadığını,
Müslümanlar açısından yetersiz olduğunu
belirterek muhalif bir fikir hareketi olarak
ortaya çıkmıştır.
Muhalefet ettikleri
fikirler arasında, Tanzimat Fermanıyla
gayrimüslimlere aşırı hürriyet verilmesi,
azınlıkların ekonomik faaliyetlerinin önünün
gereksiz açılması ve alınan kararların
aşırı batılılaşma ve kültür yozlaşmasına
sebebiyet vermesi vb. nedenler yer almıştır.
Onların ideolojisinde herkesin Osmanlı
kimliği ortak paydasında toplanması
benimsenmiş; ancak bu da uzun süre kalıcı
bir ideoloji olarak varlık gösterememiştir.
Bu durum karşısında devlet bir çözüm
yolu bulmak adına Türk kimliğine
bakmadan “Müslüman tebaa olması yeter”
düşüncesine sıcak bakmaya başlamıştır. O
dönem devletin başında olan II. Abdülhamit
de bu düşüncenin birleştirici bir özelliğe
sahip olmasından dolayı bu fikre olumlu
yaklaşmıştır.
II. Abdülhamit, 1876 yılında tahta çıktıktan
sonra devletin birlik ve bütünlüğünün
korunabilmesi ve dayanılmaz hale gelen
dış baskıların hafifletilmesi için yeni bir
ideolojik temel arayışına girmiştir. O
devletin başına gelen tüm bu felaketlerin
başlıca sebebini imparatorluğun din
vahdetsizliği olarak kabul etmiştir. Bunun
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için yeniden İslam’a ve İslamcı düşüncelere
dönüş yapmak istemiş ve İslamcılık planını
devreye almıştır.
II. Abdülhamit, siyasi karakter taşıyan
İslamcılık sistemini kabul edip iç ve dış
siyasette teşkilatlandırmasının sebepleri
arasında:
a. Osmanlı İmparatorluğunda MüslümanHristiyan münasebetlerinin kötüleşmesi,
b. Avrupa’nın Osmanlı Hristiyanları lehinde
müdahaleleri,
c. İmparatorlukta ve dünyada İslam
memleketlerinin Avrupalılar tarafından
istilası,
d. İslam dünyasında, İslam ittihadı lehinde
fikir cereyanlarının belirmesi vb. sebepler
yer almıştır.
Bundan dolayı İslamcılık bir politika olarak
II. Abdülhamit döneminde benimsenmiş,
savunulmuş ve çok yönlü olarak
yürütülmüştür. O, bu siyaseti yürütürken
Halife sıfatını ön planda tutmuş, hac
faaliyetine ve hacılara ilgi göstermiş ; Arap
vilayetlerinin gelişmesine katkı sağlamış ve
dini öğretime önem vermiştir.
II. Abdülhamit siyasi, sosyal ve ekonomik
çalışmaların yanı sıra eğitimin üzerinde
önemle durmuş ve bu konuda çalışmalar
yapmıştır. Onun döneminde (1876-1908)
eğitim teşkilatının yeniden yapılandırılması,
mektep binalarının sayılarının arttırılması,
daha önce açılmış olan okulların yeniden
düzenlenmesi vb. konuların üzerinde
durulmuştur. Bundan daha önemlisi de
okullarda okutulacak ders ve konuların
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programları yeniden düzenlenmiştir. Aynı
uygulamaların benzeri medreseler için tam
olarak yapılmamış olsa da; 1877 yılında
şeyhülislamlıkta oluşturulan İlim Meclisi
talebelerin ders yönetimi nizamnamesi
meydana getirilmiştir. Ayrıca müderrisler
için ileriye dönük bir takım çalışmalar
başlatılmış; düzenlemeler ile müderrislerin
maaşlarından bir miktar kesinti yapılarak
emeklilik ya da ölüm halinde ödenmek
üzere muhafaza edilmiştir. Bu girişimlerin
ardından mektep sayıları ile burada okuyan
talebelerin sayılarında büyük artışlar
yaşanmıştır.
Osmanlı Devletinde bu şekilde yeni
okulların açılması ve eğitimin gelişmesi
neticesinde gazete, dergi, kitap yayımı da
genişlemiş ve halk eğitimi alanında önemli
gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bu
gelişmelere devlet eliyle yapılanların yanı
sıra bazı aydınların, devlet adamlarının ve
kendini sorumlu hisseden insanların kişisel
gayretleri de eklenmiştir. Halk eğitiminin
bu şekilde kişisel gayretler ile bilinçli ve
gönüllü olarak ele alınmaya başlaması
cemiyet vb. oluşumları da gündeme
getirmiştir. Bu cemiyetler, genellikle eğitimi
ön planda tutarak halkı bilinçlendirmeyi ve
İslam, inanç birliğini meydana getirmeyi
hedeflemiştir.
Eğitim yoluyla İslam birliğini sağlamak
amacıyla II. Meşrutiyet döneminde kurulan
cemiyetler arasında ilk olarak 1908 yılında
kurulan ve bünyesinde Beyanü’l- Hak
Mecmuasını barındıran Cemiyet-i İlmiye-i
İslamiye gelmektedir. Diğer bir cemiyet
olan İttihad-ı Muhammedi Fırkası ise
Derviş Vahdeti (ö.1909) tarafından 1909

