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Özet 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde, Trabzon sancağına 

bağlı Of Kazası'ndaki medreselerin, din eğitimi ve öğretimi 

açısından son derece fonksiyonel olduğunu söylememiz 

mümkündür. Yaklaşık üç asırlık bir geçmişe ve geleneğe sa

hip olan bu medreselerde yetişen alim ve hocalann ülkemiz 

genelindeki din hizmetlerine önemli katkılan olmuştur. Bu 

çalışmamızda yörenin tarihi, dini-kültürel yapısı, medreseie

rin etkinliği, medrese-tarikat ilişkileri vb. konular açıklanma

ya ve değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Of Medreseleri, Maraşlz Osman 

Efendi, Oflu Alimler 

A Overwiew on Historical Functional of Madrasah of Of 

Abstract 

It is possible to say that the madrasah (religious 

schools) in Of district of Trabzon sanjak in Ottoman period 

were very functional. The religions scholars in these schools 

which it has opened for three centuries, contributed to na

tional religious education and religious services. In this paper 

we will try to explain histarical and religions-cultural con

struction of that district and the education in this madrasahs 
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and scholars and relation ship between activity of madrasah 

and sect of sophisms. 

Keywords: Madrasah of Oj; Maraslı Osman Efendi, 

The Religious Scholars of Of 

1. Giriş 

Trabzon'un Of ilçesi,ı gerek Osmanlı dönemi ve ge

rekse Cumhuriyetin kuruluşundan sonra din eğitimi ve 

öğretiminde önemli ağırlığı olan ilim merkezlerinden biridir. 

Of medreselerinde yetişen yüzlerce alim, ülkemizin pek çok 

yöresinde görev yapmış olup, "Of Uleması" ve "Oflu Hoca

lar"2 adıyla ün yapmışlardır.3 Özellikle 1950'li yıllardan 

sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında görev üstlenen

lerin, toplumun dini düŞi1nce yapısına değerli katkı sağla

dıkları söylenebilir. 

Çalışmamızda yörenin tarihi, dini-kültürel yapısı ve 

medreselerdeki eğitim-öğretim hakkında bilgi verilerek bu 

önemli katkının arka planını irdelemeye gayret edeceğiz. 

Bunun yanı sıra medrese ve müderrislerin kütüphaneleri, 

medrese-tarikat ilişkileri ve medresderin gerileme nedenleri 

eldeki kaynaklar çerçevesinde değerlendirilmeye çalışıla

caktır. 

ı orun tarihi ve kültürünü araştınrken daha önce Ora bağlı olan Çayka
ra, Demekpazarı ve Hayrat ilçelerini de dikkate almak gerekir. 

2 "Oflu Hocalar" diye nitelendirilen din hocaları ile günümüz "Oflu Hoca" 
tiplemesi arasında hiçbir irtibat söz konusu olmayıp, tarihi dokuyu ze
delemeye çalışmanın boş bir gayret olduğunu belirtmekte yarar görü
yoruz. Bu açıdan konuyu kısmen irdeleyen bir çalışma için bkz. Dü
zenli, Yahya, "Mandan Hoca'dan Günümüze Ojli Hoca: İronik Şablonun 
ötesi", Temel Kimdir, Editör: Ömer Asan, Heyarnola Yay., İstanbul, 
2006, 92-129. 

3 Bu hocaların büyük çoğunluğunun, 1948 yılında Ortan ayrılarak kaza 
statüsüne getirilen ve sahilden 27 kilometre içeride bulunan günümüz 
Çaykara ilçesinin sınırları içerisinde yaşadıkları belirtilmelidir. 



MehmetGÜNAYDLW•103 

2.1. Of'un Tarihine Kısa Bir Bakış 

Kaza merkezi hariç, Ofun yerleşim tarihi Trab

zon'unki kadar eskidir. Bunun en önemli delillerinden biri 

Cenevizlililer'e ait olduğu söylenen ve sahilde bulunan "Ka

lecik" adını taşıyan kaledir. Kaza merkezi ise günümüzden 

yaklaşık 230 yıl önce yaşayan Bilal Efendi'nin4 Solaklı de

resini takip ederek güneyden kuzeye yani sahile doğru açtı

ğı bir yol ile kurulmaya başlanmıştır. s 

ı 453 yılında gerçekleştirilen İstanbul'un fethinden 

sonra Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'nun birliği ve bütün

lüğü konusunda bazı girişimlerde bulunmuştur. Bunlardan 

biri, Bizans'ın bir devamı mahiyetinde olan Trabzon Rum 

Devleti'ni ortadan kaldırıp, Kafkasya ve İran'a açılan kapıyı 

ele geçirmekti.6 Rum Devleti'nin Osmarılılar tarafından fet

hedileceğini anlayan Kral Yani, kardeş'i David'i İstanbul'a 

göndererek yıllık üç bin altın cizye vermeyi teklif etti. Ancak 

Fatih, bu devletin ortadan kaldırılmasına karar vermişti. 

Nitekim bu sıralar Rum Devleti ile Akkoyunlu hükümdan 

Uzun Hasan'ın Osmanlı Devleti'ne karşı birlik olmaya çalış

tıkları anlaşılmaktadır.7 Bunun üzerine Fatih, 26 Ekim 

ı 46 ı tarihinde Trabzon'u fethederek Osmanlı topraklarına 

katmıştır. Fethin ardından Trabzon ve yöresi "Trabzon San-

4' Şair Bilal Efendi, Çaykara ilçesinin Maraşlı köyünden olup, Yusuf ile 
Züleyha kıssasını nazmetmiştir. Bilgi için bkz. Cansız, Mustafa, "Of 
Kazasıran Umumi Tarihçesi", İnan, Trabzon Halkevi Kültür Dergisi, Ye
ni Seri Sayısı: 38, Mart 1948, 11-14. Ayrıca Bilal Efendi'nin nazm ha
lindeki Hz. İbrahim, Hz. Musa, ... kıssalarını içeren peygamberler tarihi 
ile ilgili yazma nüshası arşivimizde mevcuttur.(Müellif) 

s Cansız, a.g.m., 11-14. Of tarihi hakkında yazılan ilk ciddi makaledir. 
6 Öksüz, Hikmet, "Tarihi Seyir İçinde Çaykara", Çaykara'nın Manevi ve 

Kültürel Değerleri Sempozyumu-1, 16-19 Temmuz 2002, Eser Ofset 
Matbaacılık, Trabzon, ı 7-44. 

7 Trabzonlu Şakir Şevket, Trabzon Tarihi, İmran Matbaası, İstanbul, 17 
Şaban 1297, 55-59; Karşılaştır, Büyük Larousse, Trabzon Rum İmpara
torluğu, Milliyet Yay. 1986, 22, 11670-71. 
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cağı" adı altında bir idari birim olarak Osmanlı Devlet sis

temi içerisinde yerini alrruştır.s Bu idari sistem içerisinde 

Of, kaza statüsüne getirilmiştir. Trabzon'un 55 kilometre 

doğusunda yer alan Of, kaza olma konumunu halen sür

dürmektedir. 

