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I. Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sistemi 

Klasik Dönem Osmanlı eğitim sistemi üçayaklı bir yapıya sahipti. Bu ayak-
lardan birincisi, çocuklara Kur’an okumanın ve bazı temel ilmihal bilgilerinin 
öğretildiği “Sıbyan Mektepleri” idi.1 İkinci ayağı, günümüzdeki orta öğretim, lise 
ve üniversite düzeyinde eğitim veren “medreseler” oluşturmaktaydı. Medrese-
lerde, çeşitli etnik kültürlerden gelen gençler öncelikle okuma-yazma ve Kur’an 
hıfzı ile başlayan bir eğitim sürecinden geçmekte, ikinci aşamada dönemin belirli 
ticaret ve kültür merkezlerindeki bölgesel medreselerde eğitim görmekte ve son 
olarak öğrencelerin yeteneklerine göre daha ileri düzeydeki eğitim kurumlarının 
bulunduğu İstanbul’da eğitimlerini tamamlanmakta idiler.2 Medrese eğitiminin 
sadece ilk kademesinde değil her kademesinde okutulan dersler ağırlıklı olarak 
nakli bilimlerden oluşmaktaydı.3 Osmanlı eğitim sisteminin üçüncü ayağını ise 
saraya asker ve sivil bürokrat yetiştirmek için kurulan “özel” bir saray eğitim 
kurumu olan “Enderun” oluştururdu. Bu kurumun eğitim sisteminde önemle 

                                                 
* Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı 
1 Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, C. I-II, İstanbul, 1977, s. 82 vd.; Cahit Baltacı, 
“Osmanlılar’da Mektep”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 29, Ankara, 2004, s. 6-
7. 
2 Ejder Okumuş, Ahmet Cihan, Mustafa Avcı, Osmanlı Devleti’nde Eğitim, Hukuk ve 
Modernleşme, İstanbul, 2004, s. 6-7. 
3 Ergin, a.g.e., C. I-II, s. 97-118; Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), 
İstanbul, 1993, s. 59-61; Yaşar Sarıkaya, Medreseler ve Modernleşme, İstanbul, 1997, s. 36-41. 
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üzerinde durulan ilke, öğrencilere kültürün etkili bir şekilde verilmesiydi. Çok 
değişik ırk ve dini kökenlerden gelen gençler İslâm-Türk kültürü içinde yetiştiri-
lirdi.4 Enderun, erkeklere eğitim verirken, saray içinde kadınlar da “Harem” de 
eğitim alırlardı. Harem’de kadınlara okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe 
öğretilir, ayrıca nakış işlemek, dikiş dikmek gibi meziyetler de kazandırılırdı.5 

Enderun, hem eğitim sistemi açısından hem de eğitimin tamamlanmasının 
ardından ulaşılmak istenen hedefler açısından medrese eğitiminden ayrılırdı. 
Enderun’da eğitimlerini tamamlayan kimseler, Osmanlı idarî kadrosunu oluştu-
rurken; medrese mezunları Osmanlı ulema sınıfı içinde çeşitli kademelerde gö-
rev alırlardı. Enderun, XVII. yüzyılda mevcut usullere aykırı hareketler, bir ta-
kım himaye ve kayırmalarla öğrenci alımları ve eğitim sisteminin çağa ayak uy-
duramaması gibi nedenlerle geriledi. XIX. yüzyıl başlarında, idareci yetiştirme 
görevi Batı tarzında açılan mekteplere verildi.6 

Medreseler ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar varlığını 
devam ettirdi. Bununla beraber bilimsel açıdan durağanlaşma, medreselerin 
kapasitelerinin üzerinde öğrenci kabulleri, yüksek dereceli ulemanın çocuklarına 
verilen haksız imtiyazlar ile rüşvet ve yolsuzluklarla paye edinen kişilerin eğitim 
kurumlarında görev almaya başlamaları sonucunda ortaya çıkan kalitesizlikler 
medreselerdeki gerileme ve yozlaşmayı hızlandırdı.7 II. Meşrutiyet dönemine 
kadar geçen süreçte, medreselerle ilgili pek çok ıslahat önerisi getirilse de sistem-
li bir düzenleme gerçekleştirilmedi. 

Eğitimin, ilköğretim kanadını oluşturan sıbyan mektepleri açısından önemli 
düzenlemelerden biri ise, 1824 tarihinde, II. Mahmut tarafından çıkartılan 
“ta’lim-i sıbyân” hakkındaki fermanla gerçekleştirildi. Bu fermanda öncelikle 
gerekli dini bilgilerin öğretilmesi şart koşulmaktaydı. Mektep hocalarının, çocuk-
ları iyi bir şekilde okutup onlara Kur’an talim ettirmeleri, ardından çocuklara 
yeteneklerine göre tecvid, ilmihal okutmaları, İslâm’ın şartlarını ve dinî kaidele-
rini öğretmeleri istenmekte idi. Tanzimat’tan sonra üç yıllık “mekteb-i ibtidâî” 
olarak hizmet veren bu okulların programlarında elifbâ, Kur’an-ı Kerim, tecvid, 
ilmihal, ahlâk, sarf-ı Osmani, muhtasar coğrafya-ı Osmani, hesap ve hüsn-i hat 
dersleri yer aldı.8 Böylece temel dini bilgilerin yanında bazı temel imlâ, okuma, 
tarih ve coğrafya dersleri de programa konulmuş oldu. 

 

                                                 
4 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, Ankara, 1988, s. 297-374; 
Mehmet İpşirli, “Enderun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, 1995, s. 
185-187. 
5 Songül Keçeci Kurt, Osmanlı Devletinde Kadın Eğitimi Harem’den Mektebe, İstanbul, 2000, s. 
22-12; Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti’nde Harem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul, 1997, s. 135-138. 
6 İpşirli, “Enderun”, TDVİA, C. 11, s. 187. 
7 Esra Yakut, “Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Sürecinde Dini Eğitim”, Prof. Dr. Turgut 
Akıntürk’e Armağan, İstanbul, s. 559. 
8Ayrıntılı bilgi için bkz.: İbrahim Bozdemir, Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Eğitim ve Öğretim, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1991; Baltacı, a.g.m., C. 29, s. 6. 
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II. Açılan Modern Mekteplerde Dinî Eğitim 

Klasik dönem Osmanlı eğitim kurumlarına ilâve olarak açılan modern an-
lamdaki ilk mektepler askeri ve teknik amaçlı okullardı. II. Mahmut döneminin 
sonlarına doğru kurulan “Mekteb-i Maarif-i Adliyye” ise geleneksel eğitim ku-
rumları dışında kurulan ilk sivil mektepti.9 

Eğitim alanındaki modernleşme gayretleri içerisinde genel eğitim amacını ta-
şıyan orta dereceli rüştiye ve idâdiler ile yüksek dereceli mekteplerin açılması 
Tanzimat’ın ilânından sonra hızlanarak devam etti. 