yılında kurulmuş; Volkan Mecmuasını
çıkarmışlardır. Son olarak başkanlığını
Musa Kazım Efendinin üstlendiği ve bazı
tarikat mensupları tarafından 1909 kurulan
Cemiyet-i Sufiye gelmektedir.
Bu üç cemiyeti o dönem oluşturulmuş
diğer cemiyetlerden ayıran özellik, İslami
düşünceye sahip kişiler tarafından kurulmuş
olması ve eğitimi ön planda tutmaları
olmuştur. Diğer bir ayırt edici özellik ise
İslamcılık akımının teşkilatlanmasına giden
yolda ilk adımların bu cemiyetler tarafından
atılmasıdır. Bu da İslamcılık akımının kendi
yayın organlarını oluşturmada kolaylık
sağlamış; İslamcılık fikri hareketini
geliştirmelerinde
yardımcı
olmuştur.
Dolayısıyla İslamcı aydınlar bir araya
gelerek devletin içinde bulunduğu siyasi
belirsizlikleri bertaraf etmek; devlete ve
millete kurutuluş formülü sunmak için yayın
dünyasında ilerlemeye devam etmişlerdir.
İslamcı aydınlar bu doğrultuda dinî, ilmî,
edebî ve siyasî içeriğe sahip olan Sırat-ı
Müstakim, Sebilürreşad, İslam Mecmuası
vb. dergileri meydana getirmişlerdir.
Bunlardan Sırat-ı Müstakim Dergisi, 1908
yılında Ebu-‘l Ula Zeyn Abidin ve Eşref
Edip (ö. 1971) tarafından yayınlanmaya
başlanmış; başyazarlığına Mehmet Akif
Ersoy getirilmiştir. Hürriyet ve faziletin
savunuculuğunu yapmış olan derginin ana
hedefi İslam birliğinin temini için çalışmak
olmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek için
uzun soluklu bir yayın hayatı geçirmiş;
halkın itibarını kazanmış saygın ve kuvvetli
isimleri çatısı altında toplamıştır. Bu
isimler arasında; Manastırlı İsmail Hakkı,
Bereket-zade İsmail Hakkı, Baban-zade
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Ahmet Naim, Mehmet Akif Ersoy, Hafız
Eşref Edip, Bursalı Mehmet Tahir, Kazanlı
Halim Sabit, Tahir el-Mevlevi, Ferit Kam,
Hasan Basri, A. Fuat Başgil, Peyami Safa
vb. değerli ilim, din ve siyaset adamlarını
sayabiliriz.
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya
çıkan ve İslamcı fikre sahip diğer bir
gazete de İslam Mecmuası olmuştur. İttihat
ve Terakki hükümetinin mali anlamda
desteklediği dergi 1914 yılında Kazanlı
Halim Sabit Şibay tarafından on beş günlük
olarak yayımını sürdürmüş; toplamda altmış
üç sayı çıkarmıştır. Altmış üç sayılık yayın
hayatında din-modernleşme ekseninde
oluşan konulardan modern hayata uygun bir
İslam yorumu ortaya koymaya çalışmıştır.
II. Meşrutiyet döneminde İslamcıların
din eğitimi ve öğretimi ile ilgili önemli
görüşler ileri sürdüklerini söylemek
mümkündür. Onlar özellikle dini eğitimin
yapıldığı en önemli eğitim kurumu olan
medreseler üzerinde hassasiyetle durmuş;
bu kurumun eksikliklerini tespit ederek
sorunları gidermeyi ve çağın gerektirdiği
yenilikleri içinde barındıracak modern bir
yapı haline getirmeyi arzulamışlardır. Zira
onlara göre medreseler Osmanlı Devleti’nin
yükselmesine olumlu katkıları olmuş; dinin
anlaşılmasında, halkın dini, ahlaki, anlamda
eğitilmesinde ve Müslümanların birliğinin,
huzurunun korunmasında uzun yıllar
önemli bir rol üstlenmiştir. Bu bağlamda
İslamcı aydınlar, medreselerin yeniden inşâ,
ihya ve modernize edilmesi ile devletin
eskiden olduğu gibi güçlü, halkın da bilinçli
olacağını ve cehaletten kurtulacağını
düşünmüştür.
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İslamcı aydınlar medreseler ile ilgili
basın yayın organlarında sadece kendi
düşüncelerine yer vermemiş; medrese
hocaları ve talebelerinin de kendilerine
gönderdiği mektup ve yazıları beraberinde
yayımlamışlardır. İslamcı aydınlar, onlara
bu şekilde söz hakkı vererek medreselerin
durumunu bizzat bu kurumun içerisinde
olan kişilerin bakış açısıyla görmeyi
hedeflemiştir. Onlarla birlikte medreselerin
iyi bir seviyeye gelmesi için çareler aramaya
başlamışlardır.
Bunun için öncelikle
medreselerin geri kalma sebeplerini tespit
etmeye çalışmışlardır.
Tespitlerinde Devletin Tanzimat döneminde
izlediği Osmanlıcılık siyasetinin, yetkili
kişilerin görevini yerine getirmemesinin,
ulemanın görevini aksatmasının
ve
Müslüman
halkın
rağbetsizliğinin
medreseleri olumsuz yönde etkilediğini
belirtmişlerdir. Bu olumsuz etkileri bertaraf
etmek için de medrese ıslahının önemini
gerekçeleri ile ortaya koymuşlardır.
İslamcı aydınlar medrese ıslahının
gerekçeleri arasında ülkenin terakkisi,
ülkede misyonerlik faaliyetlerinin önüne
geçilebilmesi, halkın cehaletten kurtulması,
ittihad-ı İslam’ın sağlanabilmesi
vb.
nedenleri belirlemişlerdir. Zira onlar
medreselere önemli misyonlar yüklemişler;
medreselerin
ıslahı
ile
zikredilen
konularda yaşanan sorunların aşılacağına
inanmışlardır. Bu sorunlar hakkında gazete,
dergi vb. basın kuruluşlarına yazı yazmanın
dışında medreselerin ıslahına yönelik
risaleler ve raporlar hazırlamışlar; resmi
makamlara ve kamuoyuna yol göstermek
amacıyla takdim etmişlerdir.
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Zikredilen risaleleri hazırlayan dönemin
aydınları arasında Vildan Faik Efendi
(ö.1925), Mehmed Ubeydullah Efendi
(ö.1937), Halim Sabit (Şibay) Efendi (ö.
1946) ve Eşref Efendizade Mehmet Şevketi
Efendi (ö. 1934) yer almıştır. Vildan Faik
Efendi, hazırladığı risalesinde medreselerin
eğitim seviyesinin yükseltilmesini, ekonomik
açıdan iyileştirilmesini istemiş; talebe ve
müderrislerin haklarının korunmasını ve
mesleki olarak geleceklerinin teminat altına
alınmasını önermiştir. Mehmed Ubeydullah
Efendi ise medreselerin yeniden eski iyi
dönemine döndürülmesi için fen bilimlerinin
takviyesiyle mevcut ders programlarının
günün şartlarına uygun bir şekilde yeniden
düzenlenmesi
gerektiği
düşüncesinde
olmuştur. Bunu yaparken Arapça lisanı
üzerinde önemle durmuş; Müslümanların
ortak dili olduğunu belirterek bu dilin eğitim
dili olmasını istemiştir.
Halim Sabit (Şibay) Efendi’nin medreseler
için hazırladığı ıslah risalesi ise kırk altı
sayfadan oluşmuş; öncelikle medreseye,
medrese mensuplarına ve bu konuda yetkili
kişilere yönelik öneri ve tenkitler yer almıştır.
Risalede ayrıca medreselerin ders programı,
eğitim metodu ve ders içeriği ile ilgili ıslah
yapılmasını istemiştir. Aynı yıl Eşeref
Efendizade Mehmed Şevketi Efendi de bir
ıslah risalesi hazırlamış; resmi makamlara
ve kamuoyuna sunmuştur. Risalede üç
başlık üzerinde durulmuş; medreselerin
kuruluş sistemi ve idare teşkilatı incelenmiş,
bu kurumun eğitim muhtevası olan kitap,
ders, metot ve programı üzerine fikir beyan
edilmiştir. Diğer bir başlık ise mezuniyet
sonrası talebe hakları ve istihdamı üzerine

olmuştur. Şevketi Efendi bu risale ile
eğitimdeki başarı oranının artacağını ve
talebenin eski usule göre çok daha iyi bir
eğitim alacağını ifade etmiştir.
Zikredilen şahısların yazdıkları risalelerde
ortak konular arasında; medreselerin eğitim
sürelerinin kısaltılması, ders kitaplarının
içeriğinin gözden geçirilmesi, müderris ve
talebe şartlarının iyileştirilmesi ve medrese
binalarının yenilenmesi vb. konular yer
almaktadır. Onlar ayrıca medreselerin
günün şartlarına uygun hale getirilmesini
arzu etmişler ancak bu yapılırken geleneksel
yapının korunmasını dilemişlerdir.
İslamcı aydınların hazırladığı bu risalelerin
yanı sıra aynı dönemde basın-yayın
vasıtasıyla rapor mahiyetinde makaleler
yazılmıştır.
Makaleleri
“Müntesibini
İlmiyeden Biri” mahlasını kullanan farklı
iki kişi, Ömer Fevzi Efendi
ve yine
“Nun” mahlasını kullanan diğer bir yazar
oluşturmuş ve kamuoyuna farklı tarihlerde
dört rapor sunulmuştur. Bu raporlarda
medrese
sisteminden
kaynaklanan
problemlerin çözümünden, medreselerin
genel eğitim içindeki derecesine ve
ihtisaslaşmaya kadar pek çok konuda
kamuoyuna önerilerde bulunmuşlardır.
Bu önerileri medreselerin ıslahında ve
iyileştirilmesinde
hükümete
yardımcı
olmak amacıyla yapmışlar, medreseler için
yapılmasını istedikleri ıslah çalışmalarını
hızlandırarak bir an evvel medreseleri layık
olduğu konuma ulaşmasını dilemişlerdir.
İslamcı aydınlar, hazırladıkları ıslah
programları ve raporların dışında süreli
yayınlar vasıtasıyla medreselerin ders
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programı ve derslerine yönelik önerileri de
olmuştur. Onlar, eğitim öğretim sisteminin
yeniden düzenlenmesi gerektiğini, eski
sistemin artık yürümediğini ve tıkandığını
belirterek öncelikle ders programı üzerinde
durmuşlardır. Ders programının değişmesi
gerektiğini belirten yazılar yazarak fikirlerini
yetkililere ulaştırma gayreti içerisinde
olmuşlar ve eğitim-öğretim programı ile
ilgili şu önerilerde bulunmuşlardır:
• Günün ihtiyaçlarına cevap verecek
ilimlerin konulması; hiçbir faydası olmayan
ve ya devri geçmiş derslerin programdan
kaldırılması,
• Programa tarih, matematik, yabancı dil,
farsça, matematik, mantık ve felsefe vb.
derslerin eklenmesi,
• Medreselerde okutulan Fıkıh, Hadis, Tefsir,
Kelam vb. derslerin yeniden düzenlenerek
haşiyesiz bir şekilde programa alınması,
• Medreselerin ders programlarının
mekteplerde
uygulanan
programa
yaklaştırılması,
• Medreselerin orta ve yüksek olarak iki
kısma ayrılarak derslerin buna göre yeniden
yapılandırılması,
• Merkezde bulunan medreselere uygulanan
program değişikliği, taşra medreselerine de
uygulanması.
İslamcı aydınlar medrese ders programı
konusunda belirttikleri bu önerilerin yetkililer
tarafından dikkate alınması durumunda
medreselerin İslam ruhuna uygun okullar
haline geleceğine inanmışlardır. Buna göre
onlar, XVI. yüzyılda okutulan derslerin
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değişmeden aynı şekilde okutulmasına
itiraz etmiş; yeni eserler yazacak kişilerin
yetişmediğine
dikkat
çekmişlerdir.
Bunun için İslamcı aydınlar, kitapların
her ilim alanı için yeniden telif edilmesi
gerektiğini belirtmiş; bir kitabın yıllarca
hiç değiştirilmeden okutulmaya devam
edilmesinden duydukları rahatsızlıkları dile
getirmişlerdir. Ayrıca İslamcı düşünürler,
mevcut ders kitaplarının yeterli olmadığını,
yapılan küçük düzenlemeler ile medreselere
yönelik herhangi bir terakkinin mümkün
olmayacağını ifade etmişlerdir. Bunun için
mevcut ders kitaplarının tekrar gözden
geçirilerek eksikliklerinin giderilmesini
veya dersleri daha pratik bir yolla anlatacak;
vakit kaybına neden olmayacak kitapların
okutulması gerektiğini belirtmişlerdir.
İslamcı aydınlar ayrıca medreselerin
eğitim-öğretim metodu yani ders usulü
ile ilgili düşüncelerini belirtmişlerdir.
Onlar metodun anlamını; kişinin belli bir
görevi yerine getirmek ve belirli bir amacı
elde etmek için kullanacağı vasıtaların
tümü olarak ifade etmişlerdir. İslamcılara
göre bir metodun değeri, İslam’ın maksat
ve gayesinin gerçekleşmesi yolunda
yapacağı hizmetin derecesi nispetinde
olmuştur. Ayrıca onlar, İslam gayesi ve
maksadı taşımayan eğitim programlarının
uygulanması sonucu sorumsuz bir hayatın,
maksatsız ve mesleksiz bir eğitimin ortaya
çıkacağına inanmışlardır.
İslamcılar
o dönem medresede uygulanan ders
metodunun da değiştirilmesi gerektiğini
düşünmüşler ve mevcut eğitim metodunu
şu şekilde eleştirmişlerdir:
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• Dersler tartışma, eleştiri, soru-cevap vb.
yöntemlerle işlenmemektedir.
• Ders klasik yöntemle, siyah tahta üzerine
notlar yazılarak hocanın tecrübeleri ile izah
edilmeye çalışılmakta; talebelerin yaşlarına,
kapasitelerine bakılmamaktadır.
• Dersler sadece teorik olduğundan pratik
yapmaya imkân vermemektedir.
• Ders kitaplarında geçen kavramların çok
olduğu, somutlaştırılamadığı için talebe
dersi anlamakta zorlanmaktadır.
Buna göre İslamcılar, II. Meşrutiyet’ten
sonraki dönemde medreselerde uygulanan
eğitim metodu hakkında zaman kaybına
neden olduğu, pratik uygulama yapılmadığı
ve eğitime yön verecek kişileri yetiştirmediği
vb. nedenlerden dolayı eleştirmişlerdir.
Onlar eğitim metodunun İslami terbiye
vermesi, zamanın ihtiyaçlarına uygun olması
ve bilgiyi davranış haline getirecek şekilde
uygulanması yönünde görüş bildirmişlerdir.
İslamcı aydınlara göre eğitim sistemini
etkileyen diğer bir faktör de eğitmenler ve
eğitim gören talebeler olmuştur. Onlara göre
medreselerin kaliteli bir eğitim-öğretim
süreci gerçekleştirebilmeleri için hoca
ve talebelerin görev ve sorumluluklarını
hakkıyla yerine getirmeleri gerekmektedir.
Onlar müderrisleri hem medreselerin kötü
gidişatından sorumlu tutmuşlar hem de
bu kötü gidişatı sona erdirecek önemli
bir faktör olarak görmüşlerdir.
İslamcı
aydınlar, müderrislerin daha iyi bir seviyeye
ulaşmalarını sağlamak adına onlar hakkında
şu eleştirilerde bulunmuşlardır:

• Kendilerini yetiştirmemeleri,
• Yeni eser yazmak yerine şerhlerle
yetinmeleri,
• İslam’ın hedef
görmemeleri,

olduğu

tehlikeleri

•
Tabiatı gereğince araştırmamaları ve
tabiat ve fizik ilimlerini terk edilmesine
sebebiyet vermeleri,
• Yeniliğe kapalı olmaları.
Buna göre İslamcılar, müderrislerin harekete
geçmesi için bu eleştirileri yapmışlar
ve onların daha fazla gayret göstermesi
gerektiğine inanmışlardır. Müderrislerden
kendilerini yetiştirmelerini, güncelliğini
kaybetmiş eserleri bırakıp zamanın faydasına
olan eserleri okutmalarını, araştırma
yapmalarını, yeniliklere açık olmalarını
kısacası medreseyi ıslah edecek çalışmalar
yapabilecekleri bir seviyeye ulaşmalarını
istemişlerdir. Bunu yapmadıkları takdirde
ya da harekete geçmede geç kalınması
durumunda daha kötü bir hale gelineceği
üzerinde ısrarla durmuşlardır.
İslamcı
aydınlar, müderrislerin yanı sıra talebeler
için de yazılar yazmış ve önerilerde
bulunmuştur. Bu öneriler arasında:
1- Talebelerin maddi sıkıntı çekmeden
eğitim görmelerinin sağlanması; talebeler
için
medreselerin
fiziki
şartlarının
iyileştirilmesi,
2- Mevcut programın ve metodunun revize
edilmesi, talebelerin dini ilimlerin yanı
sıra asrın gerektirdiği fenlerin de eğitimini
alması,
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3- En az bir yabancı dil bilmeleri, bu dil
Fransızcadan ziyade dünya üzerinde daha
çok konuşulan İngilizcenin olması,
4- Medreseye kabul şartlarının geliştirilmesi
ve sınıftaki talebe sayısının otuzun üzerine
çıkarılmaması vb. öğrencinin lehinde
öneriler bulunmaktadır.
İslamcı aydınlar, talebelerin yaşadığı
tüm sorunların giderilmesi için vakıfların
düzene sokularak gelirlerinden bir kısmının
talebelere yansıtılmasını, medreselerden
mezun olan talebelere istihdam sağlanmasını
ve iyi bir eğitim alabilecekleri bir ortamın
oluşturulmasını istemişler; bunun için
kapsamlı bir medrese ıslahatı yapılması
gerektiğini belirtmişlerdir. Görüldüğü gibi
İslamcı aydınlar, medreselerin ıslahı için
ders programı, ders kitapları, eğitim metodu
vb. konular üzerinde durmuş; medrese
müderrisleri ve talebelere yönelik bakış
açılarını ortaya koymaya çalışmıştır.
İslamcı aydınlar bu çalışmalar ile
medreselerin devletin önemli bir eğitim
kurumu olarak yeniden inşa ve ihya
edilmesini istemiş; modern bir yapıya
kavuşmasının önünü açmak arzusunda
olmuşlardır. Bu anlamda birçok toplantılar
yapılmış,
gazetelerde,
mecmualarda
makaleler yazılmış, resmi makamlara
layihalar, risaleler gönderilmiştir. Yapılan
bu girişimler ilk etapta sonuç vermemiş gibi
görünse de medrese hocaları, talebeler ve
kamuoyunun büyük bir kısmının desteğini
alan İslamcı aydınlar ilk ciddi adımın
atılmasını sağlamıştır. Neticede Maarif
Nazırlığı, Şer’iye ve Evkaf Nazırlığı ile
Şeyhülislamlık yapan kişiler harekete
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geçmiş ve medreselerin ıslahına yönelik
dört resmi çalışma yapmıştır.
Zikredilen çalışmalardan ilki 26 Şubat
1910 tarihinde yapılan Medaris-i ilmiye
Nizamnamesi olmuş; başta İslamcı aydınlar
olmak üzere ilmi ve siyasi tüm çevrelerce
sevinçle karşılanmıştır.
Nizamnameye
göre medreselerde mevcut ders usulünün
ıslah edilmesine ve programa cebir, kimya,
tarih, coğrafya, farsça vb. fen derslerin
eklenmesine karar verilmiştir.
Ayrıca
idare, öğrenci kabul, imtihanlar, müderris
ve talebelerin hak ve sorumlulukları
ile okutulacak ders planı vb. konularda
yenilenmeye gidilmiş; toplamda 48 madde
hazırlanmıştır. Buna göre eğitim süresi on
iki yıl olarak tespit edilmiş; bir ders yılı
dokuz aya çıkarılmıştır. Bu nizamname ile
medreselerde gerçek bir reforma ulaşılmak
istenmiş; medreselerin diğer modern eğitim
kurumları gibi belli kuralları, plan ve
programları olan okullar haline getirilmesi
amaçlanmıştır. Ancak program uygulamaya
konulduktan bir müddet sonra başta
maddi olanaksızlıklardan dolayı aksamaya
başlamış; devlet medreseler için vadettiği
mali desteği uygulamaya yansıtmamıştır.
İslamcı aydınlar, bunun neticesinde
talebelerin barınak ve bakım ihtiyaçlarının
karşılanmamasına, medrese hocalarının
maaşlarının ödenmemesine, nizamnamede
belirtildiği gibi ders içeriklerinin, saatlerinin
ve kitaplarının değiştirilmemesine karşı
çıkmışlardır. Basın aracılığı ile Ders Vekâleti
Aliyesine seslenerek bu bozuklukların bir
an önce düzeltilmesini istemiş; uzun bir süre
boyunca yayın organlarında bunu gündemde
tutmuşlardır. Onların bu ısrarcı tutumuna
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medrese talebeleri de mektuplarıyla destek
vermiş; medreselere yönelik nizamname ile
karara bağlanan yeniliklerin uygulamaya
geçmediğini yazmışlardır.
İslamcı aydınların resmi makamlara yönelik
yaptığı bu baskıların etkili olduğunu
ve yetkili kişileri harekete geçirdiğini
Meşihat Makamına bağlı Ders Vekâleti
dairesinden 5 Mart 1914 tarihinde yapılan
açıklamadan anlaşılmaktadır. Açıklamada
mütefekkirinin medreselerin bu günkü
halini nazar-ı dikkate aldıklarından ve
bundan endişe duyduklarından bahsedilmiş;
onların ıslahın lüzumundan dolayı uzun
uzun makaleler, layihalar yazdıklarından
programlar
düzenlediklerinden
söz
edilmiştir. Yazıda bu durumun bir süredir
devam ettiği, kendilerinin de bunu dikkate
alarak üzerinde düşündükleri ifade edilmiş;
bu doğrultuda dershaneler açtıklarından,
medreselere yeni dersler ilave ederek
yenilenmeye gittiklerinden söz edilmiştir.
Ders Vekâleti ayrıca yapılan yeniliklerin
yeterli olmadığını daha geniş ve esaslı
teşebbüslere ihtiyaç görüldüğünü ifade
etmiştir. Bu durum İslamcı aydınların
medreseler için gösterdikleri çabanın Devlet
yetkilileri tarafından takdir edildiğini
ve onları ıslah için harekete geçirdiğini
göstermesi açısından önemlidir. Yetkililer
tarafından yapılan bu açıklamadan yaklaşık
yedi ay sonra Meşihat Makamı medreselerin
ıslahı için yeni düzenlemeler yaptıklarını
açıklamış ve yeni bir nizamname
yayımlamıştır.
II. Meşrutiyet döneminin ikinci ve en
önemli ıslah çalışması olan Islah-ı Medaris
Nizamnamesi 1 Ekim 1914
tarihinde