2.2 Of'un İslamiaşması ve Maraştı Osman Efendi 

Trabzon'un Osmanlılar tarafından fethedilmeden ön

ce Ofta Hıristiyan dinine mensup halkın9 yaşadığı ve bu

nunla birlikte uzun asırlar önemli Hıristiyan din adamlan

nın burada yetiştiği rivayet edilmektedir. 1o Nitekim yörenin 

değişik yerlerinde kilise harabelerine rastlamak mümkün 

olmakla birlikte konuyla ilgili bii' araştırma yapılmış değil

dir. ll Bu bağlamda Hayrat ilçesine bağlı Yarlı(Yığa) Kö

yü'nün bir kenarında ve hakim bir mevkide Rum kilisesi 

bulunmaktaydı. Bu kilisenin Trabzon ve çevresindeki Rum

lar üzerinde önemli bir ağırlığı vardı. Yılda bir iki kez her 

taraftan gelen Hıristiyan Rumlar bu kilisede ayin yaparlar

ch. Rumların mübadele gereği bölgeden gitmeleri neticesin

de kilise yıkılmıştır .12 Yörenin önemli kiliselerinden biri de 

Demekpazarı'nın Güney Mahallesi'nde bulunuyordu. An

cak zaman içerisinde bu kilisenin çok az bir kalıntısı gü

nümüze kadar gelmiştir.I3 

Of halkı, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethin-

s Öksüz, a.g.m., 17-44. 
9 Trabzon'un fethinden önce Ofta yaşayan hallan kimler olduğu konu

sunda çok önemli tespitler için bkz. Cansız, a.g.m., 11-12; Aynca bkz. 
Bostan, M. Hanefi, "Çaykara ve Demekpazan Tarihi", Geçmişten Gele
ceğe Çaykara Demekpazarı Tarih-Toplum-Kültür, Çaykara ve Demek
pazarı Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yay., Hazırlayanlar: Hasan Hüsnü 
Durgun-İsmail San-Orhan Durgun, Seçil Ofset, İstanbul, Aralık, 2005, 

17-20. 
1o Bostan, M.Hanefi, "XV-XVI. Asırlarda Çaykara'da İslamiyet ve Maraşlı 
Şeyh Osman Efendi", Çaykaralılar, Sayı:7, 19, Temmuz 1994. 

ıı Umur, Hasan, Ofve OfMuharebeleri, Güven B., İstanbul, 1949, 14. 
12 Umur, a.g.e., 30. 
13 Düzenli, Fahri, "Güney Mahallesi", Demekpazarı Köyleri Kültür ve 
Dayanışma Vakfı Haber Bülteni, Mayıs 1996, Sayı:7, 14. 
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den yaklaşık yüz sene sonra M. 1553 (H.960) yıllannda İs

lam dinine girdi Maraşlı bir Türk alimi olan Osman Efendi 

namında bir zat, Bayburt yoluyla yöreye geldi. Osman 

Efendi, Ofun en mutaassıp papazlarıyla günlerce ve sami

mi bir hava içerisinde dini münakaşalar yapmıştır. Her ne 

kadar Hıristiyan din adamları Osman Efendi'ye biraz tepki 

göstermişlerse de sonuç itibariyle Osman Efendi, Ofun ön

de gelen papazlarının İslam dinini kabul etmelerine vesile 

olmuştur. Bunu gören yöre halkının çoğunluğu da İslam 

dinine girmiştir.l4 Esasen din değiştirme olgusu kolay bir 

hadise değildir. ıs Dolayısıyla Oflulann İslam dinini hiçbir 

baskıya maruz kalmadan kabul etmelerinin anlamlı olduğu 

ve sebeplerinin irdelenmesi gerektiği kanaatindeyiz.l6 

Yörenin Türkleşmesi ve İslfunlaşması 16.yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren gerçekleşmiştir. Buna en önemli 

katkıyı sağlayan kişinin Maraşlı Osman Efendi olduğunu 

söylememiz mümkündür. Osman Efendi Maraş'ta yetişip 

ilim tahsil etmiş, zamanın müderris ve ilim adamlanndan 

eğitim alrmştır.ı7 Of ilçesi ve özellikle Çaykara'nın Pa

çan(Maraşlı) Köyü ve çevresinde derin izler bırakan Osman 

Efendi, M. 1552-1553'lü (H. 960), yıllarda vefat etmiş ve 

köy camii önünde türbesi yapılmıştır. Paçan Köyü bu yüz

den Maraşlı adını almıştır. 

-
14 Şakir Şevket, a.g.e., 98; Cansız, a.g.m., 11-14. 
15 Bkz. Kirman, M. Ali, "Din Değiştirme Olgusuna Sosyolojik Bir Yakla
şım", DinfAraştırmalar, C.6, Sayı 18, Ocak-Nisan 2004, 80. 

15 Önemli değerlendirmeler için bkz. Cansız, a.g.m., 1 1-14. 
17 Albayrak, Haşim, Of ve Çaykara I, Cantekin Matbaası, Ankara, 1986, 

161; Sandaloğlu, Osman, Maraş'ta Saçaklızadeler ve Eski. Maraş Alim
leri., Hazırlayan: Yaşar Alpaslan, Ukde yayınları, Kahramanmaraş, 
2009; Albayrak, Haşim, Saçaklızadeler, Babıali Kitaplığı, İstanbul, 
2009. Bu kaynaklarda Maraşlı Osman Efendi'nin Maraşlı bir a1inı olan 
Saçaklızade Mehmet Efendi'nin kardeşi olduğu belirtilınekte ise de bu 
doğru değildir. Zira Maraşlı Osman Efendi 16. yüz yılda yaşamıştır. 
Mehmet Efendi ise 1732 yılında vefat ettiğine göre aralarında bir buçuk 
asırdan daha fazla bir zaman dilimi söz konusudur. 
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Öte yandan Maraşlı Osman Efeneli ile ilgili değişik ri

vayetler söz konusudur.ıs Bu rivayetler içerisinde en elikkat 

çekici olanı, yörenin Maraş'tan gelen üç kardeş ve özellikle 

Maraşlı Köyü 'nde medfun bulunan Osman Efeneli tarafın

dan Müslümanlaştınldığı şeklindeki rivayettir. Bu konuda 

ilk olarak yazılı bilgi veren Şakir Şevket, Maraşlı Osman 

Efeneli'nin Of bölgesini İslamlaştırdığı hususunun mukay

yetı9 olduğunu belirtmekle birlikte, nerede kayıtlı olduğu ile 

ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir. Ancak yöre insanları 

arasında bu rivayetin nesilden nesile aktarılarak günümüze 

kadar gelmiş olması, sıhhatinin güçlü olduğunu göstermek

tedir.20 Aynı zamanda Osman Efeneli'nin, Hıristiyan din 

adamlarının İslam elinine girmesi konusunda muvaffak ol

ması, hem İslam dinini hem de Hıristiyanlığı iyi bileliğinin 

bir kanıtıdır; 
' . 