Tanzimat dönemi eğitiminde bilginin yaygınlaştırılması ve halkın cahillikten 
kurtarılmasının sağlanabilmesi için eğitimin dinin emri görüşü vurgulanarak 
belirtildi. Ayrıca insanın dünya ve ahiretteki mutluluğunu ancak ilim ve bilgi ile 
elde edebileceği, öğrenmenin kadın-erkek herkese gerekli olduğu düşünceleri 
dini temellere dayandırılarak anlatılmak istendi. Bununla birlikte, Tanzimat dö-
neminde eğitim alanındaki gelişmeler dikkate alındığında ve bu dönemde kuru-
lan mekteplerin ders programlarına bakıldığında, kazandırılması istenen dini 
bilgilerin öğretimine gereken önemin verilmediği söylenebilir. Nitekim din ders-
lerine, sıbyan mekteplerinde ve bu mekteplerin üstünde bugünkü ortaokul sevi-
yesinde bulunan rüştiye mekteplerinde kısmen yer verildiği görülmektedir.10 

Tanzimat dönemi ayrıca, medreselerde ve mekteplerde görülen din dersleri 
açısından iki çeşit dini eğitimin ortaya çıktığı bir dönem olarak değerlendirilebi-
lir. Mekteplerde, mevcut dersler arasında yer alan din derslerinin öğretiminde 
zaman zaman ilmi verilerle dini bilgilerin çelişmesi nedeni ile problemler ya-
şanmıştır. Medreselerin ise ders programlarında sosyal ve fen bilimleri bulun-
madığından zamanının bilimsel gelişmelerini dikkate almayan, devrinin ihtiyaç 
ve sıkıntılarına cevap veremeyen bir din anlayışı gelişme göstermiştir.11 

Tanzimatçıların yeni açılan mekteplerdeki din derslerine bakış açılarının te-
melini, eğitilecek yeni nesillerin din ve mezhep farkı göstermeksizin Osmanlı 
teb’asına mensup olmak gibi ortak bir değer etrafında birleştirme arzuları oluş-
turmaktaydı.12 Bu yeni bakış açısında okutulacak derslerin içeriğini oluşturan 
kitaplar da büyük önem taşıyordu. Fakat yeni din dersi kitaplarına duyulan ihti-
yaç dönemin aydınları tarafından net bir şekilde anlaşılamamıştır. 1872 yılında 
sıbyan mektepleri için hazırlanan ama eski klasik din eğitimi anlayışının dışına 
çıkamayan birkaç küçük ilmihal kitapçığının dışında önemli bir adım atılamadı. 

                                                 
9 Süleyman Tenger, Rüştiye Mekteplerinin Tarihi Gelişimi ve Din Eğitimi ve Öğretimi, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2005, s. 133. 
10 Ali Rıza Erdem, “XIX. yy.’da Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim: II. Mahmut ve 
Tanzimat Döneminde İlköğretimde Yapılan Yenilikler ve Değerlendirmesi”, Yeni Türkiye 
Osmanlı Özel Sayısı, C. II, Ankara, 2000, s. 754-763; Yurdagül Mehmedoğlu, Tanzimat 
Sonrasında Okullarda Din Eğitimi (1883-1920), İstanbul, 2001, s. 128-137; Zeki Salih Zengin, 
Tanzimat Dönemi Osmanlı Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi (1839-1876), 
İstanbul, 2004, s. 30-37. 
11 M. Emin Erişgil, “Dini Terbiye, Dini Tedrisat” Milli Tâlim Terbiye Cemiyeti Mecmuası, No: 3, 
Mart 1334, (1918), s. 13-14. 
12 Tenger. a.g.e., s. 139. 
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Buna karşılık din eğitimi ile yakından ilgili olan ahlâk dersine ait bir kitabın ha-
zırlanması gündeme geldi. Kitabın hedeflenen içeriğinde, kişinin ana-babasına, 
kendisine, devletine ve milletine karşı görevlerinin yanında dini görevleri konu-
larına da yer verilmesi hedefleniyordu.13 Bütün bu çabalara rağmen din dersi 
kitapları ile ilgili amaçlanan şeyler II. Abdülhamit dönemine kadar geçekleştiri-
lemedi. 

II. Abdülhamit dönemi, padişahın siyasi politikalarının eğitim alanına da yan-
sıdığı bir dönem oldu. Bu dönemde çıkartılan bir irade de okullarda din dersle-
rine gerekli önemin verilmesi emredilerek, namazların cemaatle birlikte kılınması 
istendi.14 İbtidai mektepleriyle, rüştiyelerin eğitim süreleri üç yıldan dört yıla 
çıkartıldı. Ders programlarına, Arapça ve dini ilimleri ile ilgili yeni dersler eklen-
di. Kadın mekteplerindeki din dersleri sayıları arttırıldı.15 Böylece bir yandan 
mevcut okulların sayıları arttırılıp, ilim ve fen yönünden gelişme sağlamaya çalı-
şırken, diğer yandan sağlam bir dini inanca sahip bireyler yetiştirmek için çaba 
sarf edildi. Nitekim Ahmet Zühtü Paşa’nın Maarif Nazırlığı görevinde bulundu-
ğu 1895 yılında, Bâb-ı Ali’ye sunduğu rapor, konuyla ilgili uygulamalara açıklık 
getirmektedir. Bu raporda, mekteplerdeki din dersleri ve uygulamaları konusun-
da padişahın isteklerinin dikkate alındığı özellikle belirtilmekteydi. Ayrıca ibtidai, 
rüştiye, idadi ve sultanilerde dinî eğitim ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığı, 
ilmihalden başlayarak fıkıh, akaid gibi dinî ilimlerle, usul-i terbiye derslerine 
önem verildiği, talebelerin namazlarını kılabilmeleri için imamların görevlendi-
rildiği üzerinde durulmaktaydı. Öğrencilerin ahlâk ve davranışlarının takip edile-
rek aldıkları notların diplomalarına yazıldığı, aksi davranışta bulunanların ceza-
landırıldığı, hatta kayıtlarının silindiği de işaret edilen noktalar arasındaydı.16 

Bu raporu takip eden yıllarda, 9 Ocak 1900 tarihinde, Sadaret tarafından ha-
zırlanan bir tezkirede din derslerini okutacak hocaların sayıca yetersizliğinden 
söz edilerek, Darüşşafaka’da tek bir din dersi hocasının dahi bulunmadığı belir-
tilmekteydi. Yine aynı tezkirede Mekteb-i İbtidaiyye ve Mekteb-i Sultani’nin din 
dersleri açısından yetersizliği, bu okullarda dini açıdan zayıf yetişen kimselerin 
din ve devlete hizmet edemeyecekleri konuları üzerinde durulmaktaydı. Ayrıca 
Robert Kolej gibi yabancı okullarda eğitim gören Müslümanların dinî eğitimleri 
eleştirilerek, bu okullarda yetişen insanların Osmanlı ülkesine hizmet etmek 
yerine çeşitli gerekçelerle yurtdışına kaçtıkları belirtilmekteydi.17 

Görülen bu eksikliklerin giderilmesi amacı ile din adamları ve bürokratlardan 
oluşan bir komisyonun kurulması ve bu komisyonun hazırladığı raporun Maarif 
Nazırı’nın başkanlığındaki bir heyet tarafından incelendikten sonra Meclis-i 
Mahsus’a sunulması kararlaştırıldı. Kurulan komisyon çalışmalarını 1902 yılında 
tamamladı. Mektep programlarında yapılan yeni düzenleme, Meclis-i Mahsus’ta 
görüşülerek karara bağlandı. Meclisin bu konuda hazırladığı raporun içeriğinde, 
                                                 