duyurulmuştur. Bu nizamnamede yer alan
yirmi dört madde ile medreselerin ıslahına
yönelik asıl ve köklü yenilikler yapılmak
istenmiştir. Buna göre medreselerin idari
yapısına ilişkin büyük bir adım atılmış ve
İstanbul’da eğitim veren bütün medreseler
Dârü’l-Hilafeti’l-Aliye medresesi adıyla
tek yönetim altında birleştirilmiştir. Islah-ı
Medaris Nizamnamesi ile birbirinden kopuk
halde bulunan, belli bir nizam ve intizama
sahip olmayan medreseler merkezi bir otorite
altında birleşmiştir. Ayrıca İstanbul’da
bulunan tüm medreseler kayıt altına alınmış;
şubelere ayrılmış ve her şubenin başına ayrı
bir müdür belirlenerek eğitimin aksamadan
yürütülmesi hedeflenmiştir.
Hedeflenen tüm bu yeniliklere rağmen
Osmanlı Devleti o sırada I. Dünya Savaşına
dâhil olmuş; derslerin başlamasından
yaklaşık bir hafta sonra Şeyhülislam
Hayri Efendi ve ilmiye teşkilatının yetkili
isimleri İtilaf Kuvvetlerine karşı cihat ilan
edilmesine karar vermiştir. Bu durumun
neticesinde ulemadan birçok müderris
silahlı kuvvetler içerisinde çeşitli alanlarda
görev yapmak üzere seferber edilmiş ya da
başka öğretim görevlerine tayin edilmiştir.
Dolayısıyla yapılan ıslahlar hayata
istenildiği gibi uygulanamamış; savaş sadece
askeri zararlar vermekle kalmamış aynı
zamanda devletin siyasi, mali, içtimai ve
eğitim sistemlerinin de sarsmıştır. Yaşanan
olumsuzluklar tasarlanan reformların kâğıt
üzerinde kalmasına sebebiyet vermiştir.
Medreselerde ıslahata başlamış olan
Şeyhülislam ve Evkaf Nazırı Hayrettin
Efendi bir yıl sonra görevinden çekilmiş
yerine 8 Mayıs 2016 tarihinde Musa
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Kazım Efendi şeyhülislam olmuştur. Musa
Kazım Efendi göreve geldikten sonra
medreseler konusunda ıslahatın devam
etmesini sağlamış ve reform programlarını
sürdürmüştür. İlk ciddi çalışmasını göreve
geldikten bir yıl sonra 23 Nisan 1917
tarihinde Medâris-i İlmiye Hakkında bir
kanun
çıkartarak yapmıştır. Hazırlanan
bu kanun on altı maddeden oluşmuş ve bir
önceki nizamnamenin, bazı değişiklikler
hariç, bir devamı niteliğinde olmuştur.
Bu değişiklikler arasında medreselerin
derecelerine verilen isimlerin değiştirilmesi
olmuş; Tali Kısm-ı Evvel adı İbtidai Hariç
adı ile; Tali Kısm-ı Sani, İbtidi Dahil adıyla;
Kısm-ı Ali ise Sahn adıyla değiştirilmiştir.
Kanun ile ayrıca medrese hocalarının
alacakları maaşların alt ve üst limitleri
belirlenmiş; talebeler için Evkaf gelirleri
dışında Maliye Nezaretinden de yardım
sağlanmıştır. Maliyeden yardım alınmaya
gidilmesi medreseler açısından önemli
bir adım olmuştur. Zira Tanzimat’tan
itibaren Maliye, medreselere olan ilgisini
ve desteğini kesmişti ancak bununla
medreseler için ilmiye bütçesine bir milyon
dört yüz bin kuruş ilave gelir ayrılmıştır. Bu
da medreselerin mali açıdan rahatlayacağı
anlamına gelmiştir.
Medreselere getirilmesi düşünülen bu
yenilikler bir sonraki nizamnameye zemin
hazırlamaktan ileri gidememiştir. Zira
aradan beş ay gibi kısa bir sürenin ardından
3 Ekim 1917 tarihinde daha geniş kapsamlı
“Dârü’l Hilâfeti’l Aliyye Medresesi ile
Taşra Medresesi Hakkında Nizamname”
hazırlanmış ve Medaris-i İlmiye Hakkında
Kanun ile yapılmak istenen yeniliklere
açıklık getirilmiştir.
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Dârü’l Hilâfeti’l Aliyye Medresesi ile
Taşra Medresesi Hakkında Nizamname
II. Meşrutiyet döneminde medreselerin
ıslahına yönelik yapılan son düzenleme
olmuştur. Bu nizamname ile kayda değer
bir değişiklik olmamış; daha önce yapılan
yönetmelikle eksik kalan bazı konular
düzeltilmeye
çalışılmıştır.
Hazırlanan
bu nizamname, yedi bölümden oluşmuş;
İstanbul teşkilatı, medresenin idaresi,
müderrisler,
Süleymaniye
Medresesi
vb. konular ele alınmıştır. Ayrıca taşra
medreseleri, hazırlık sınıfı, medrese kabul
şartları, ders programları ve mezun olanların
istihdamı üzerinde durulmuştur.
II. Meşrutiyet döneminde medreselerin
ıslahatı hakkında İslamcı aydınların
öneride bulunduğu birçok yeniliğin
dikkate alındığı görülmektedir. Bunlar;
derslere fen ilimlerinin eklenmesi, ders
programlarının
yenilenmesi,
yabancı
dil öğretiminin yapılması, öğrencilerin
maddi olanaklarının iyileştirilmesi ve
medreselerin fiziki şartlarının düzeltilmesi
olmuştur. Bu anlamda hazırlanan tüm bu
nizamnamelere bakıldığında bir öncekine
göre daha geliştirilmiş ve düzeltilmiş olduğu
görülmektedir. Ancak o dönem savaşların
patlak vermesinden kaynaklanan maddi
yetersizlikler, yetkililerin medreselere
gereken önemi vermemesi, müderrislerin
sayıca az olması, bazı medrese hocalarının
ders usulünü değiştirip yeni programa adapte
olmada yaşadığı sorunlar vb. nedenlerden
dolayı bu nizamnamelerin uygulanmasında
ve hayata geçirilmesinde beklenen sonuç
alınamamıştır.
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II. Meşrutiyet döneminde yürütülen ancak
başarılı sonuç alınamayan medrese ıslahat
çalışmalarının devam ettiği dönemde
ıslahat kapsamında bazı yeni medreseler
kurulmuştur. Bu medreselerin kuruluş
amaçları arasında Müslüman halkın özel
hukuk davalarına bakacak kadı ve naip
gibi hukukçulara ihtiyaç duyması ve
din hizmetlerinin yerine getirilmesinde
istihdam edilecek görevlilerin yetiştirilmesi
bulunmaktadır. Bu mesleki medreselerin
ilki 1854 yılında açılan ancak 1908 yılında
yeni bir nizamname ile ıslah edilmiş olan
Medresetü’l-Kuzat olmuştur.
Medresetü’l-Kuzat, zamanla Şer’i hukuk
alanında önemli bir konuma ulaşmıştır.
Devlet ve Meşihat Makamı 3 Ocak 1914
tarihinde yeni bir nizamname ile bu
medreselerin program ve idaresini yeniden
şekillendirmiş; disiplin ve tedrisatı daha
sıkı kurallara bağlamak için düzenleme
yapmıştır. Neşredilen bu nizamname dört
bölüm ve yirmi üç maddeden oluşmuş; idari
işler, eğitmenler, talebe kabul şartları vb.
konu başlıkları altında gerekli açıklamalar
yapılmıştır.
Yapılan bu düzenlemeler İslamcı aydınlar
tarafından memnuniyetle karşılanmış;
getirilen yeniliklerin iltiması ortadan
kaldıracağını ve adaleti işleteceğini
belirtmişlerdir. Ayrıca onlar bu medrese
eğitimi ile İslami temele dayalı bir hukuk
bilgisinin verileceğini düşünmüşlerdir.
Gerçekten de bu kurum, Hukuk açısından
yeterli sayılabilecek bir programa sahip
olmuştur. Ancak Cumhuriyetin ilan edilmesi
ile hukuk alanında yapılan değişiklikler
nedeniyle o tarihte kapatılmıştır.