Os:II:).an Efendi'nin din aJimi olmasının yanında gönül 

insanı olduğu, bu nedenle "Şeyh Osman Baba" olarak da 

arııldığı ifade eclilmektedir.2ı Buradan hareketle şu hususu 

belirtmek isteriz: Bilindiği üzere Müslüman Türkler, bir 

beldeyi fethettikleri zaman oranın halkına din değiştirme 

konusunda bir baskı yapmamışlardır. Çünkü "dinde zorla

ma yoktur''22 anlayışı İslam dininin en temel prensiplerin

den biridir. Nitekim Of kazası civarında İslam dininin ya

yılması için zorlama ve şiddet hareketleri olmamıştır. Hıris

tiyanlar, Solaklı ve Baltacı derelerinde clinlerini, dillerini, 

adetlerini, kiliselerini ve hatta mekteplerini Yunanistan ile 

yapılan mübadele gereği yöreden ayrılana kadar korumuş-

ıs Umur, a.g.e., 8 vd; Aynı yazann Of Tarihi Vesikalar ve Fennarılar, Gü
ven Basımevi, İstanbul, 1951, 21, 22; Albayrak, Of ve Çevrasi.ne İsla
miyet'i Yayan Kahramanmaraşlı Saçaklızadeler, Babıali Kitaplığı, 2. 
Baskı, İstanbul, 2009, 24 vd. 

19 Şakir Şevket, a.g.e., 98. 
20 Umur, Ofve OfMuharebeleri, 9. 
21 Bostan, a.g.m., 18-21. 
22 K; 2/256. 
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lardır. Eğer baskı ve şiddet görmüş olsalardı Hıristiyan 

olanların bölgede yaşamaları mümkün olmayabilirdi.23 İs

lam dininin dünyanın hemen her yönüne doğru yayılması

nı, savaştan ziyade din aJ.imleriyle tüccarların sessiz ve gös

terişten uzak faaliyetlerinde görmek gerekir.24 Bu itibarla 

Müslüman olmayan yörelere İslam dinini tebliğ etmek için 

dini iyi bilen derviş ruhlu insanların gönderildiği bir vakıa

dır. Bu a:I.im ve derviş ruhlu tüccarlar, gerek yaşantı ve ge

rekse ilmi kişilikleriyle halka ömek olmuşlardır. İşte Maraş

lı Osman Efendi'yi böyle bir görevi yüklenen kişi olarak de

ğerlendirmek mümkündür. 

Bugünkü Çaykara ilçesinin Maraşlı Köyü'nde 

medfun bulunan Osman Efendi'nin mezar taşına din bilgini 

Mustafa Cansız'ın25 yazdığı mısralar şöyledir: 

"Ofa imanı, İslam'ı getirdi 

Kemalin membaı Maraşlı Osman 

Ne kudsi kudrete malikti hayret! 

Boyun eğmişti bir görmede ruhban 

Dokuz yüz altmış idi hicri yillar 

O'nu rahmetiere gark etti Rahman." 

Osman Efendi, Ehl-i Sünnet26 ekolünden olup, bu 

bölgeye Sünni İslamlığı yaymıştır. Bu ekol tarihi süreç içe

risinde muhafaı;a edilmiş ve yakın tarihe kadar bölgede ye

qşen din aJ.imlerinin ülkemiz genelinde bir ağırlığının oldu-

23 Umur, Of ve Of Muharebeleri, 17. 
24 Arnold, T. V., İnti.şan İslam Tarihi, Terc. M. Halil Halid, Sebilürreşad 

Kitabevi Neşriyat, İstanbul, 1343, 8. 
25 Mustafa Cansız'ın hayatı hakkında bkz. Günaydın, Mehmet, Cansız 

Hoca, Heyarnola yay. İstanbul, 2007. 
26 'Hz. Peygamber ve ashabının, dinin temel konularında takip ettikleri 

yolu benimseyenler' diye tarif etmek mümkündür. Bilgi için bkz. Ya
vuz, Yusuf Şevki, "Ehl-i Sünnef', DİA, lO, İstanbul, 1994, 525 vd. 
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ğunu belirtmek isteriz.27 

Maraşlı Osman Efendi'nin bölgeye geldiği ve yöre 

halkının İslamlaşmasına katkı sağladığı kanaatimizce doğ

ru bir yaklaşımdır. Ancak şu hususu ifade etmekte de yarar 

görüyoruz: Tarihteki önemli olayları tek faktöde açıklamak 

yanıltıcı olabilir. Daha doğrusu Of halkının İslamiaşmasın

da Osman Efendi'nin katkısı vardır ama daha değişik et

kenlerİn olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. İlk etki 

eden unsur, sembol olarak kabul edildiği için yöreyi İslam

laştıranın Maraşlı Osman Efendi olduğu şeklindeki değer

lendirme gerçekçi gözükmektedir. Ancak Osman Efendi'nin 

yörenin İslamlaşmasına yaptığı katkının yanı sıra Osmanlı 

devletinin iskan politikaları çerçevesinde Müslüman Türk 

ailelerinin bölgeye yerleştirildiği de bilinen bir husustur. 

Bunlar arasında Çepni ye . Peçenek soyundan gelenlerin 

ağırlıklı olduğu ifade edilmektedir.2s Bu politikanın yöre 

halkının Müslümanlaşmasına da önemli etkileri olmuştur. 

Bunun yanı sıra bir Selçuklu şehri olan Bayburt'un bölgeye 

yakın olmasının süreci hızlandırmada etkili olduğunu dü

şündürmektedir. Nitekim Maraşlı Osman Efendi de Ofa 

Bayburt üzerinden intikal etmiştir. 

3. 1. Of Medreseleri ve Yetiştirdiği Alimler 

Ders okutulan yer anlamına gelen "medrese"nin29 

eğitim müessesesi olarak ilk defa nerede, ne zaman ve nasıl 

ortaya çıktığı konusunda değişik görüşler ileri sürülmekte

dir.30 Bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla birlik-

27 Cansız, a.g.m., 11-14; Günaydın, "Saçaklızade Şeyh Osman Efendi", 
Dört Mevsim Maraş, Yıl 1, Sayı 2/Bahar, İstanbul2004, 62-63. 

28 Cansız, a.g.m., 12; Umur, a.g.e., 5 vd.; Bostan, M. Hanefi, "Boyun 
Eğmişti Bir Görmede Ruhban", Tarih ve Medeniyet, Sayı: 44, Kasım 
1997, 21. 

29 Develioğlu, Ferit, Osmanlı-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Doğuş Ltd. Şti. 
Matbaası, Ankara, 1980, 715; Şemseddin Sami, Kamüs-ı Türki, Çağrı 
Yay. İstanbul, 1978, 1315. 

30 Taşdemirci, Ersoy, "Medreselerin Doğuş Kaynaklan ve İlk Zamanlar", 
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te eğitim ve öğretim kurumu olan medreselerin açılmasına 

başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde ve Türk

İslam medeniyetinin teşekkülünde bu eğitim ve öğretim 

müesseselerinin büyük rolü olmuştur. 

Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluş devrinden itibaren 

başlayan kültür hareketleri çeşitli safhalar geçirmiştir. 

Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra eğitime önem vermiş

ler, kısa zamanda şehir, kasaba ve köylerde muhtelif sevi

yede öğretim müesseseleri k:urmuşlardır. Aynca ilim bakı

mından ileri İslam ülkelerinden ıilimlerin davet edildiğini 

görmekteyiz. Türklerin ilim adamlarına olan hürmetlerini 

duyan Maveraünnehir, İran, Mısır, Suriye ve diğer bölgeler

den yetişmiş ıilimler kalkıp Anadolu'ya gelmişlerdir. İlk de

vir Osmanlı ıilimlerinin yetişmesinde bu seyyah ıilimlerin 

çok faydası olmuştur. Horasan, Buhara, Harzem ve Herat 

gibi yerlerden Anadolu'nun muhtelif yerlerine ve özellikle 

Amasya'ya pek çok alim gelmiş ve bunların verdiği öğretim 

sayesinde mahalli ilim adamları yetişmiştir.31 

İlk Osmanlı alimlerinin yetişmesinde seyahatler de 

önemli rol oynamıştır. Nitekim birçok Anadolu Türk çocuğu 

İslam coğrafyasının belli başlı ilim merkezlerine giderek 

oralarda yetişmişler, daha sonra gelip açılan medreselere 

müderris olarak tayin edilmişlerdir.32 

Of yöresinde eğitim-öğretim tarihine ışık tutacak en 

önemli yapılar, camiletin hemen yanı başında inşa edilen ve 

halen "medrese" olarak anılan eserlerdir. Bölgede inşa edi-

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Kayseri, 1988, 
269-278. 

31 Bilge, Mustafa, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yay., No:3101, İstanbul, 1984. 6,7; Ayrıca bkz. Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkil.atı,Ankara: TI'K. Basımevi, 1988. 

32 Bilge, a.g.e., 6,7. 
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len en eski cami, Çaykara ilçesinin Akdoğan Köyü, Kovacık 

mahallesinde bulunmaktadrr. 1650 yılında inşa edilen cami 

ve medrese bölgenin eğitim tarihi hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Bunun haricinde Demekpazarı ilçesine bağlı 

Çalışanlar ve Taşçılar köyleri33 ile ·Kondu ve Güney Malıai

lelerindeki camiierin birişiğinde bulunan ve halen muhafa

za edilen medreseleri örnek göstermemiz mümkündür. Bu 

yapılar günümüzde vakıflar tarafından tarihi eser olarak 

koruma altına alınmışlardrr.34 

Tarihi süreç içerisinde pek çok müderrisin tedrisatı 

evleri?de sürdürdüğü bilinen bir husustur.3s Bu durum Of 

yöresindeki müderrisler için de geçerliydi. Demekpazarı 

ilçesi Güney Mahallesi'nde Efendioğlu Ali Şakir Efendi'nin36 

1899 yılında inşa ettiği evin bir bölümünü öğrencilerin ders 

okuyacağı .. şekilde yapt:ı:ı:rmş ve burada tedrisatını devam 

ettirmiştir. Bunun yani sıra Çaykaralı Hacı Hasan Efendi 

diye bilinen Hasan Rami Yavuz, tedrisatını Akdoğan kö-

33 San, İbrahim, "Tarihi Süreçte Eğitim-Öğretim", Geçmişten Geleceğe 
Çaykara Dernekpazan Tarih-Toplum-Kültür, Çaykara ve Dernekpazan 
Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yay., Hazırlayanlar: Hasan Hüsnü Dur
gun-İsmail San-Orhan Durgun, Seçil Ofset, İstanbul, Aralık, 2005, 
121-,155. 

34 Bölgedeki tarihi yapılarla ilgili olarak bir hususa dikkat çekmek istiyo
ruz. Cami ve medreseler ahşap yapılar olup, özellikle camiler oyma sa
natının en güzel örnekleridir. Zaman içerisinde değişik sebeplerle yı
kılmaya yüz tutan bu eserleri onanp geleceğe aktarmaktan ziyade yıkı
lıp yerlerine betonarıne cami ve Kur'an kurslan inşa edilmiştir. Bu iti
barla bizi eskiye götürecek tarihi eserlerden mahrum olduğumuzu üzü
lerek belirtmek isteriz. Ofun en önemli ilim merkezlerinden biri olan 
Uğurlu beldesindeki medrese yıkılarak yerine betonarme bir bina inşa 
edilmiştir. Sadece Merkez Camii yanında 1958 yılında inşa edilen iki 
katlı ahşap diyebileceğimiz yapı ve Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi ta
rafından 1868 yılında taş bina olarak yaptırılan kütüphane restore edi
lerek günümüzde muhafaza edilmektedir. Bkz. Günaydın, Karadeniz 
Güneşi Refsü'l-Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu'nun Hayatı ve Din Eğiti
mine Katlalan, Selçuk Ofset Matbaası, Kahramanmaraş, 2004, 27. 

35 Çelebi, Ahmet, İslam'da Eğitim Öğretim Tarihi, Terc. Ali Yardım, Damla 
Yay. İstanbul, 1983, 58-63. 

36 Günaydın, "Kondu'lu Ali Şakir Efendi", Çaykara'nın Manevi ve Kültürel 
Değerleri Sempozyumu I, Eser Ofset, Trabzon, 475-481. 
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yündeki kendi evinin alt katındaki medresesinde yürütü

yordu.37 Bu yap:ılar günümüzde de varlığını korumaktadrr. 

Ofun, İslamiyet'i kabul etmeden önce Hıristiyan din 

adamlannın yetiştirildiği merkezlerden biri konumunda 

olduğunu belirtmiştik. İslamiyet'in kabu1 edilmesinden son

ra bu durum medreselere dönüşerek 20. yüz yılın son çey

reğine kadar devam ettiğini söylememiz mümkündür. Yöre

de ilk tedrisatm Maraşlı Şeyh Osman Efendi tarafından 

gerçekleştirildiği ifade edilebilir. Bunun haricinde din tahsi

li yapmak isteyen kişilerin Amasya, Erzurum, Kayseri, 

Konya ve İstanbul illerine gittiklerini icazet silsilelerinden 

anlıyoruz. Din alimi Mustafa Cansız'ın icazet silsilesindekiss 

sondan başa doğru beşinci kişinin Kayserili olması dikkat 

çekicidir. Bunun yanı sıra Süleymen b. Yusuf et-Tabzonli 

el-Ofi ez-Zebeşkevi, Kitabu'J..:.Mantık ve Kitabu'l-İstiare adlı 

eserlerini H. 1133 (M. 1720) tarihinde Kayseri'de kaleme 

almıştır.39 Ayrıca kütüphanemizde bulunan yazma eserler

de, Efendioğlu Mehmet Efendi'nin 1850'1i yıllarda Amas

ya'ya ilim tahsili için gittiği ve Kur'an kıratı ile ilgili bazı 

eserleri istinsah ettiği anlaş:ılmaktadrr. Yine İsmail Hakkı 

Efendi adlı müderrisin kazetindeki beşinci kişinin Konevi40 

olması Oflu talebelerin ilim tahsili için değişik merkeziere 

gittiklerini ortaya koymaktadrr. Bölgede tahsil imkarn ol

masına rağmen, önemli ilim merkezlerine gidilmesi, ilme 

37 Yavuz, Yunus Vehbi, Çaykaralı Hacı Hasan Efendi, Birinci Kitap, 
İHVAK Yayın No: 004, Hacı Hasan Efendi Külliyat: 04, İstanbul 2004, 
72. 