13 Zengin. a.g.e., s. 75. 
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Mektubi Kalemi, 272/44. 
15 B.O.A., Yıldız Tasnifi, Mütenevvi Maruzat, 25/52. 
16 B.O.A., Yıldız Ayniyât Husûsi Evrakı, 331/100 
17 B.O.A., Yıldız Tasnifi, Yıldız Esas Evrakı, No: 5/127. Ayrıca bkz.: Yakut, a.g.e., s. 568. 
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talebelerin dinî bilgileri yeterince öğrenmeleri amacı ile mekteplerin ders prog-
ramlarının yeniden düzenleneceği belirtilmekte idi.18 

Mekteplerdeki dinî eğitim ile ilgili düzenleme girişimlerinin, padişahın bek-
lentilerini karşılamadığını dönemin sonuna kadar devam eden çalışmalardan 
anlayabilmekteyiz. Nitekim 14 Haziran 1904 tarihinde, hükümet tarafından 
hazırlanan bir teklifte, Müslüman mekteplerinde yapılan eğitimin dinî his ve 
inançları kuvvetlendirecek şekilde örgütlenmesi istendi. Ayrıca ibtidai mektep-
lerle rüştiyelerde İslâm öğretimine özellikle önem verilmesi, idadilerde ve yükse-
kokullarda dinî ve ilmi gelişmelerin birlikte yürütülmesi, İslâm dinine aykırı 
konular içeren çeşitli tercüme kitaplarının yasaklanması konuları üzerinde du-
ruldu.19 

3 Temmuz 1906 tarihinde Maarif Nazırı Haşim Paşa tarafından hazırlanan 
bir tezkirede, mekteplerde din ve ahlâkça istenilen niteliklere sahip öğrenci yetiş-
tirilemediği gerekçesi ile “ilm-i eşya” gibi bazı gereksiz görülen derslerin kaldırı-
larak yerine din ve ahlâk derslerinin sayılarının arttırılacağı belirtildi. Ayrıca İs-
lâm mekteplerindeki din ve ahlâk kurallarını gözetmek amacı ile “Mekatib-i 
Aliyye ve İdadiye”ye ulemadan birer “müdür-i sani” atanacağı üzerinde duruldu. 
Yine aynı tezkirede, dinî hisleri kuvvetli memurlar, adlî personel ve muallimler 
yetiştirmek için Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Hukuk ve taşradakilerin dışında 
İstanbul’da bir Mekteb-i Muallim’in açılmasının gerekliliği vurgulandı.20 

II. Abdülhamit döneminde mektepler için özel din ve ahlâk eğitimi kitapları-
nın hazırlanması konusunda Tanzimat dönemine oranla daha ciddi çalışmalar 
gerçekleştirildi. Örneğin, rüştiyelerde okutulmak üzere “Rehber-i Ahlâk” ve 
“Bergüzâr-ı Ahlâk” gibi eserler kaleme alındı. Yine rüştiyeler için din derslerinde 
okutulmak üzere ilmihal tarzında kitaplar yazıldı.21 İçerik itibariyle geleneksel 
ilmihallerin özelliklerini taşıyan bu kitaplarda, iman ve ibadetle ilgili bilgilere 
yoğun olarak yer verildi. Kitaplardaki bilgilerin maddeler halinde verilmemesi, 
anlatım sırasında görsel materyallerin kullanılmaması, öğrencilerin konuyu anla-
yıp, öğrenmeden ezberlemelerine yol açtı.22 Böylece bir yandan mekteplerin ders 
programlarında sayıları arttırılarak çözümlenmeye çalışılan dinî eğitim sorunu, 
diğer yandan anlamadan ezberlemeye yönelik hazırlanan ders kitapları nedeniyle 
sekteye uğradı. Bu soruna bir de nitelik ve nicelik yönünden eksik din dersi 
hocalarının verdiği yetersiz eğitim eklenince, II. Abdülhamit dönemi mektepler-
deki dinî eğitim açısından, hedeflenen noktalara ulaşılamayan bir dönem oldu. 
Bununla beraber, amaçları zor zamanlarda devletine hizmet edebilecek yetenek-
te ve siyasî sadakatte bireyler yetiştirmek olan II. Abdülhamit dönemi eğitim 

                                                 
18 B.O.A., Yıldız Ayniyat Resmi Evrakı, 117/76 
19 B.O.A., Yıldız Tasnifi. Sadaret Resmi Maruzat Defteri. 12339. 
20 B.O.A., Yıldız Tasnifi. Yıldız Esas Evrakı, 10/34. 
21 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Mehmedoğlu. a.g.e., s. 39-45. 
22 Tenger, a.g.e., s. 166-168; M. Hayri Kırbaşoğlu, “İlmihal Dindarlığının İmkanı Üzerine”, 
İslâmiyat, C. V, S. 4, Ankara, 2002, s. 109-124. 
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kurumlarında yetişen öğrenciler, 1908 Jön Türk Hareketi’nde önemli rol oynadı-
lar.23 

 
III. II. Meşrutiyet Dönemi, Mektepler ve Dinî Eğitim 

Sultan II. Abdülhamit’in Hatt-ı Hümayun’u ile 11 Temmuz 1908 tarihinde 
ilân edilen II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924 tarihindeki 
“Tevhid-i Tedrisat Kanunu”nun kabulüne kadar geçen süre, genel eğitim ala-
nında olduğu gibi dinî eğitim alanında da siyasi ve idari istikrarsızlığın, genel bir 
kargaşa ortamının yaşandığı bir dönem oldu. 

Batı’nın Osmanlı aydını üzerindeki etkisi II. Meşrutiyet döneminde her alan-
da olduğu gibi eğitim alanında da kendini gösterdi. Daha önceleri dinin oynadığı 
rolü artık bilim oynamaktaydı.24 Bu nedenle dönemin ilk yıllarında, orta dereceli 
okulların ilk sınıflarında daha fazla din eğitimine önem verilirken, son sınıflarda 
bu derslerin saatleri iyiden iyiye azaltıldı. Bu yaklaşıma özellikle dönemin aydın-
ları üzerinde etkili olan pozitivist-maddeci düşüncenin neden olduğu söylenebi-
lir.25 1910 yılından sonra ise bu uygulamanın kısmen tersinde bir eğitim tarzı 
benimsendi ve bütün eğitim-öğretim kademelerinde ağırlığı daha fazla olan bir 
dinî eğitim süreci yaşandı. Bu uygulamanın temelinde ise Osmanlı Devleti’nin 
maddi ve teknik alanda içinde bulunduğu çıkmazın ancak din kültürü ve iman 
gücü ile düzeltilebileceğini sanan ve bu amaçla din eğitimine önem verilmesini 
savunan, İslâmcı görüşü benimsemiş fikir adamları bulunmakta idi.26  

II. Meşrutiyet dönemi, aynı zamanda Osmanlıcılık ideolojisinin çıkmazlarını 
gören aydınların Batıcı, İslâmcı ve Türkçü ideolojilere yöneldikleri dönem oldu. 
Bu nedenle ülkedeki eğitimin dini ve milli niteliklerle veya Batı ilkeleri doğrultu-
sunda düzenlenmesi konusunda pek çok tartışmalar yaşandı.27 