Yeni açılan diğer bir medrese ise
Medresetü’l-Mütehassisin
olmuş;
alanlarında ihtisaslaşmış ve uzmanlaşmış
ders hocalarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu şekilde hem mevcut medrese hocalarının
yükü hafifletilmek istenmiş hem de eğitimin
daha verimli hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Dört yıllık bir eğitim süresini kapsayan bu
medreseler Tefsir ve Hadis Şubesi, Fıkıh
Şubesi, Kelam, Tasavvuf ve Felsefe Şubesi
olarak üç bölüme ayrılmıştır. Bu şekilde
1915 yılında açılarak öğretime başlamış;
1917 yılında Şeyhülislam Musa Kazım
Efendinin yaptığı “Dârü’l Hilâfeti’l Aliyye
Medresesi ile Taşra Medresesi” ıslahatına
göre yeniden düzenlenmiş, ismi değiştirilmiş
ve Medrese-i Süleymaniye adını almıştır.
I. Dünya savaşı sebebiyle talebelerin büyük
bir oranda askere alınmaları ve İstanbul’a
seyahat etmenin giderek zorlaşmaya
başlaması ile medreselerin genelinde olduğu
gibi İhtisas Medreselerine de kayıt olma
ve devam etme zorluğu ortaya çıkmıştır.
Bunun sonucunda öğrenci sayısında sert
bir düşüş yaşanmıştır. Örneğin 1918 yılında
yapılan bir istatistiğe göre bu medreselerde
okuyan talebe sayısı 76 ve daha sonraları
35’e kadar düşmüş; nihayetinde Tevhid-i
Tedrisat kanunu ile bu kurum kapatılmıştır.
II. Meşrutiyet döneminde yeni açılan
medreseler kapsamında Tevcih-i Cihat
Nizamnameleri ile açılan medreseler
de hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Bu
nizamnameler, Osmanlı Devletinde din
görevlilerinin atanma, usul ve şartlarını
belirleyen yasal bir düzenleme olarak
oluşturulmuş; 9 Şubat 1870, 9 Nisan 1873
ve 5 Ağustos 1913 yıllarında yayınlanmış
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üç nizamnameden meydana gelmiştir. Son
çıkarılan ve çalışmamızın konusu içerisinde
yer alan 1913 nizamnamesi ile mesleki
olarak çeşitli dini görevleri yerine getirecek
elemanların tanımı ve tasnifi yapılmış
ve yetiştirilmeleri bir takım esaslara
bağlanmıştır. Bu esaslar doğrultusunda 1912
yılı Aralık ayının sonunda vaiz yetiştirmek
üzere
Medresetü’l-Vâizin
açılmış;
kuruluşundan yaklaşık on dört ay sonra
19 Şubat 1914 tarihinde, yirmi maddeden
oluşan Medresetü’l-Vâizin Nizamnamesi
yayımlanmıştır. 1913 yılında ise imam ve
hatip yetiştirmek amacıyla Medresetü’lEimme ve’l-Huteba kurulmuştur. 1919
yılında ise bu iki medrese birleştirilerek
Medresetü’l-İrşad adı altında yeni bir
medreseye dönüştürülmüştür.
İslamcı
aydınlar tarafından büyük önem verilen;
yazı ve makaleleriyle üzerinde çokça
durulan bu medreseler, sorumlu makamların
ilgisizliği, mezunlarının gelecek ve iş
kaygısı dolayısıyla yeteri ilgiyi görememiş
ve kapatılmıştır.

SONUÇ
II. Meşrutiyet döneminin başlaması ile
eğitim konusu da dâhil her türlü meselenin
etraflıca tartışma imkânı yakaladığı bir
zaman diliminde, eğitim-öğretim konuları
ile ilgilenen İslamcı aydınlar, konuya
kendi hayat görüşleri çerçevesinde bir
yaklaşım tarzı getirmişlerdir. Özellikle
medreselerde talebelere ve Müslüman halka
verilen eğitimin eksik olan yönlerinin neler
olduğunun farkında olan İslamcı aydınlar,
bu eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir
90

çaba içerisine girmiş ve konuyu gündemde
tutmaya çalışmıştır. Medreselerin ıslahı
konusunda gösterdikleri bu gayretler
yetkilileri harekete geçirmiş; onların resmi
çalışmalar başlatmasına vesile olmuştur.
Ancak yapılan bu resmi çalışmalar ülkenin
içerisinde bulunduğu olumsuz şartlar
nedeniyle sonuç vermemiş olsa da İslamcı
aydınların gayretleriyle atılan adımlar
Osmanlı tarihi boyunca medreselerin ıslahı
konusunda yapılan son köklü düzenlemeler
olması açısından önem taşımaktadır.
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GOSTİVAR’DA İKİ ÖNEMLİ ARKEOLOJİK ALANIN KORUNMA
SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mr. Ersin DİKO
e-mail:dikoersin@gmail.com
ÖZET
Makedonya, çoğu zaman göz önüne alınabilecek zengin bir kültürel mirasa sahiptir.
Makedonya bölgesinde önemli stratejik binaları birçok önemli tarihi yapı ve arkeolojik
alanları bulunmaktadır. Ayrıca Bizans döneminden kalma kiliseler ve Osmanlı döneminden
kalma camiler birçok Makedon kentini zenginleştirmektedir. Bu zengin kültürün bir diğer
önemli yapıları da antik dönemden kalma kalerlerdir. Bu kaleler, savunma amaçlı olarak
yapılmış olsalarda zamanla askeri -yerleşim birimleri haline gelmişlerdir.
Zaman içinde yaşanmaya başlanan bu yapılar kentlerin önemli stratejik noktalarından
biri haline gelmiştir. Günümüzde ise bu kalelerden sadece temel kalıntılarının geldiği
görülmektedir. Bunun nedeni ise zamanla kentlere göçlerin başlamasıyla beraber bu antik
dönem kaleleri terk edilmeye başlanmasıdır. Bu yapılara iyi örnek olarak Gostivar şehri
sınırları içinde bulunan ve korunmaya muhtaç iki önemli antik dönemi kalesi söylenebilir.
Bunlar; Gjonovica ve Raven köyleri kaleleridir. Araştırmada, bölge yetkilileri tarafından
gerçekleştirilen koruma çalışmaları irdelenmiştir. Bu hususta son olarak öneriler kısmında
Gostivar’da bu anlamda atılması gereken adımlar belirtilecektir.
Anahtar Kelime: Balkanlar, Roma, Makedonya, Gostivar, Kaleler, Arkeoloji, Koruma
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A STUDY ON PROTECTİON ISSUES OF TWO IMPORTANT
ARCHAEOLOGİCAL SİTES İN GOSTİVAR
Mr. Ersin DİKO
e-mail:dikoersin@gmail.com