38 Günaydın, Cansız Hoca, Heyarnola Yay., İstanbul, 2007, 59. 
39 Hafiz Ali Efendi Yazma Eserler Kataloğu, (Komisyon), Kahramanmaraş 

h Kültür ve Turizm Müdürlüğü Y., Kahramanmaraş, 2007, 47, 359, 
360. 

40 Bakkaloğlu, İ.Hakkı, ~rçaykara Medreseleri, Müderrisler ve İcazetname-
ler", Çaykara'nın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu-I, 16-19 

.Temmuz 2002, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon, 337-377; Ayrıca silsi
le-i ilmiye icazetname ömekleri için bkz. Yavuz, Yunus Vehbi, a.g.e., 
363-420. 
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duyulan iştiyakın bir göstergesi olarak görülebilir. Bu seya

hatlerin bilgi alış-verişini gerçekleştiği gibi, kendilerini yeni

leme veya bilgilerini paylaşma fırsatı doğurduğu da mu

hakkaktır. Tahsilini tamamlayan bu kişiler memleketlerine 

döndükten sonra her biri, bulunduklan köylerde müderris 

ünvanıyla medrese açarak talebe yetiştirmişlerdir. 

Of- Çaykara -Demekpazan-Hayrat'ın ilim seviyesi o 

günün şartlarına ve memleketin diğer bölgelerine göre çok 

yüksekti. Bu bölge ülke çapında meşhurdur. Nitekim 1869 

tarihli Trabzon vilayet Salnamesine göre, bütün vilayette 

bulunan 397 medresenin 350'si yalnız Ofta, ll 'i Trabzon 

merkez ilçede, ll 'i Vakfıkebir'de~ 1 'i Akçaabat'ta, 8'i Sür

mene'de bulunmaktaydı. Geri kalanlar diğer kazalardadır. 

Bu medreseler yüksek tahsil kurumlan olduğundan dolayı 

öğrenim için başka bölgelerden bu kurumlara gelinirdi. Bu 

sayıma göre vilayetteki medreselerin % 90'ı Ofta bulun

maktaydı. Aynı şekilde 82 müderrisle vilayetteki müderris

lerin % 80'ine, 2364 öğrenci ile tüm öğrencilerin % 70'ine 

sahipti.41 

Aynı salnameye göre, Trabzon merkez sancağında 

toplam 615 okulun olduğu ve bunların 19l'inin, yaklaşık 

dörtte birinin, dönem sancağının en kalabalık yeri olan 

Ofta bulunmakta idi. 1914 yılına ait İstanbul Şeyhülislfun

lık arşivlerinde Ofta 69 medrese, 69 müderris ve 1482 öğ

renci olduğu belirtilmektedir.42 O tarihlerde Çaykara, 

Kadohor adı ile Ofun bir bu cağı olduğundan oradaki med

rese ve müderris sayısı da Ofa dahildir.43 Aynı dönemlerde 

41 Albayrak, a.g.e., I, 66-67. 
42 Albayrak, Sadık, "1914 Yılında TrabzonMedreseleri ve Çaykara'da İlmi 

Hayat", Çaykara'nın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempoz_yumu-I, 16-
19 Temmuz 2002, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon, 302-316. Aynı mü
ellifın Son Deuir Osmanlı Uleması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., 
I-V adlı eserine bakılabilir. 

43 Of medreselerin bulunduğu beldeler ve öğrenci sayıları konusunda 
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İslam dünyasında herhangi bir kazada ve bilhassa köyle

rinde bu kadar medresenin bulunup bulunmadığı sorulma

ya değerdir. Bu medreselerde binlerle ifade edilen öğrenci

nin öğrenim gördüğü düşünüldüğünde yöre halkının ilime, 

eğitim-öğretime ne kadar önem verdikleri anlaşılmış olur.44 

Trabzon'un İngiliz Konsolosu W. G. Palgrave, "Oftaki. kadar 

çok sayıda molla ve müftüye, Anadolu'nun hiçbir yerinde 

rastlanmaz" ifadesine yer vermektedir. Bu bilgiyi aktaran 

Michael E. Meeker de aynı kanaati paylaşmaktadır.4S Bü

tün bu veriler, Of kazasının Osmanlıların sayılı ilim mer

kezlerinden biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Of medreselerinde yetişen hoca ve müderrislerin ünü 

Osmanlı İmparatorluğunun diğer medreselerine kadar 

ulaşmıştır. Burada yetişen alimlerin sadece yörede kalma

dıklan, özellikle İstanbul'a giderek orada görev almak sure

tiyle eğitim-öğretim hizmetine devam ettikleri anlaşılmakta

dır. Nitekim son devir ilmiye ricali üzerinde yapılan çalış

malarda, Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü 

arşivinde bulunan yirmi bir dosyada yirmi bir Oflu alimin 

hal tercümesi ve hizmet evrakı vardır. Bunlardan 12 kişinin 

günümüz Çaykara ilçesine bağlı köylerden olduğunu gör

mekteyiz. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte bu ali.mlerin 

bir kısmı maarife, adliyeye geçtikleri veya dersiam olarak 

emekli olduklarından dosyalan başka yerlere gönderildiği 

~aşılmaktadır. 46 

bilgi için bkz. Albayrak, a.g.m., 302-316. 
44 Umur, Of ve Of Muharebeleri,25. 
4 5 Meeker, E. Michael, imparatorluktan Gelen Bir Ulus Türk Modernitesi 

ve Doğu Kara Deniz'de Osmanlı Mirası, Çev. Tutku Vardağlı, Bilgi Üni
versitesi Yay., İstanbul, 2005, 300; Naklen, Albayrak, Haşim, Oflu Ho
ca Kavramını Oluşturan Din Adamları, Sahaflar Kitapsarayı, İstanbul, 
2008,35. 

46 Albayrak, Sadık, a.g.m., 302-303. 
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ı 7. yüzyildan bu yana Of yöresinde yaygınlaşan 

medreseler, bölge insanının eğitiminde etkin rol oynamış

lardır. Bu itibar la geleneksel medrese eğitiminin uzun süre 

disiplinli bir ortamda sürdürülmüş olması nedeniyle sosyo

kültürel yapının oluşumunda dininetkisini güçlü bir şekil

de görmek mümkündfu.47 Of halkı müderrislere çok büyük 

değer verdiği gibi onlara saygıda asla kusur etmezlerdi. 

Müderrisin yanına geldiklerinde saygı olsun diye dizleri 

üzerinde oturur ve müderrisin sözlerini can kulağıyla din

lerlerdi. Her yıl kazanın birkaç köyünde icazet merasimleri 

düzenlenirdi. Bu icazet dualarına binlerce insan katilır ve 

meşhur aıimlerin nasihatlerini dinlerlerdi. Yapılan bu nasi

hatlerin tesiri halkın üzerinde görülür ve özellikle hırsızlık, 

içki, kumar, zina gibi ahlaka aykırı davranışların yapılma

ması ve toplumsal kardeşliğin sağlanmasına büyük katkı 

sağlıyordu: Ayrıca hurafe ve batıl inanışların yayılması 

medreseler sayesinde engelleniyordu.48 Bu icazet geleneği 

günümüzde hemen her sene Kur'an kurslarında okuyan 

öğrencilere yönelik olarak Ağustos ayında düzenlenmekte, 

yöre halkının etkin katılımıyla gerçekleşmekte ve katılımcı

lara yönelik dini sohbetlericra edilerek devam etmektedir. 