Dönemin A. Cevdet, C. Nuri, K. Hakkı, P. Safa gibi önde gelen Batıcı dü-
şünce savunucuları, her konuda olduğu gibi, mekteplerdeki dinî eğitimle ilgili 
görüşlerini de çıkarttıkları bazı yayın organlarında dile getirdiler. Bu yayın organ-
ları arasında en etkili ve uzun ömürlü olanı İçtihad dergisidir. Nitekim Maarif 
Nezareti’nin ibtidai mektep eğitim süresini üç yıldan altı yıla çıkartıp, rüştiye 
mekteplerinin eğitimini ibtidai mekteplerine katarak, beşinci yılın sonunda bir 
“yoklama sınavı” yapmayı hedeflediği “Tedrisat-ı İbtidaiyye Kanun-ı Lâyiha-
sı”’nı hazırlaması üzerine konuya ilk tepki Batıcı fikir adamlarından geldi. 
Darülmuallimin eski müdürlerinden Satı Bey, yirmi beş, otuz yıldan beri köyle-

                                                 
23 Benjamin C. Fortna, Mekteb-i Hümayun, Osmanlı İmparatorluğunun Son Döneminde İslâm, Devlet 
ve Eğitim, İstanbul, 2005, s, 291. 
24 Şükrü Hanioğlu, “Bilim ve Osmanlı Düşüncesi” Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C. II, İstanbul, 1985, s. 346-347. 
25 M. Çağatay Okutan, “Osmanlı Son Döneminde Düalizm ya da Lâikleşme Çabası” Yüzüncü 
Yılında İkinci Meşrutiyet, İstanbul, 2008, s. 204. 
26 Ruhi Fığlalı, İslâm Laiklik ve Türk Laikliğindeki Uygulamalar, Ankara, 2010, s. 118. 
27 Mustafa Gündüz, II. Meşrutiyet’in Klasik Paradigmaları, Ankara, 2007, s. 28; Fığlalı, a.g.e., s. 
118. 
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rinde ibtidai mektep bulunan halkın hiçbir ferdinin okuma yazma bilmemesinin 
nedenini sadece eğitim süresinin yetersizliğine dayandırmanın yanlış olduğuna 
dikkat çekti. Osmanlı’da “okumanın” iki çeşidi olduğunu belirterek, bunlardan 
birinin “Kur’an-ı Kerim okumak” olduğunu, diğerinin ise “kitap ve gazete oku-
mak” şeklinde ifade edilebileceğini söyledi. Verilen eğitimin türü itibariyle, köy-
lerde ikinci nev’i okumanın yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Buna karşı-
lık köylerdeki bu mekteplerin “hakiki ve fiili gayesi”’nin “Kur’an-ı Kerim” öğret-
mek şeklinde özetlenebileceğini ifade etti. Satı Bey’e göre, ibtidai mekteplerin 
ders programlarında Türkçe okuma derslerinin din derslerine oranla yok dene-
cek kadar az olması böyle bir sonucun ortaya çıkmasının en önemli nedeni idi.28 

Abdullah Cevdet ise dinî eğitim konusunda özellikle medreselerin önemini 
vurguladı. Çünkü bir milletin her ferdinin mektepten eğitim alamayacağı düşün-
cesinde idi. Bu konuda yaygın eğitim kurumları sayabileceğimiz camilerin öne-
mine de dikkat çekti. Ülkede mektep yüzü görmemiş yüz binlerce insan olması-
na rağmen, mabet yüzü görmemiş hoca ve rahip vaazı dinlememiş kişilerin pek 
az olduğunu ifade etti. Abdullah Cevdet’in bu konuda önemle üzerinde durduğu 
nokta mekteplerdeki din derslerinin arttırılmasından ziyade sınıf-ı ruhaniyi yetiş-
tiren mekteplerin yani medreselerin ıslahına dikkat çekmekti.29 

Batıcı görüşü benimsemiş kimseler arasında, yaygın dinî eğitim kurumları 
açısından Abdullah Cevdet’in ıslahat görüşlerini paylaşmayan fikir adamları da 
vardı. Bu aydınlardan biri olan Kılıçzâde Hakkı, Osmanlı Devleti’ni sanat, ziraat, 
ticaret ve eğitim açısından geri bırakan, gerçek İslâm’ı halka tanıtamayan unsur-
ların softalar ve dervişler olduğu görüşündeydi. Bu nedenle daha radikal bir 
öneri getirerek, yüzlerce yıldan beri bu kişilerin eğitildiği kurumlar olan tekkele-
rin, zaviyelerin ve medreselerin kapatılmasını istemekteydi. Görüşlerinin en 
önemli gerekçeleri, din adamlarının halka cahillik ve taassuptan başka bir şey 
verememeleri; halka dinî görevleri öğretip, İslâm medeniyetini tanıtamamaları 
olarak özetlenebilir. Kılıçzâde Hakkı, klasik eğitim kurumlarının kaldırılması ile 
ilgili arzularını dile getirirken, modern mekteplerde “gerçek din”in nasıl ve ne 
biçimde öğretilebileceğinin ayrıntıları üzerinde durmamıştır.30  

II. Meşrutiyet döneminde hâkim olan İslâmcı görüş sahibi fikir adamları ise 
her konuda olduğu gibi mekteplerdeki dinî eğitim konusunda da Batıcı aydınla-
rın ileri sürdükleri siyasi ve sosyal tezlere karşı görüşler ileri sürme gayreti içinde 
idiler. Bu dönemde İslâmcı aydınların bir araya geldiği en önemli yayın organı 
Sırat’ı-Müstakim, sonrasında da Sebilü’r-Reşad oldu. Beyânü’l-Hak, Medrese 
İ’tikadları, İ’tisam gibi yayınlar da dönemin önemli İslâmcı dergileriydi.31 Pek çok 
fikir adamı görüşlerini bu dergilerde yayınladıkları makalelerde açıklama imkânı 

                                                 
28 Satı (El-Husri), “Tahsil-i İbtidai Hakkında-Maarif Nezareti’nin Yeni İçtihâdı”, İçtihad, No: 
67, 1329, s. 1463-1466. 
29 Abdullah Cevdet, “Softalığa Dair”, İçtihad, No: 60, 1329, s. 1303-1306. 
30 Kılıçzâde Hakkı, “Sahte Softalığa ve Dervişliğe İlân-ı Harb”, İçtihad, No: 58, 1329, s. 1279-
1280. 
31 Bülent Varlık, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dergileri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C. I, s. 112-120. 
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buldular. Nitekim Ahmed Agayef, Sırat-ı Müstakim’de kaleme aldığı bir yazısında 
İstibdat Devri’nin en büyük darbeyi Maarif Nezareti’ne vurduğunu belirtmekte 
idi. Bu noktada ülkedeki gayr-i müslim halka daha serbest davranıldığını, kilise-
lerine, dillerine, mekteplerine, edebiyatlarına müdahale edilmediğini söylemekte; 
Meşrutiyet’in devamlılığı için bütün Müslüman halkın eğitimini de içine alacak 
bir Maarif ıslahatının şart olduğunu ileri sürmekteydi.32 Amaçlanan bu ıslahat 
girişimleri içinde, mekteplerdeki “terbiye-yi diniyye ve ahlâkiyye” ye daha çok 
yer verilmesi konusu üzerinde de önemle duruldu. 