ABSTRACT
Macedonia has a rich cultural heritage that can often be considered. There are important
strategic buildings, many important historical structures archaeological sites in the
Macedonian region. In addition, Byzantion- era churches and Ottoman- era mosques
enriches many Macedonian cities. Another important structures of this rich culture is the
Castles of Antiquity. Although these castles were built for defensive purpose, they became
military-settlements over time.
These sturctures, which began to be experienced over time, have become one of the
important strategic points of the cities. Today, it is seen that only the remains foundations
came from these castles. The reason for this is that, with the start of migration to the cities,
these ancient castles began to be abandoned. Two important ancient period castles in need
of protection, located within the borders of the city of Gostivar, can be shown as good
examples of these structures. These; The villages of Gjonovica and Raven can be said to be
their castles. In the research, protection studies carried out by the regional authorities were
examined. Finally, the targets to be determined of this subject in Gostivar will be stated.
Keywords: Balkans, Rome, Macedonia, Gostivar, Castles, Archeology, Protection
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1.GİRİŞ
Makedonya
tarih
boyunca
farklı
toplulukların, farklı uygarlıkların ve farklı
dinlerin yerleştiği bir yerleşim olmuştur.
Bu yapılan çalışmada 4- 9 yüzyıllar arası
Balkan tarihi hakkında bilgi verilmekle
beraber, Makedonya’da bulunan geç antik
dönem kaleleri ele alınıp incelenmiştir.
Bu çalışma yapılırken kitaplar, tezler ve
makaleler taranmıştır ve yararlanılan bilgiler
kaynakça kısmında verilmiştir. Ayrıca
elektronik bilgilerden de yaralanılmıştır.
Çalışma görsellerle zenginleştirilmiştir.
Araştırmada geç antik dönem tarihi ile
ilgili bilgiler verildiği gibi, Makedonya
tarihinde önemli bir yeri olan kaleler
hakkında bilgiler verilmiştir. Araştırmada,
Makedonya Gostivar’a bağlı Raven ve
Gjonovica köyleri antik dönem kaleleri
hakkında ulaşılabilen bilgiler araştırmacıya
sunulmuştur.
Balkanlarda
Roma
İmparatorluğu
dönemi ilk yıllarından son zamanlarına
dek neredeyse aralıksız bir çok saldırıya
uğramış, bu nedenle Roma İmparatorları
hükmettikleri tüm alanlar boyunca, akınlar
yaparak İmparatatorluk topraklarını ele
geçirmeye çalışan Hunlar, Gotlar, Avarlar,
Slavlar veya Türkler gibi birçok çeşit
ırktaki düşmanlarına karşı yeteneklerinin
seviyelerine uygun bir biçimde sağlam
duvar işçilikli kaleler inşa etmeyi asla
kesmemişlerdir (Foss ve Winfield 1986,s.
167 ).
Bunların birçoğu bir zamanlar Roma’nın
sınır topraklarını oluşturan yerlerde
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romantik
kalıntılar
olarak
halen
durmaktadırlar. Bunların kale temelleri hiç
de az sayıda olmayan Makedon kentinin
merkezindeyken, çoğunun aslında dağlar
arasında saldırıya uğrayabilecek zayıf
noktalar olan dar geçitler gözledikleri ya
da durdurdukları noktalardır (Rice 1998, s.
128).
Bu araştırmanın amacı, Balkanlarda
Roma dönemi savunma kaleleri hakkında
mümkün olduğunca kapsamlı bir araştırma
yapılmasıydı. Bu sayede bölgedeki Roma
taihi ile ilgili birçok bilgiyi bünyesinde
barındıran ancak yeterince incelenemeyen
bir alanla ilgili biraz da olsa katkı
sağlanması amaçlanmıştır.

2. 4-9 Yüzyıllar Arası Doğu Avrupa
Tarihi
Romaların Balkanlara yayılması, İlirya
kraliçesi Teuta zamanında yani M.Ö 3.
yüzyılın sonlarında olmuştur. İlirya- Roma
ve Makedon-Roma savaşları sırasında
Romalılar İliryalıları ve eski Makedonları
yenmiştir. Bu zaferle beraber Balkan
Yarımadası Romalılara açılmıştır (Jelavich
1999, s. 9). Bu Dönemle beraber bölge idarî,
kültürel ve askerî açılardan Roma yapısıyla
kurgulanmaya başlanmıştır. Günümüz
Sırbistan’ın çoğu Yukarı Moesia (Mezya)
eyaletinin bir parçası olurken, daha küçük
kısımlar Panunya, Dalmaçya, Prevalitana,
Dardanya ve Daçya eyaletlerinin bir parçası
haline geldiler. Aurelius zamanında, Doğu
Avrupa’da Barbar kabilelerinin akınları
bir dizi Roma kalelerin kurulmasına yol
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açtı. Roma egemenliğinin son yıllarında
Romalılar, Gotlar ve Hunlar, bölgede
kendi güç alanlarını oluşturma uğraşına
girişmiş ve kendi alanlarını kurmuşlardır.
Barbar saldırıları devam etmesiyle
beraber 378’de Gotlar bölgeye girmiştir.
Ardında Roma İmparatorluğunda kalıcı
olarak yerleşmişlerdir (Schimdt 1941, s.
415).

6. yüzyılın ilk on yılında Slavlar, bazen
bağımsız istilacılar olarak, bazen de diğer
barbar halklarla birleşerek, Doğu Roma
İmparatorluğu topraklarına yapılan yağma
saldırılarına katıldılar. Slavlar birçok grup
hâlinde Balkanlar’ın geniş arazilerine
hâkim olmuşlardır. Slavlar, Balkanlar’a
geldiklerinde, bölgeye geçici olarak
yerleşmiş ve bu yerleşmelerle Slavların
bölgedeki birçok halkı asimile ettiği
düşünülmektedir.

Resim-1. Balkan Haritası, 4 yüzyıl

395 yılında ise İmparator I. Theodosius,
Roma İmparatorluğu’nu ikiye böldü ve
Balkan Yarımadası’nın çoğu Doğu Roma
İmparatorluğu’nun bir parçası olurken,
kuzeybatı kısmı (günümüz Hrvatistan ve
Slovenya) Batı Roma İmparatorluğu’na
kaldı.
Bölgeye daha sonraki yıllarda Hunlar
yönelecektir. 5. yüzyılın, ortalarında
Attila liderliğindeki Hunlar, 453 yılında
onun ölümünden sonra güçlü bir devlet
kurdular. Hunlar bu tarihte Balkanların
Panunya bölgesine yerleştiler ve zaman
zaman Orta Balkan kısmına saldırılar
düzenlediler.

Resim-2. Slav saldırıları, 7 ve 9 yüzyıl
Aynı yüzyılın ortalarında, Avarlar Kağan
Bayan liderliğindeki güçleri Bizans
topraklarına saldırıp yağmalayıp, 582’de
önemli Roma antik kenti olan Sirmium’u
ele geçirerek Balkan Yarımadası’na
girdiler. Bu dönem Avar, Slav gibi Balkan
topraklarında yayılım yapan boylarla
Doğu Roma idaresi arasında mücadelelerle
devam etti. Bulgarlar, 670 yılında
Tuna’nın güneyine geçti ve 680 yılında
onları püskürtmek için gelen Doğu Roma
ordusunu bozguna uğrattı. VII. yüzyılda
Türk asıllı Bulgar kabileleri, hükümdarları
Asparuh’un kumandasında Tuna’yı geçerek
Batı Karadeniz ile Tuna Nehri arasındaki
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bölgeye yerleşen Slavları hâkimiyetleri
altına almışlardır. Balkanlar’ın doğusuna
yerleşen Bulgar boyları, devletleri içinde
yaşayan büyük Slav nüfusuyla beraber
yaşarken, bir süre sonra bu Slav boyların
kültürlerine doğru yönelip Slavlaşmışlardır.
Sonrasında ise Konstantinos, Bulgar Hanı
Asparuh ile antlaşma imzalamış, Bulgar
devleti bağımsızlığını kazanmıştır. Böylece,
bu devlet altındaki Slav kabileleri de Doğu
Roma egemenliğinden çıkmıştır (Haldon
1990). 864 yılında Boris hristiyanlığı kabul
eden ilk Bulgar kağanı olmuştur. Sırpların
Balkanlara göç etmesine önderlik eden ilk
hükümdarın Prens Vojislav olduğu kabul
edilir. Bu hükümdardan sonra yerine torunu
Vlastimir geçmiş 8 ve 9. yüzyıllarda bölgede
Sırbistan devletini kurmuştur.
3. Geç Antik Dönem Makedonya Kaleleri
4 ve 6 yüzyıllarda Makedonya bölgesinde
18 şehir ve kasaba yer almaktaymış. Geç
antik dönemde, erken dönem antik kenti
(Polis), geç antik bir kaleye (Kastrum)
dönüştürülmüştür.
Kastrumlar esasen
büyük askeri kalelerdi, askeri sivil ve dini
iktidarın koltuklarıydı ve eski şehirlerin tek
alternatifi olarak Orta Çağ’ın sonlarına kadar
yüzyıllar boyunca var olmaya devam ettiler
(Mikulçiç 1999, s.13). Bu kastrumlar, ilk
başta yalnızca askeri bir işlevi olan yüzlerce
küçük bir tahkimat olarak görülmekteydi.
İlk başlarda ana yollar ve sınır geçişlerini
korudular, ancak antik çağın sonunda askerisivil yerleşim haline geldiler (Mikulçiç
1999, s. 13). Kastrumlar ve Kastellerin ortak
özellikleri bulunur. Her şeyden önce, bunlar
onları çevreleyen tahkimatlardır: kuleler ve
kapılar ile duvarlar, Ön duvarlar, savunma
hendekleri ve setler, sonra su sarnıçları
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ve diğer iç yapılardır. Bununla beraber
araştırmacılar geç antik dönem kastrum
formunun doğduğu yerin Orta Balkan
bölgesi olduğu kanısına vardılar (Dunn
1994, s. 60-80). Bu araştırmalarda varılan
sonuç bizlere bölgenin hızlı bir gelişim
içinde olduğunu göstermektedir. Bunlara en
iyi örnek olarak batı Makedonya Gostivar
şehrinde bulunan 2 kale gösterilebilir.
3.1. Gjonovica Kalesi
Kale Gostivar şehrinin, Srbinovo köyüne
2,5 km batısında Yukarı Gjonovica köyünde
yer almaktadır. Ortaçağda yenilenmiş olan
kalenin duvarlarının altında, geç antik bir
duvarın parçaları görülebilir. Geç antik
dönem çanak çömlek parçaları, pithoslar
ve tegulalar birinci kaleden kalmadır. Orta
Çağ’ın sonlarında, yeni kalenin çekirdeği eski
temeller üzerine inşa edilmiştir. 45 x 60/23
m. Boyutlarında yamuk şekildedir. Duvar,
kireçtaşı harçlı kırma taştan yapılmıştır.
Bu yapı tipik 13 ve 14 yüzyıl yapısıdır