Of medreselerinde çok sayıda ünlü alimlerin yetiştiği 

anlaşılmaktadır. Bu konuda elimizde mevcut olan icazet

nameleri çok önemli kaynak olarak görmekteyiz. kazetler

deki silsilelere yukarıda işaret etmiştik. Ancak şunu ifade 

etmemiz gerekir ki ı 7 ve 18. yüzyillarda yetişen aıimlerin 

biyografileri hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Yalnız, 

Demekpazarı Güney Mahallesi'nden Efendi oğlu İbrahim b. 

Ahmet b. Osman Efendi'nin ı 719 tarihinde Ofun 

Yakıntaş(Yaranos) köyünde istinsah ettiği Kitab-ı Pend-i 

Attar adlı eserin sonunda şu ibare yazılıdır. "İbrahim bin 

47 Sarı, a.g.m., 121-155. 
48 Umur, a.g.e., 31-32. Umur, anlatılanları bizzatyaşayan kişidir. 
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Ahmet bin Osman, ketebehu fi karyeti Yaranos ıı32." (Bu 

kitap, İbrahim bin Ahmet bin Osman tarafından Y aranos'ta 

yazılmıştır. ı 132) Bu kayıttan sonra kitaba şu not düşül

müştür: "Bu kitabın katibi İbrahim Efendi daha sonra hacca 

giderken Şam'da vefat etti ve orada defnedildi. Allah ona 

rahmet eylesin ve onu bağışlasın 1209." (M. 1 794). Bununla 

birlikte Efendi oğlu İbrahim Efendi'nin oğlu müderris Mus

tafa Efendi'nin Rize'nin Güneysu(Botamya) ilçesinde ı 755-

ı 781 yıllan arasında müderrislik yaptığını istinsah ve aynı 

zamanda şerh ettiği kitapların sonuna düştüğü notlardan 

öğrenmiş bulunuyoruz.49 Buradan hareketle Of yöresindeki 

yazma esreler üzerinde yapılacak araştırmalarda iilimlerin 

biyografileriyle ilgili bilgilere rastlanacağı şüphesizdir. 

Burada Ofta yetişen Mandan Hoca'dan bahsetmek 

istiyoruz. IL Abdülhamid döneminde İstanbul Yeni Ca

mi'deki vaazlanyla tanınan ve Mehmet Akif Ersoy'un Safa

hat adlı eserinde anlatılan Oflu Mandal(Mandan) Hoca, bu

günkü Demekpazan ilçesinin Çalışanlar Köyü'nde doğmuş

tur. Akif, Safahat'ında Mandan Hoca'dan övgüyle ve uzunca 

bahsetmektedir: 

"-Yeni Camide'ki vaiz, bileceksin belki? 

-Bileceksin ne demek, Mandal'ı kim bilmez ki. 

Tacı yok, tahtı yok, kendine malik sultan 

Öldü biçare adam zannederim? 

49 Aliyyu'l-Kari'nin Kaside-i Buseri adlı kitabının H. 1168, M. 1755 yılında 
Rize Kasaba'sının Botam.ya Vadisi'nde büyük nehrin yanındaki büyük 
mescitte tamamlandığı kaydı vardır. Münyet'el-Musalli ve Öunyet'el
Mübtedi adlı eserin sonuna da "Hicri 5 Şevval ı 189 tarihinde Cuma 
günü zeval vaktinde Botamiya'da tamamlandı" ibaresi düşülmüştür. 
Tarikatı Muhammediye adlı kitabı şerh etmiş ve sonuna şu kaydı düş
müştür. "Ternme hazel kitap vadi Botamiya, nehr-i kebir, cami-i kebir, 
4 Rebi'ul-evvel 1195 müderrisen. (Miladi Mart ı 78ı). Belirtilen eserler 
kütüphanemizde bulunmaktadır. (Müellif) 
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-Hem çoktan. 

Ne güzel söyledin, oğlum, hoca sultanclı evet. 

Yoktu dünyada esir olduğu bir kuvvet. "so 

Mandan Hoca, Yeni Cami'deki Abdülhamid aleyhtarı 

vaazlanndan dolayı Erzurum'a gönderilir. Erzurum'a gider

ken Trabzon'a uğrar ve devrin valisi Kazım Kadri Paşa tara

fından karşılanır. Vali Kadri Paşa kendilerine para teklif 

ederse de Mandan Hoca bunu kabul etmez. Trabzon'dan 

Erzurum'a giderek irşad faaliyetlerine devam eder. 51 

19. ve 20. yüzyılda yetişen a:Iimler hakkında epey 

malumat sahibiyiz. Bu bağlamda Hasan Umur, Of ve Of 

Muharebeleri adlı eserinde Ofun Baltacı deresi yöresinde 

yetişen 15 aJ.im ve kendi hacası Tayyip Zühtü Efendi'nin 

biyografileri hakkında bilgiler vermektedir. 52 Bununla bir

likte Uniur, bizzat yaşadığı bir hatırasında Birinci Cihan 

Savaşı sırasında Of'ta 400 hocanın bulunduğundan söz 

etmektedir.53 Her ne kadar dört yüz gibi bir rakamın olduk

ça fazla olduğu tartışılabilir gözükse de Of medreselerinin 

ne kadar aktif olduğunun bir kanıtı olarak görülmelidir. 

Ayrıca Haşim Albayrak'ın Oflu aJ.imlerin biyografıleriyle ilgili 

çalışmalan dikkate değerdir.54 Bu konuda aşağıdaki medre

se tarikat ilişkileri başlığı altında daha ayrıntılı bilgiler veri

lecektir. 

50 Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, Tertip eden, Ömer Rıza Doğrul, İnkılap 
Kitabevi, Beşinci Basım, İstanbul, 1958, 413 vd. 

51 Erdil, Halil, "Mandan Hoca ve Asım'ın Nesli" Dernekpazan Haber Bül-
teni, Ey1ül1991, Sayı:3, 14; Cansız, Mustafa, a.g.m., 14. 

52 Umur, a.g.e., 33-40. 
53 Umur, a.g.e., 105. 
54 Albayrak, Of ve Çaykara I, Cantelrin Matbaası, Ankara, 1986; 

Albayrak, Ojlu Hoca Kavramını -Oluşturan Din Adamlan, Sallaflar Kitap
sarayı, İstanbul, 2008. Ayrıca bkz. Kaban, Engin, Hasan rami Efendi ve 
Çaykara Sosyal-Kültürel Hayatına Etkileri, Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, Bursa, 1997. 
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3.2. Of'taki Medrese-Tarikat ilişkisi 