Hatta bu noktada yabancı mekteplerin eğitim sistemlerinde önemli yer tutan 
din ve ahlâk derslerinden örnek alınmasının gerekliliği vurgulandı. Avrupalı 
misyonerlerin, Osmanlı Devleti’nin her yerinde açtıkları mekteplerde, ilim ve 
fenden ziyade kendi amaçlarını enjekte ettikleri, genç beyinleri etkiledikleri belir-
tildi. İslâm mekteplerinde ise öğrencinin beynini yoran, tekdüze ve faydasız 
birçok bilim olmakla birlikte “terbiye-yi ahlâkiyye ve ictimaiyye, tasfiye-yi 
ruhiyye” konularına hiç girilmediği üzerinde önemle duruldu. Oysa İslâmcılara 
göre, İslâm âleminin gelişmesi genç beyinlerin “ictimaiyyat ve ahlâkiyyatdan 
mahrum bırakılmaması” ile mümkün olacaktı.33 

Alimcan İdrisi gibi bazı İslâmcı fikir adamları ise mekteplerde yeterli din der-
si görüldüğü halde mezun olanların “dinden bi-haber” olmalarından şikâyetçiy-
di. Bu konudaki eksiklik, din derslerinde görülen konuların, peygamberler tarihi 
ve ibadet ile ilgili bilgilerle sınırlı kalmasına bağlanmaktaydı. Dinî eğitimle ilgili 
eksikliklerin giderilebilmesi için dinin özellikle toplumsal ve vicdani görevlerle 
ilgili kısımlarının iyi öğretilmesinin zorunluluğu üzerinde durulmaktaydı. 
Alimcan İdrisi, dinî eğitimle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmazsa sonuçlarının 
da ağır olacağını belirtmekteydi. Bu ağır sonuçlardan biri, eğitim alan aydın fikir-
li gençlerin dinsiz ve ahlâksız olarak yetişmeleriydi. Eğer dinî eğitim ıslah edilip, 
mekteplerde öğrencilere, camilerde halka gerçek İslâm, hurafelerden arındırıla-
rak anlatılmazsa iki yüz yıla kadar yeryüzünde hiçbir Müslüman’ın kalmayacağı 
savunulmaktaydı. Sonuçları bu kadar vahim olan bir konuda önlem almak amacı 
ile Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’den ve Abdurrahman Şeref Beyefendi’den 
yardım istenmekteydi.34 

Alimcan İdrisi’nin mekteplerdeki dinî eğitimle ilgili düzenleme isteklerinin 
sonuçsuz kaldığını görmekteyiz. Çünkü yazar, Sırat-ı Müstakim dergisinde yazısı-
nın yayınlanmasından iki sayı sonra yine aynı konu ile ilgili bir yazı yayınlamış ve 
kendisinin yaptığı çağrının Şeyhülislâm ve Abdurrahman Şeref Beyefendi tara-
fından okunmadığından söz ederek, sitemde bulunmuştu. Yazarın arzuladığı 
ıslahatla ilgili ümitli olduğu kurumlar, rüştiye ve idadi müdürleriydi. Bu kurum-
larda öncelikle ehil olmayan öğretmenlerin yerine ehil olanların geçirilmesinden 

                                                 
32 Ahmed Agayef, “Darü’l-Hilâfe’de Ma’arif-i İbtidaiye’nin Hâli ve Süret-i Islahı –I”, Sırat’ı-
Müstakim, C. V, S. 113, 10. 1326, s. 151-153. 
33 Ahmed Vasfi Zekeriyya, “Müslümanlar Nasıl Mekteplere Muhtaçtır”, Sırat’ı- Müstakim, C. 
VI, S. 137, 4. 1326, s. 105-107. 
34 Alimcan İdrisi, “Mekteplerimizde Ulum-ı Diniyye Tedrisatı”, Sırat’ı-Müstakim, C. VI, S. 
171, 12. 1327, s. 227-228. 
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yanaydı. Ayrıca rüştiye ve idadilerde dinî eğitimle ilgili okutulan kitapların “sö-
nük ve ibtidai tarzda yazılmış” eserler olduğu, bunların mutlaka amaca uygun, 
yeni hazırlanan kitaplarla değiştirilmesi gerektiği düşüncesindeydi. Yeni kitapla-
rın hazırlanması için de Maarif Nezareti tarafından bir komisyonun oluşturul-
masını istiyordu. Fakat bu istekle birlikte vurgulanan önemli bir nokta, oluşturu-
lacak komisyonun hutbeler ve medreselerin ıslahı için oluşturulan komisyonlara 
benzememesi yani bir “ruh ve eser” ortaya çıkartabilmesiydi.35 Dini eğitimin 
yöntemsel olarak eleştirilen noktası ise öğrencileri ezberciliğe zorlayan bir siste-
min benimsenmiş olmasıydı. Bu konuda geçekleştirilmeye çalışılan ıslahatların 
da başarılı olamadığı sıklıkla belirtilmekteydi. Nitekim ıslahatı gerçekleştirilen ve 
eski yapısından sıyrılıp farklı bir eğitim kurumu şekline bürünen “Dar’ül-
muallimin Mektebi”’nde bile tek ıslahatı gerçekleştirilemeyen noktanın, dinî 
ilimler eğitimi olduğu belirtilmekteydi.36 

İslâmcı görüşe sahip düşünürler, Sebilü’r-Reşad dergisinde de mekteplerdeki 
dinî eğitimle ilgili düşüncelerini ortaya koydular. Özellikle çocuk eğitimi ile ilgili 
yazılarda üzerinde durulan en önemli nokta, din ve toplum ilişkisi oldu. Müslü-
man bir toplumun çocuklarının dinin gereklerine göre eğitilmeleri istendi. Ço-
cukların terbiyesinde Hz. Muhammed’in, “Evlatlarınızı üç ana esas üzerine ye-
tiştiriniz, terbiye ediniz: Peygamberi sevmek, O’nun ehl-i beytini sevmek ve 
Kur’an okumak” hadisinin düstur edinilmesinin önemi belirtildi.37 Aksi takdirde 
çocukların, Hıristiyan devletlerin misyonerlik faaliyetlerinin etkisi altında kalma-
ları engellenemezdi. Nitekim bu tür misyonerlik çalışmaları sonucunda kimi 
mekteplerdeki Müslüman çocukların daha yedi yaşına gelmeden Hıristiyanlık 
terbiyesi ile zihinlerinin doldurulduğu üzerinde duruldu.38 Onlara göre, Alman-
ya’da bile savaşlardaki “kudret ve vahdet” dini duygularla sağlanmaktaydı. Bu 
dini duyguları korumak isteyen Almanlar hiçbir zaman din derslerinin yerine 
ahlâk derslerini ikâme etmemişlerdi. Çünkü dinî eğitimin insan ruhunu geliştir-
diğine inanmaktaydılar.39 

Sebilü’r-Reşad’da dile getirilenler, söylenenler, savunulan görüş ve düşünceler 
somut adımlar atılmak üzere hayata geçirilmeye çalışıldı. Bu girişimlerin konu-
muzla ilgili olan kısmı, Heybeliada’da “Sebilü’r-Reşad Mekteb-i İbtidâisi” adıyla 
açılan ilkokuldur.40 Bu okulun ders programında dinî eğitime özel bir önem 
verildi. Okulda birinci devrede on sekiz saatlik alfabe ve yazı, altı saatlik okuma, 
iki saatlik beden eğitimi derslerinin yanında altı saatlik “malumat-ı diniyye” ve 