Şekil-1. Gjonovica Kalesi – Yıldız Kale
(Çiz. Mikulçiç)
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Güney kısmında bir kule kısmı yer
almaktaydı, günümüze harap bir halde
gelmiştir. 13 x 8 m. Boyutlarında 4 metre
yüksekliğindedir (Tomovski 1976, s.
249-268). Ayrıca yapının ana giriş kapısı
güney kısımda yer almaktadır. Mikulçiç,
yapının etrafındaki köylerde madenlerin
bulunmasından yola çıkarak, bu kalenin bu
madenleri koruma amaçlı yapıldığını ileri
sürmektedir. Bu kalenin bir diğer önemi
ise eski Gostivar ile Kırçova yolunun
buradan geçmiş olmasıdır. Bu kale Osmanlı
döneminde de kullanıldığı bilinmektedir.
Yıldız kale ismini alması bu döneme tekabül
etmektedir. Osmanlılar da bu dönemde ana
yolun kontrolünü bu kaleyle sağlamıştır.
Son yıllarda Gostivar Anıtlar Kurulu ve
Konservasyon Merkezi, Üsküp Arkeoloji
müzesi ile Kiril ve Metodi Üniversitesi
Arkeoloji bölümü hocalarıyla beraber
kalede bir arkeolojik kazı yapılmıştır. Bu
kazıda çıkan antik dönem sikkelerle beraber
çanak çömlek parçaları, pithoslar gibi diğer
malzemeler kalenin tarihi hakkında önemli
bilgiler teşkil etmektedir.

Günümüze sadece kalıntıları gelebilmiş,
antik dönem kalede başlayan arkeolojik
kazıların önümüzdeki yıllarda da devam
etmesi beklenmektedir.
3.2. Raven Kalesi
Kale Gostivar Şehrinin 5 km uzağındaki
Raven köyünde yer almaktadır. Polog
vadisinin güney kenarından 140 metre
yükseklikte yükseklen uzun bir tepedir. Geç
antik dönemden kalma kale günümüzde
kötü durumdadır. 1950 yılına kadar iyi
durumda olduğu bilinmektedir. O dönemki
Yugoslav yetkilileri kaleyi dinamitle havaya
uçurup, taşları kullanmak için almışlardır.
Günümüze yıkılan kale duvarlarının sadece
bir kısmı kalabilmiştir (bkz. Resim 4).

Resim-3. Gjonovica Kalesi, 2019
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Resim-4. Raven Kalesi, 2019
Son yıllarda Gostivar Anıtlar Kurulu ve Konservasyon Merkezi, Üsküp Arkeoloji müzesi
ile Kiril ve Metodi Üniversitesi Arkeoloji bölümü hocalarıyla beraber kalede bir arkeolojik
kazı yapılmıştır. Kazı sonucunda ortaya çıkarılan kalkan kalenin askeri bir yerleşim
olduğunu göstermektedir (bkz. Resim 4). Ayrıca kazıda çıkan antik sikkelerle beraber diğer
malzemeler kalenin tarihi hakkında önemli bilgiler teşkil etmektedir. Günümüze sadece
kalıntıları gelebilmiş, antik dönem kalede başlayan arkeolojik kazıların önümüzdeki
yıllarda da devam etmesi beklenmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİ
Bu yapılan araştırma kapsamında Gostivar şehrine bağlı Raven ve Gjonovica köylerinde
yer alan 2 adet kale incelenmiştir. Bu bağlamda yer verilen kalelerin ortak amaçlara hizmet
ettikleri ve bir takım ortak noktaları taşıdıkları belirlendi.
Kalelerin ilk olarak tarihsel yönlerine bakılması bir takım sonuçlara ulaşılmasına yardımcı
olacaktır. Tarihlendirmeler konusunda ortaya atılan fikirler kabul edilirse, kalıntıların 4-6
yüzyıllara ait olduğu görünür. Bunun nedeni de bu dönemlerde Balkanlarda görülen barbar
saldırılarıdır. Bu dönemlerde görülen Ostrogot, Avar, Hun ve Slav saldırıları bu kalelerin
yapılmasını hızlandırmıştır. Bu kaleler bu dönemlerde kentleri savunma amacıyla yapılan
yapılardı. Bu Theodosius hanedanı ile Jüstinyen hanedanı arasında olan yıllara tekabül
etmektedir.
Kalelerin bu tarihsel ortaklıklarının yanı sıra fiziksel benzerlikleri göz önüne alındığında
her ikisinde görülen ortak özellik; önemli geçitler, düşmanın muhtemel saldırı ve ana yollar
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gibi stratejik noktaları korumak için inşa
edilmişlerdir.
Kaleler, bir diğer fiziksel benzerlikleri
ele alınacak olursa, dik bir tepede yer
alan kaleler olarak inşa edilmişlerdir.
Bulundukları konumların geniş görüş
açıları önlerinde uzanan geniş ovaları ve
ana yolları kontrol etmelerini sağlamaktadır.
Yer aldıkları tepelere ulaşımın güç olması
savunma açısından yarar sağlamaktadır.
Bu iki kaleyi kapsayan bu araştırmanın
gösterdiği gibi Romalılar Makedonya
içerisinde, genel olarak tepe uçlarında nehir
boyunca dizilmiş geniş bir savunma hattı
oluşturmuşlardır. Kaleler, her ne kadar
savunma amaçlı yapılmış olsalarda zamanla
buralar yerleşim haline gelmişlerdir.
Orta çağa, gelindiğinde ise bu kalelerin
güçlendirilip kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum Osmanlıların bölgeye gelmesine
kadar devam etmiştir. Türklerin bölgeye
gelmeleriyle beraber artık dağlık (tepe)
kısımlarından kentlere doğru göçlerin
olduğunu görmekteyiz. Zamanla bu
yapılar kullanılmadığı için kötü duruma
düşmüşler ve tek başlarına bırakıldıkları
için yıkılmışlardır.
Bölgede
Yugoslavya
döneminden
başlayan arkeolojik araştırmalar kalelerin
tarihi üzerine her zaman etkili olmuştur.
Makedonya’da kaleler, konusunda önemli
çalışmaları olmuş kişiler arasında İvan
Mikulçiç, Viktor Lilçiç Adams, Blaga
Aleksova ve Vera Bitrakova Grozdanova
isimleri söylenebilir. Bu tür araştırmaların
devam etmesi için arkeolojik kazıların

bölgede yapılması gerekmektedir. Kalelerde,
yapılacak arkeolojik kazılar bölge tarihi
hakkında önemli bilgiler verecektir.
Son olarak Gostivar Anıtlar Kurulu
ve Konservasyon Merkezi tarafından
başlatılan bu iki önemli arkeolojik kazı
2019 yılında gerçekleşmiştir. Günümüze
sadece kalıntılarıyla beraber kötü durumda
gelebilen bu geç antik dönem kalelerin
koruma ve bakımı bu kurum tarafından
gerçekleşmektedir.
Koruma konusunda yapılması gereken
çalışmaların ilk adımı, arkeolojik alan ile
ilgili gereken araştırmanın yapılması ile
kazı çalışmalarının devam etmesi önemli bir
çalışma olacaktır. Arkeolojik alanlar hassas
ve yenilenemeyen bir kültürel kaynaktır.
Bu arkeolojik alanların yokoluşunu en
aza indirmek için arazi kullanımları
denetlenmeli ve geliştirilmelidir. Arkeolojik
mirasın korunmasıyla ilgili politikalar
sürekli olarak gözden geçirilmeli ve
güncel tutulmalıdır. Arkeolojik mirasın
korunması uluslararası, ulusal, bölgesel ve
yerel düzeydeki planlama politikalarıyla
bütünleştirilmelidir. Halkın etkin katılımı
arkeolojik alanların korunmasıyla ilgili
politikaların bir parçası olmalıdır. Koruma
ile ilgili en önemli sounlardan biri bu iki
önemli arkeolojik alanın halk tarafından
pek bilinmemesidir. Bu hususta atılması
gereken önemli adımlardan birisi de halka
bilgi verilmesi bütünleşik korumanın
önemli bir birleşenidir.
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DERGİNİN YAYIN
İLKE KURALLARI VE
YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)
Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına
veya etüdün açıklanmasında önemli ölçüde
katkıda bulunanlara sınırlı olması gerekir.
Önemli ölçüde katkıda bulunanlar ortak yazar
olarak sayılmaları gerekir. Araştırma projesinin
muhtelif konularında katkısı olanlar, katkıda
bulunanlar olarak geçecektir.
Müellif, listeye geçen ortak yazarların,
hazırlanan çalışmanın son şeklini görüp
yayınlamak için sunulması konusunda razı
olduklarını sağlamalıdır.
Çalışma müellifi
Çalışmanın gün yüzü görmesinde katkısı
olanların tümü listeye geçerek, ortak yazarlar
olarak adlandırılmalıdır. Çalışmanın hazırlığında
yer alan ve katkıda bulunan diğerleri iştirakçı
olarak kabul edilmelidir. Yayınlamak için kabul
edilecek çalışmanın son şeklini kabul etmeden
önce, müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın
son şeklini teyit etmesi gerekmektedir.
Müelliflerde değişmeler
Müelliflerde
değişme
olarak,
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme,
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar veya
ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul etmek
mümkün değildir.