Bilindiği üzere Osmanlılann kuruluş devrindeki res

mı ulema ile tarikat önderleri arasında çekişmelerin ya

şanmasına rağmen sonraki dönemlerde Osmanlı İmpara

torluğu 'nda da süfilik kurumlaştı. Medreseler, dini daha 

ziyade ·statik ve donmuş kurallar içerisinde görerek karşı 

anlayışlarataviz vermeyen bir tutum içerisine girmiştir. Bu 

anlayışa tepki olarak tarikatlar bünyesindeki tekkelerde 

daha hoşgörülü ve daha sade bir din anlayışını benimseyip 

yaydıklarını söylememiz mümkündür. Ayrıca devletin diğer 

kurumlarının tarikatlarla olan ilişkileri çerçevesinde bu 

tarikatıann devlet tarafindan kontrol altına alınmasına im

kan sağlamıştır. ss 

Durum böyle olmasına rağmen Ofta medrese gelene

ğinin güçlü bir şekilde yerleşmiş. olması nedeniyle tarikat ve 

tekkeler uzun bir müddet yöreye girme imkanını bulama

mışlardır. Bu konuda Mustafa Cansız'ınverdiği bilgileri ak

tarmakta yarar görüyoruz: {(Oflular vaktiyle medresenin 

hakimiyeti altında akide itibariyle ehrisünnet kalmışlar, Of'a 

Şiilik, tekke girmemiştir. 70 medrese mevcut iken bir tekke 

yapılmamıştır. Oflular dindar olmakla hiç de mutaassıp56 

değildirler. Burada tarikatlardan ilk defa Nakşibendflik Er

zurum'dan, sonra da Abdülhamit devrinde İstanbul'dan geti

rilmiştir. Bu tarikatın da burada tutunabilmesi medrese ile 

55 Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yay., İstanbul, İstanbul, 2003. 93,94; 
Bilgi için bkz.Ocak, Ahmet Yaşar, aTasavvuj; Sufiler, Tarikatler, Tekke
ler', Osmanlı Uygarlığı, 1, Kültür Bakanlığı Yay., 267-287; Öztürk, Ya
şar Nuri, Tasavvufun R:alw. ve Tarikatlar, Sidre Yayıncılık, İstanbul, 
1988; Öztürk, Yaşar Nuri, İslam Nasıl Yozlaştınldı, Yeni Boyut Yay. İs
tanbul, 2000, 600-616. 

56 Taassup, "bir kimsenin kendi inancından ve kendince hakikat kabul 
ettiği görüş ve kanaatten başka olan inanç, görüş ve kanaatıere ve 
bunlan taşıyaniara karşı düşmanlık beslernesi ve onlan boğup sus
turmağa kalkışmasıdır." Bkz. Başgil, Ali Fuat, Din ve Laiklik, Yağmur 
yayınevi, 6.Baskı, İstanbul, 1985, 153. Cansız, mutaassıp kelimesini 
bu anlamda kullanmıştır. 
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bağdaşabilmesindendi. Nakşilikten başka tarihte burada 

hiçbir tarikata yer verilmediği gibi bu tarikatın son mümessil

leri de sona ermiştir. Bu gün bu tarikata bağlılığın kalmadığı 

söylenebilir. "57 

Gerçekten de tarikat ve tekkenin bu bölgeye uzun bir 

müddet girernemiş olması ve 19. yüz yılın ikinci yansından 

itibaren ise sadece Nakşiliğin hızlı bir yayılma göstermesi 

önemli bir konu olarak görülmektedir. Bir kere Nakşiliği 

yöreye getirip yaymaya çalışanların bizzat yörede medrese 

eğitimi görüp, daha sonra tarikata giren kişilerin olduğu 

dikkat çekicidir. Yani bu tarikatın temsilcileri aynı zaman

da iyi 'bir medrese tahsili görmüş kimseler olduğu karşımıza 

çıkmaktadır. Nitekim yörede tarikat anlamında önemli et

kinliği olan Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi,sa ilk medrese 

tahsilini Of'un Uğutlu beldesindeki medresede alımştır. 

Dolayısıyla medrese anlayışının haricine çıkabilecek bir din 

anlayışını1 gerçekleştirmeleri mümkün değildi. Daha doğru

su medrese ile tekkeyi bir arada bulundurabilme başansını 

gösterebilmişlerdir. 

Bunun yanı sıra II. Abdülhamid döneminde tarikat 

önderlerinin önemli bir güce sahip olduklan bilinen bir hu

sustur. Nitekim Abdülhamid, gerek kırsal kesimdeki eşraf 

ve ulemaya gerekse birçok sufi tarikatına hoş görünmek 

için özel bir çaba sarfetmiştir. Halidiye-Ziyaiye tarikatının 
şeyhine sürekli akıl danışırdı. II. Abdülhamid, Ahmed 

Ziyaüddin Gümüşhanevi vefat ettiğinde Kanuni Sultan Sü

leyman'ın türbesinin girişine defnedilmesini emretmişti. 59 

Şu halde güçlü medreselerin bulunduğu Of'a daha önce 

57 Cansız, a.g.m., 13. 
ss Gündüz, İrfan,''Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi", DİA, 14, İstanbul, 

1996,276. . . 
59 Karpat, Kemal, Osmanlı'dan Günümüze Elitler ve Din, Timaş Yay. İs

tanbul, 2008, 173, 227. 
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girmeye cesaret edemeyen tarikatın yöreye ne şekilde girdiği 

daha iyi anlaşılmaktadır. Netice itibariyle 19. yüz yılın ikin

ci yansından sonra medrese geleneğinin yanında tasavvufi 

yönü öne çıkan alimlerin ağırlığının olduğu görülmektedir. 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin meşhur halefie

rinden müderris Yusuf Şevki Efencli60 Demekpazarlı olup, 

Nakşibencli tarikatının yörede yayılmasında önemli rolü 

olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim kendi mahallesi olan Kon

du medresesinde görev yapan Efenelioğlu Müderris Ali Şakir 

Efeneli ile aralarında her ne münakaşa geçmiş ise onun bu 

medresedeki görevine son vermiştir. Ali Şakir Efeneli daha 

sonra Gürpınar(Mapsino) medresesine müderris olmuş, 

ancak Yusuf Şevki Efeneli onu oradan da çıkartımştır. Ali 

Şakir Efendi buradan çıktıktan sonra Sürmene'nin Asu 

beldesine gitmiş ve müderrisliğini orada sürdürmüştür.6ı 

Bu iki alim arasında geçen meselenin gerçekte ne olduğunu 

bilemiyoruz. Yalnız Yusuf Şevki Efeneli'nin yöredeki etkinliği 

düşünüldüğünde Ali Şakir Efeneli'nin tarikatıara karşı bir 

tutum içerisine girdiğini akla getirilebilir. Ayrıca Ali Şakir 

Efeneli'nin güçlü bir din alimi olması, iki iilim arasında çe

kememezliği de beraberinde getirmiştir62 dememiz müm

kündür. 

Yusuf Şevki Efeneli'nin yanı sıra aynı dönemde Of il

çesine bağlı olan Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güney

ce(Varda) beldesinde ikamet eden Şeyh Osman Niyazi Efen

eli de Ahmet Ziyaeddin'in halefi olup, kurduğu tekkesinde 

60 Bilgi için bkz. Yıldınm, Arif, "Kondulu Yusuf Şevki Efendi", Çaykara'nın 
Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu I, Eser Ofset, Trabzon, 
2005, 572-576. 

61 Günaydın, "Kondu'luAli Şalcir Efendi", Çaykara'nın Manevi ve Kültürel 
Değerleri Sempozyumu I, Eser Ofset, Trabzon, 476. 