                                                 
35Alimcan İdrisi, “Mekteplerimizde Ulum-u Diniyye Tedrisatı”, Sırat’ı-Müstakim, C. VII, S. 
173, 12. 1327, s. 259-260. 
36 A. Süleyman, “Mekteplerde Din”, Sırat’ı-Müstakim, C. VII, S. 164, 10. 1327, s. 127-129. 
37 Mehmed Fahreddin, “Talim ve Terbiyede Üssü’l-Esas”, Sebilü’r-Reşad, C. VIII, S.  23-205, 
s. 435. 
38 “Mekteplerimiz Dinsiz, Vatansız Kimseler Yetiştirecekse Milletin Cahil Kalması Daha 
Hayırlıdır”, Sebilü’r-Reşad, C. XI, S. 279, 1. 1329, s. 302. 
39 “Matbuat: Mekteplerde Din Esası Üzerine Terbiye”, Sebilü’r-Reşad, C. XIV, S. 350, 10. 
1331, s. 95. 
40 Gündüz, a.g.e., s. 285. 
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üç saatlik “ilâhi” dersleri mevcuttu. “Malumat-ı diniyye” dersinin içeriği Kelime-
yi tevhid ve Kelime-yi şehadet getirmeyi öğrenmek, selâm verip-almak, işe güce 
Besmele ile başlamak gibi bir takım temel İslâm kaidelerini öğrenmek olarak 
sıralanmıştı. İkinci devrenin ders programında bulunan dokuz saatlik yazı dersi-
nin yanında yine altı saat “malumat-ı diniyye” dersine yer verilmişti. Aynı yıl, 
dokuz saat Türkçe ve Arapça okuma dersi olmakla beraber din dersinin içeriği 
de iki, üç, dört harfli Arapça kelimelerin okutturulması; iki-üç cümleden oluşan 
cümlelerin okutturulması ve okunan cümlelerin anlamları hakkında basit sorular 
sorup, cevaplar alınması şeklinde belirlenmişti. Üçüncü devrenin ders progra-
mında ise “malumat-ı diniyye” dersinin saati yediye çıkartılmış, bu dersin yanı 
sıra altı saat Kur’an-Kerim dersi konulmuştu. Üçüncü sınıftaki din dersinin içeriği 
ise ameli olarak namaz kılmak, abdest almak gibi öğretimler olarak sıralanmış-
tı.41 Programdan ve din derslerinin içeriğinden de anlaşılacağı üzere Sebilü’r-
Reşad kadrosundakiler, ilköğretimde amaçladıkları dini eğitimi açtıkları ibtidai 
mektebinde uygulamaya çalışıyorlardı. Çünkü aynı yıllarda mevcut diğer ibtidai 
mekteplerin programlarına bakıldığında “malumat-ı diniyye” ve “Kur’an-ı Kerim” 
derslerinin saatlerinin “Sebilü’r-Reşad Mekteb-i İbtidaisi”’nden oldukça az ol-
duğu dikkat çeker. Bu iki ders ibtidai mekteplerin programında tek ders olarak 
yer alır. Bu dersler ilk devrede sekiz saat okutularak, günün beş saati malumat-ı 
diniyye, üç saati de Kur’an-ı Kerim’e ayrılır. Diğer iki devrede ise toplam beş saat 
olarak ortaklaşa işlenir. Diğer ibtidai mekteplerdeki “malumat-ı diniyye” dersle-
rinin içeriği ise dini bilgilerden ibarettir.42 

İslamcı görüşe sahip fikir adamlarının mekteplerdeki dinî eğitimin eksikliği-
nin giderilmesi amacı ile ortaya koydukları dikkat çeken bir diğer çözüm önerisi 
ise mekteplerle-medreselerin birleştirilmesi düşüncesiydi. Bu sayede, medreseli-
lerin okuma-yazma ve bilimsel açıdan eksik oldukları noktaları kapatabilecekleri, 
mekteplilerin ise Arapça ve dinî bilimler açısından eksikliklerini giderebilecekleri 
ileri sürülmekteydi.43 

II. Meşrutiyet döneminin önemli fikir ve ideolojilerinden biri de “Türkçü-
lük”’tü. Bu düşünceyi benimseyen fikir adamları da modern mekteplerdeki dinî 
eğitimin çeşitli boyutlarını, çıkartmakta oldukları Türk Yurdu dergisinde yayınla-
dıkları makalelerle dile getirdiler. Bu dergide yazı yazan aydınlar, çocuklara ön-
celikle vatan, millet, ülkü gibi kavramların öğretilmesini istemekte, bunun ders-
lerde nasıl bir içerik ile verilmesi gerektiğini de belirtmekteydiler.44 Bu noktada, 
okullarda verilecek vatan terbiyesi için uygun dersler arasında, coğrafya, tarih, 

                                                 
41 “Heybeliada Sebilü’r-Reşad Mekteb-i İbtidâisi”, Sebilü’r-Reşad, C. XI, S. 263, 12 Eylül 1329, 
s. 34-35. 
42  Halil Aytekin, İttihâd ve Terakki Dönemi Eğitim Yönetimi, Ankara, 1991, s. 66-67. 
43 Mehmed Şükrü, “Medrese Mekteb Birleşmeli” Sebilü’r-Reşad, C. XI, S. 285, 2. 1329, s. 399-
400; Fatih Dersiamlarından Mirhisarlı Hafız Hüseyin, “Medrese-Mekteb”, Medrese İtikadları, 
No: 6, 20 Mayıs 1329, s. 18-20; Medrese ve Mekteplilerden Buldanlı Emin Ali, “Mektepliler 
Nazarında Medreseliler”, Medrese İtikadları, No: 9, 5 Temmuz 1329, s. 73. 
44 Halide Edip, “Felâketlerden Sonra Milletler”, Türk Yurdu, C. I, S. 40, 16 Mayıs 1329, s. 
290.. 
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malumat-ı medeniye, musiki, resim, jimnastik gibi derslerin yanında dinî dersler 
de sıralanmaktaydı.45 Türkçülük görüşüne sahip aydınlar, Osmanlı toplumunda 
dinin ve din adamlarının da önemli bir etkisi olduğu düşüncesindeydiler. Nite-
kim Ahmed Agayef yazılarında toplumun bilinçlendirilmesi için dinden ve din 
adamlarından daha fazla yararlanılmasının gerekliliği üzerinde durdu. Türklüğe 
hizmet edecek nitelikli din adamlarının ancak ciddi okullarda, gerçek İslâm bil-
ginleri tarafından yetiştirilerek, insanlara büyük faydalar sağlayabileceğini dile 
getirdi. Ciddi din eğitimi alan, dini rehberlik görevini üstlenmiş din bilginlerinin 
Türklüğün birlik haline gelmesi ve canlanması için en etkili unsurlardan olacağı-
nı belirtti.46 