110

Yazar hakkında düzeltme yapmak
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen
hususlara riayet etmek gerekmektedir:
1. Yazarın eklenmesi veya silinmesinin nedenini
bildirmek
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden bir
yazarın eklenmesi veya silinmesi ile ilgili tüm
yazarların rızasının olduğunu ispatlayan yazılı
teyit.
3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun rızasını
isteyecektir.
Yazar
tarafından
gönderilmediği durumunda,
bulundurulmayacaktır.

gereksinimler
göz önünde

Orijinellik ve sahtelik
Müelliflerden
makalenin
orijinel
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir. Diğer
müelliflerden fikirler kullanmak istenildiğinde,
onların yazılı rızaları gerekmektedir. Sahteciliğin
her türü, ahlaka aykırıdır ve kesinlikle
cezalandırılacak ve kabul edilmeyecektir.
Müellif veya yazarlardan, çalışmanın dergiye
yayınlanmasından önce, çalışmasını sahteliğe
karşı yoklayacak proğramlar kullanması
gerekmektedir. Yazı İşleri Kurulu sunulacak
olan çalışmayı sahteliğe karşı yoklama hakkına
sahiptir ve sahte olduğu tespit edilirse, müellife
bildirmekle yükümlüdür.
Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları
Çok sayıda açıklama ve çıkar
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın,
maddi
olarak
desteklendiği
kurumda
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur.
Metnin

sonunda,

“Çıkar
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anlaşmazlıkları” alt başlığı altında, tüm
yazarlar, herhangi bir çalışmanın başından üç
yıl boyunca mali (dolaylı veya dolaysız), kişisel
veya diğer kişiler veya kurumlarla olan ilişkiler
konusunda var olan ve olagelmesi beklenebilen
çıkar anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler.

çalışmalar yapmasını (tercüme gibi), ortak
çalışmaya ilave etmesini (antoloji gibi), hatta
ticari amaçlı çalışmalar da yapmasını sağlar.

Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar

Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi
değiştirmeyeceği
sağlandığı
sürece,
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave
edilmesini (antoloji gibi) sağlar.

Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir hatayı
tespit ettiği durumda, anında dergi editörünü
veya yayınevini bildirmelidir. Hata durumunda
yazar, hatayı bertaraf etmek için Yazı İşleri
Kurulu ile işbirliği yapmalıdır.

Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık Katkısı
(CC BY-NC-ND)

Müellifin Hakkı

YENİ SUNUMLAR

Dergiye orijinel el yazısının sunulduğunda,
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden başka
bir yerde yayınlanmadığı olarak düşünülecektir;
çalışmanın yayınlanmasından önce imzalaması
için müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak
ve online yüklenecek ve yayınevinin rızası
olmadan, ticaret amaçlı, başka bir yerde aynı
şekilde ve farklı bir dilde yayınlanmayacaktır.

El yazılarının sunumu sadece onlayn olmalıdır,
işlemler tamamen onlayn ve siz, kılavuz
eşliğinde adım adım dosyaları yaratacak ve
yüklemiş olacaksınız. Elektronik sunumlar
ana işlemleri azaltır ve de birkaç kez gözden
geçirilimesi ve yayına sunulması süresini azaltır.

Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci
esnasında çalışmalarını internete yükleme
hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına
veya kendi veb sitelerine)

http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.

Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden
kullanma
konusunda
muhtelif
haklara
sahipsiniz.
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY)
Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde makaleye
değişiklikler yapmadıkları sürece, makalenin
dağıtımını ve kopyalanmasını, alıntılar, özetler
ve buna benzer versiyonlar yaratmasını, makale
ile ilgili ve makaleden uyarlamalar ve benzer

Makalenizi
hazırlamak
için
kullanmalısınız ve bu versiyonu
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Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/veya ek
malzemeler içerirse, bunlar da gözden geçirilme
amaçlı birincil sunumda dahil edilmelidir.
Makaleyi net olarak belirlenmiş bölümlere
bölünüz.
El yazısının yapısı
Baş sayfa
Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir:
Yazar(lar)ın ad(lar)ı

111

Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir. Özette
kısaltmalardan ve matematik formüllerinden
kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
El yazıları Word’da A4, Times New Roman,
10-punto ile, özet ve anahtar kelimeler ve metin
de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar ve
şekiller hariç en çok 8,000 kelime içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara bağlı
kalarak, editör daha fazla sayfalı çalışmayı da
kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik
sayfa
numaralandırılma
fonksiyonlarını
kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri
kullanınız.
Kısaltmalar
kullanmaktan
kaçınılmalıdır.
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin boyunca
da aynı şekilde kullanılmalıdır.
Başlıklarda en çok üç düzey kullanınız.
Dipnotlardan
kaçınılmalıdır.
Kullanıldığında da, sadece ek metin içermelidir
(yorum), bu demektir ki kullanılan kaynak
hakkında bilgi içermemelidir.
Teşekkürler, referans listesinden önce
olmak üzere özel bir bölümde yerleştirilmelidir.
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1.
Giriş – Detaylı edebi inceleme veya
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini
(background) sağlayınız.
2.
Araştırmada Kullanılan (Malzemeler)
Yöntemler – Çalışmanın yeniden kullanımı
için yeterince detaylar sağlayınız. Yayınlanan
yöntemler referansla belirtilmelidir: sadece
ilgili değişmeler tasfir edilmelidir.
3.
Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları
tekrarlamak değil. Sonuçlar ve Tartışmalar
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve
tartışmalardan kaçınınız.
4.
Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır.
Etüdün temel sonuçları, tek başına veya
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar
bölümünde sunulabilmektedir.
5.

Kaynaklar -

Teşekkürler – Teşekkürleri makalenin
son kısmında ve referanslardan önce bulunan
özel bir bölümde sıralayınız ve o yüzden, onları
baş sayfaya dahil ediniz, başlığa dipnot veya
aksi. Buraya araştırma boyunca yardım sağlayan
bireyleri sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı
yardımı sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle
toplumsal bilimlerde kullanılan American
Psychological Association (APA) alıntı stili
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American
Psycho-logical
Association’ın
yakında
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız.
http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or
APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD
20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London,
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WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz
American Psychological Association’ın Yayın
El kitabının 6-cı baskısını gözden geçiriniz,
ISBN 978-1-4338-0561-5. DOI’nin kullanımı
teşvik edilmektedir.
Örnekler:
Kitap referansı:
Child, D. (2004). Psychology and the Teacher
(7th ed.). New York: Continuum.
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans
listesinde olduğundan emin olunuz (ve tersi).
Özette anılan her referansın tam adı verilmelidir.
Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET
biçimi. Referansı anmanın en kolay yolu, aşağıda
verilen yönetme yazılımını kullanmaktır:

aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her zaman
ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini
yansıtan metinler olarak mütalaa edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf
şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu tarafından
değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve Makedonca
dır.

DERGİNİN TİRAJI: 1000 adet.
İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, YNA Sokağı no: b.b.

Mendeley (http://www.mendeley.com/features/
reference-manager)

1230 GOSTİVAR - MAKEDONYA.

EndNote
(http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and

editor: e-posta: numanaruc@hotmail.com

Reference Manager (http://refman.com/support/
rmstyles.asp).

Tel:+389 42 214319

e-posta: adeksam@live.com
web: www.hikmet.mk, www.adeksam.mk
Basımevi: Gapo - Üsküp, Makedonya

Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın word
programındaki eklentileri aracılığıyla yazarlar
makalelerini hazırlama aşamasında iken
dergiye uygun biçimi seçmeleri ile, referans
listeleri ve alıntılar, iş bu Kılavuzda açıklandığı
gibi dergi stiline göre biçimlenecektir. Uygun
biçim bulamadığınız durumunda, dergi stiline
göre biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir göz
atınız.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmaması konusu ve hakkı HİKMET’e
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