II. Meşrutiyet yıllarında İslâmcılıkla Batıcılığı ulusçu bir ideoloji çatısı altında 
uzlaştırmaya çalışanlar da Türkçülerdir.47 Bu noktada modernist İslâmcıların 
sözcülüğünü yapan İslâm Mecmuası’nda yayınlanan İslâm modernizminin önde 
gelen düşünürü Ziya Gökalp’ın yazıları önemli rol oynadı. Türkçülük siyasetine 
bağlı olarak, milli eğitimin felsefesi ve politikasını eğitimin ana çerçevesi olarak 
gören Ziya Gökalp’e göre tam bir terbiye üç kısımdan oluşmaktaydı: “Türk 
terbiyesi, İslâm terbiyesi, asr terbiyesi” yani “Türklük, İslâmlık, Muasırlık”. Gö-
kalp, bu üç terbiye biçiminin birbirinin “muavini olmakla mükellef” oldukları 
görüşündeydi. Bu nedenle sözü edilen eğitim şekillerinin sınırlarının iyi çizilme-
sinin gerektiğini belirtmişti. Nitekim O’na göre, “asr terbiyesi” maddiyat saha-
sında kalmayarak maneviyat âlemine tecavüz ettiği dakikada İslâm ve Türk ter-
biyelerinin hukukuna da saldırmış kabul edilebilirdi. Milli ve dinî terbiyelerin 
sınırlarını belirlemek ise daha da güçtü. Çünkü İslâm geleneklerinden hangileri-
nin doğrudan doğruya İslâmiyet’e, hangilerinin Araplara, Farslara ya da Türklere 
ait olduğunu göstermek derin incelemelere ihtiyaç duyurmaktaydı. 48 

Mekteplerdeki dinî eğitimle ilgili Batıcı, İslâmcı, Türkçü aydınların ileri sür-
dükleri düşünceler, 1916 yılında toplanan İttihad ve Terakki Partisi’nin Kongre-
si’nde de karşılığını buldu. Kongre’de dini ilimlerle uğraşan öğretmenlerin eğiti-
mindeki eksiklikler ve konuyla ilgili yazılmış kitapların yetersizliği, okullardaki 
dinî eğitim eksikliğinin en önemli gerekçeleri olarak gösterildi.49 

Dinî eğitim ile ilgili problemler, 1917 yılı “Maarif Nezareti Bütçe Görüşme-
leri” sırasında Meclis-i Mebusan’ın gündemine de getirildi. Basra Mebusu Meh-
met Hilmi Efendi, ülkede üç ayrı akımın varlığından söz ederek, bunlardan bi-
rincisinin, Batı kültürüne mensup, Fransız tarzı eğitimin gelişimini hedefleyen 
gençlerden oluştuğunu, bu gençlerin Batı medeniyetinin gelişimini din ve adet-
lerden sıyrılmakta gördüklerini belirtti. İkinci grup, “medrese mutaassıpları”ydı. 

                                                 
45 Ali Haydar, “Yurt Terbiyesi”, Türk Yurdu, C. I, S. 31, 10 Kanun-ı Sani 1328, s. 124. 
46 Ahmed Agayef, “Türk Âlemi-8”, Türk Yurdu, C. I, S. 18, 12 Temmuz 1328, s. 299. 
47 Zafer Toprak, “II. Meşrutiyet’te Fikir Dergileri”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye 
Ansiklopedisi, C. I, s. 128. 
48 Ziya Gökalp, “İslâm Terbiyesinin Mahiyeti”, İslâm Mecmuası, C. I, S. 1, 30 Kanun-ı sani 
1329, s. 14-16. 
49 İttihad ve Terakki Cemiyeti 1332 Senesi Kongresi Müzakeratıyla Bu Babda Yazılan Makalata 
Muhtevi Risaledir, İstanbul, 1332, s. 70-72. 
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Bunlar, Batı uygarlığının, İslâm dini ile uyuşmasının mümkün olmadığını dü-
şündüklerinden Batı’dan uzaklaşmayı hedeflemişlerdi. Üçüncü grubu ise, gerçek 
mektep ve medrese eğitimi almış, aydın kitle oluşturmaktaydı. Bu grubun içinde 
yer alan aydınlar, İslâmiyet’in hiçbir zaman gelişmelere engel olmadığını hatta 
bilimin gelişmesi oranında İslâmiyet’in anlaşılabilirliğinin arttığını ileri sürmek-
teydiler. Mehmet Hilmi Efendi, ülkede bulunan bu üç ayrı görüşün ortak bir 
noktada buluşmalarının zorunluluğu üzerinde durarak, bu konuda Maarif Neza-
reti’ne büyük görevler düştüğünü belirtti ve Maarif Nazırı’nın konuyla ilgili han-
gi önlemleri almayı düşündüğünü açıklamasını istedi.50 

Görüşmeler sırasında söz alan Denizli Mebusu Mehmet Sadık Efendi de bu 
konuda Mehmet Hilmi Efendi’yi destekleyerek, aile içinde ve ibtidai mektep 
düzeyinde iyi bir milli ve dini terbiye alan kişinin hiçbir zaman ve hiçbir yerde 
aldığı bu eğitimi kaybetmediğini ileri sürdü.51 

Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Efendi ise, iptidai mekteplerde izlenen 
programın, dinine, milliyetine bağlı olacak insan yetiştirmek amacında olmadığı-
nı belirterek, haftada dört saat yabancı dil dersi yerine haftada dört ders “ulum-ı 
diniyye, ahlâk ve ulum-ı medeniyye” derslerinin daha büyük faydalar sağlayabile-
ceğine işaret etti.52 

Tartışmaların ardından söz alan Maarif Nazırı Şükrü Bey, Maarif Nezare-
ti’nin “dinine bağlı, vatanını seven, milliyetini tanıyan, kendine verilen görevi 
yapmaya gayret eden” kişileri yetiştirecek bir eğitim programını benimsediğini 
belirtti. Ayrıca ibtidai mekteplerin programlarının bu amaçla yeniden düzenlen-
diğini, eğitim sürelerinin bir yıl daha arttırıldığını, bu okullarda eğitim verecek 
muallimleri yetiştiren eğitim-öğretim kurumlarının yeniden örgütlendiğini ve 
izlenecek programa uygun kitaplar telif edildiğini sözlerine ekledi.53 

Şükrü Bey, ders saatleri ile ilgili getirilen eleştirileri de yanıtladı. Ders saati sü-
relerinin bir konu anlatılırken, ne kadar zaman içerisinde çocuklara öğretileceği-
nin düşünülerek hesaplandığını, bu nedenle ders saatinin azlığının ya da çoklu-
ğunun, derslere verilen önemle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Ayrıca yabancı 
dil derslerinin, ibtidai mekteplerinin sadece “nümune” adıyla anılan bölümlerin-
de geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.54 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar mekteplerdeki dinî eğitim ile ilgili tar-
tışmalar; din derslerinin saatleri, din dersi hocalarının yetersizliğinin analiz edil-
mesi, ders kitapları ile ilgili düzenleme istekleri, Arapça ders saatlerinin yeterli 
olup olmadığının tartışılması gibi noktalarda devam etti. Savaşın Osmanlı Dev-
leti açısından olumsuz sonuçlanmasının ardından ise özellikle İslamcı görüşte 
bulunan fikir adamları tarafından dinî eğitimle ilgili eksiklikler daha fazla dile 
getirilmeye başlandı. Nitekim, İslamcı görüşün önemli yayın organlarından biri 

                                                 
50 Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: 3,  İçtima Senesi: 3, C.3, Ankara, 1991, s. 73. 
51 Y.a.g.z.c., s. 75. 
52 Y.a.g.z.c., s .80. 
53 Y.a.g.z.c., s. 77-78. 
54 Y.a.g.z.c., s. 80. 
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olan İ’tisam dergisinde çıkan yazılarda, “altı yüz yıllık muazzam bir milletin din-
sizlik yüzünden eridiği, mahvolduğu” üzerinde durulmakta, “Eyüp Sultan Ca-
mii”nde bile cemaatin on kişiyi bulmadığı; kadınların başlarından örtüyü, sırtla-
rından çarşafı çıkararak Hıristiyan kadınları gibi palto giymeye başladıkları, dini 
adetlerin terk edildiği belirtilmekte idi.55 Bu tür ahlâk noksanlığını ortaya çıkaran 
kişilerin ise cahil halktan çok “âlim kesiminden” olduğu ileri sürülmekteydi. 
Ahlaksızlığa engel olacak en iyi kanunun din olduğu, Allah ve ahiret korkusunu 
daima akıllarda bulunduracak olan eğitimin de “terbiye-yi diniyye ve İslamiyye” 
ile verilebileceği söylenmekteydi. İslamcılara göre mektepler, dinî terbiye ve 
İslamiyye’ye kaynak olacak bir yapıya dönüştürülürse ahlak düzelecek, memleket 
kurtulacak, millet mutlu olacaktı. Bu noktada görev Maarif Nezareti’ne düşmek-
te idi. Çünkü eğitim programlarını gereksiz derslerden arındırarak düzenleyecek, 
“ulum-ı diniyye” derslerinin saatlerini arttıracak, din derslerinin ehil öğretmenler 
tarafından yapılmasını sağlayacak kurum Maarif Nezareti idi. İslamcı fikir adam-
ları, dinî eğitim vermekle yükümlü öğretmenlerin ehil olma özelliklerinin yanına 
bir de “dindar olma” zorunluluğunu eklemekteydiler. Hatta bu noktada, öğret-
men tayinlerinde, dindarlığın bir tercih sebebi olarak ön plana çıkartılmasının 
zorunluluğu vurgulanmaktaydı. Bu zorunluluğa gerekçe olarak gösterilen en 
önemli nokta ise, Anadolu ve Rumeli’de yaşayan İslam halkının, ülkenin içinde 
bulunduğu ahlaki noksanlığı görerek, çocuklarını cahil bırakmak pahasına okul-
lara göndermemeleriydi. Nitekim Rumeli’den gelen bir “bakkal hacı baba”’nın 
bu konudaki sözlerine dergide yer verilmekteydi. Bu kişinin, “camii şerife gitti-
ğini görmediğimiz muallimlere çocuklarımızı teslim edemeyiz” sözleri, dergiye 
göre, halk arasında yer eden “dindar hoca” arzusunun en önemli göstergesiydi.56 

Mütareke dönemi her ne kadar İslamcı fikir adamlarının girişimleri ile İstan-
bul’daki mektepler açısından, dinî eğitimin daha da arttırılması, öğretmenlerin 
bilgilerinden çok dindarlığına önem verilmesi çabalarına sahne olsa da yaşanan 
olağanüstü koşullar nedeniyle bu amaçlara ulaşılamadı. Cumhuriyet Dönemi’nde 
dinin kamusal alandan uzaklaştırılması girişimlerine paralel olarak eğitim alanın-
da da lâikliğin temelleri atıldı ve lâik eğitim sistemine geçildi. 

 

IV. Sonuç Yerine 

II. Meşrutiyet Dönemi pek çok açıdan Cumhuriyet Türkiye’sinin temelleri-
nin atıldığı bir dönemdi. Bu anlamda bakıldığında, Batılı tarzda açılan mektep-
lerde din derslerine verilmesi gereken önemin dereceleri ile ilgili çeşitli görüşler 
de günümüze kadar devam eden tartışmaların başlangıç noktasını oluşturdu. Bu 
dönemde mevcut fikir akımları kendi düşünce kalıpları içinde konu ile ilgili gö-
rüşlerini ortaya koydular. Savaşlarda üst üste alınan yenilgiler, özellikle İslâmcılık 
çatısı altında birleşen fikir adamlarının modern mekteplerde de dinî eğitime 

                                                 
55 Hafız Baki, “Mağlubiyetimizi Dinsizlik ve Âdem-i Tesettürde Aramalıyız”, İ’tisam, Aded: 
41, 11 Eylül 1335, s. 445-447. 
56 Ahmed Şirani, “Ahlâk-ı Umumiye’nin Selâh ve Fesadında Maarif Nezareti’nin Tesiratı”, 
İ’tisam, Aded: 41, 11 Eylül 1335, s. 433-437.  
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daha fazla önem verme çabalarına neden oldu. Dinî eğitimin küçük dimağlarda-
ki etkisi nedeni ile ibtidai mekteplerde bu amaca hizmet eden derslerin saatleri 
arttırıldı. Nitelikli dinî eğitim veren hocaların yetiştirilmesinin gerekliliği tartışıldı 
ama başarıya ulaşılamadı. Anlamadan ezberlemeyi gerekli kılan derslerin yerine, 
öğrenmeye dayalı bir eğitim benimsenmeye çalışıldı. Yeni dini içerikli kitaplar 
konusunda girişimlerde bulunuldu. Bu aşamada özellikle dikkat çeken nokta, din 
ve ahlak eğitiminin zaman zaman birbiriyle karışmış olduğudur. Toplumun 
içinde bulunduğu zor koşullardan dinsel öğretilere sığınarak mı yoksa ahlaki 
değerleri kavrayarak ve uygulayarak mı çıkabileceği tam idrak edilememiştir. 
Dinî eğitimin bireylerin ruh denetimlerini sağlayan, ahlak eğitiminin ise toplum-
sal yaşamda birlikte yaşayabilmek için ihtiyaç duyulan kuralları barındıran birer 
eğitim oldukları ancak Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yıllarında idrak edilebildi. 
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Öz: Bu çalışma, II. Meşrutiyet dönemi düşünce akımlarının etkisi altında, modern mektep-
lerdeki dinî eğitimin düzeyi, gerekliliği, sorunları ve çözüm yolları ile ilgili tartışmaları ele 
almış ve sonuçlarını ortaya koymaya çalışmıştır. II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında Batıcı görüşün 
etkisi ile mekteplerin ilk kademelerine sıkıştırılan dinî eğitim, savaşlarda alınan yenilgilerle 
eksikliği hissedilen bir yapıya bürünmüştür. Bu noktada düzenlenmesi istenen unsurların 
başında, ders programlarının yenilenmesi, din dersi öğretmenlerinin yeterliliklerinin arttırıl-
ması, ders kitaplarına ait eksikliklerin giderilmesi gibi hususlar gelmektedir. 

Anahtar sözcükler: Dinî eğitim, ahlak eğitimi, ibtidai mektep, rüştiye. 

 

Schools and Religious Education during the Second Constitutionalist Period 

Abstract: This study both examines the debates and discussions that arose during the re-
form period relative to the levels, requirements, problems, and solutions related to the kinds 
of religious education being taught in moderns schools, and also tries to reveal the results of 
these efforts. While religious education had been squeezed into the first stages of education 
in the early, western-focused years of the Second Constitutionalist period, battleground 
defeats led to a renewed yearning for such education. At this point, the list of those areas 
stakeholders desired to change included: a restructuring of the course curricula, an 
upgrading in the adequacy levels of teachers of religion, and a review and improving of 
textbooks. 

Keywords: Religious education, education in morals, primary school, junior highschool. 