62 İki alim arasında çekememezliğin olduğu bilgisini Ali Şakir Efendi'nin 
tarunu Ali Şakir Günaydın'dan dinledim. Kendileri ise bu bilgiyi döne
mm iilimı.erinden Çıkrık Süleyman Efendi'den dinlediğini ifade etmiş
lerdir. (Müellif) 
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bu yolda eğitim faaliyetleri yürütmüştür.63 Bunun yanı sıra 

son devir müderris ve şeylerinden Ofun Gürpınar beldesin

den Ahmet Öztürk(Mapsinolu Şeyh Ahmet Efendi)64 ile 

Çalekli Dursun Nuri Feyzi Güven'in6s de hem medrese ge

leneği hem de tasavvuf eğitimini bir arada yürüten önemli 

şahsiyetler olduğu zikretmeye değerdir. 

Yusuf Şevki Efendi'nin vefatından sonra, damadı 

Ferşat Efendi, tasavvuf ağırlıklı diyebileceğimiz bir din eği

timi faaliyetini yürütmüş ve çok önemli bir üne sahip ol

muştur. Ferşat Efendi ay"TIJ. zamanda medrese eğitimi gör

müş bir al:imdir. Samsun İdadisi'nde de öğretmenlik yap-
, 

mıştır. Kendi köyünde medrese kurarak kırk yıl süreyle 

öğrenci yetiştirmiştir. 66 

Of-Çaykara-Demekpazarı-Hayrat yörelerinde yayıl

maya başlayan Nakşibendilik tarikatı, bir kısım alimler ta

rafı.ndan.·ciddi şekilde eleştirilmiştir. Bu eleştiriletin ortadan 

kal dırılabilmesi için Yusuf Şevki Efendi Hediyyeta 'z-Zakirfn 

ve Hücceta 's-Sali kin adlı 60 sayfalık eserini 1903 yılında 

Mısır'da bastırmıştır.67 Mustafa Cansız'ın hocası meşhur 

müderris Gargar Muhammed Müslim Efendi de tarikat ya

pılanmasına karşı çıkan önemli bir şahsiyettir. Ferşat 

Efendi'nin Çaykara'nın Yeşilalan(Holayısa) Köyü'nde açtığı 

tekkede, özellikle kadınlara yönelik yürüttüğü eğitim faali-

63 Kara, İsmail, Gümüşhanevi Halifelerinden Şey Osman Niyazi Efendi ve 
Güneyce-Rize'deki Tekkesi, Dergah Yay., İstanbul, 2004. 

64 Yavuz, a.g.e., Birinci Kitap, 185 vd; Kara İsmail, a.g.e., Dergah Yay., 
2. Baskı, 2009, İstanbul, 51. 

65 Cumhuriyet devri müderris ve Nakşi şeyhlerinden olan Dursun Nuri 
Feyzi Güven'in hayatı hakkında bilgi için bkz Yavuz, Yusuf Şevki, 
"Dursun Nuri Feyzi. Güven", DİA; 14, İstanbul, 1996, 328, 329; Yavuz, 
Yunus Vehbi, a.g.e., 214-218. 

66 Bkz. Yavuz , Yusuf Şevki, "Ferşaf', DİA, I2, İstanbul, 1995, 413,414; 
Baltacıoğlu, Şahmeran, "Hacı Ferşat Efendi",Çaykaralılar Haber-Yorum 
ve Kültür-Sanat Dergisi, Yı1:3, Say:ı: 7, Temmuz 1994. 42; Yavuz, Yu
nus Vehbi, a.g.e., 174-178. 

67 Yıldırım, a.g.m., 574, 575. 
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yetlerinden dolayı Müslim Efendi, "Ferşat, Yeşilalan'da "fu

huş evi açtı" ifadesiyle çok ağır diyebileceğimiz eleştiride 

bulunmuştur. Böyle bir eleştiri yapmasına rağmen Ferşat 

Efeneli vefat ettiğinde defi.n işlemlerini üstlendiğiili de söy

lemeliyiz. 68 Şu halde eleştirmenin yanı sıra aradaki sami

miyetin ne kadar ileri derecede olduğu da gözden kaçma

maktadır. Yöredeki tarikat oluşumlarına olumlu bakmayan 

din alimlerinden biri de Mustafa Cansız'dır. 69 

Görüleceği üzere Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi 

ekolünün bölgedeki etkinliği müderrisler kanalıyla gerçek

leşmiştir. Hem müderris hem de tarikat şeyhi konumunda 

olan bu kişilerin yöredeki etkinliği eliğer müderrislere naza

ran daha baskın olduğunu söylememiz mümkündür. Dev

rin şartları dikkate alındığında bu durum normal karşıla

nabilir. Bu gün bile yukarıda adları geçen müderris

şeyhlerin bölge insanı tarafından daha iyi tanırup hatırlan

maktadır. Ancak kanaatimizce medrese ekolü gelişerek de

vam edebilseycli yöre için daha hayırlı olabilirdi. Zira Of 

medreselerinin esas meşhur olduğu ve yetiştirelikleri alimle

rin ününün tarikat yapılanmasından çok öneeye gittiğini 

görmekteyiz. Bu itibarla her halükarda medreselerin akılcı 

anlayışı toplumun geneli için daha sağlıklı bir yapı oluştu

racağı muhakkaktır. Bütün bu bilgilerden sonra bu medre

selerin nasıl bir eğitim-öğretim metodu takip ettikleri konu

sı:ı akla gelebilir. Aşağıda bu konuya açıklık getirilecektir. 

3.3. Eğitim-Öğretim Metodu 

Of yöresindeki medreseler ve bu medreselerde yeti

şen müderris ve hocaların bölge ve ülkemizdeki etkinliğini 

eldeki kaynaklar çerçevesinde açıklamaya çalıştık. Bu ku

rumlarda yapılan öğretimin hangi usul ve esaslara bağlı 

68 Günaydın, Cansız Hoca, Heyarnola Yay., İstanbul, 2007, 55, 144. 
69 Bilgi için bkz. Günaydın, a.g.e., 14 7. 
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olarak yürütüldüğü konusu, tamamlayıcı bir unsur olarak 

önem arz etmektedir. 

'Medreseye gelen öğrenciye ilk önce Kur'an öğretilir. 

Sonra kabiliyeti varsa isteğe bağlı olarak ha:fı.zlık yaptırılır. 

Diğerlerine ise doğrudan Arapça öğretimi başlatılır. Ha:fı.zlık 

yapanlara hıfzını bitirene kadar Arapça oku tulm.azdı. 

Arapça öğretimine Sarf70 kitaplarından Emsile ile 

başlanır. Emsile-i muhtelife ezberlettirilir. Fiil çekimleri için 

el parmaklan şeması kullanılır. Emsile'den sonra sırasıyla 

Bina, Maksud, İzzi, Merah7ı kitaplan okutulur. Öğrencinin 

yazıya alışması için günlük dersler deftere yazılır. 

Sarf bittikten sonra Nahiv'e72 geçilir. Nahiv'e Avamil73 

kitabıyla başlanır. Bu esnada fıkıhtan Halebi,74 hadisten 

Meşariku'l-Envar,7s tefsirden Celaleyn kitaplannın okun

masına başlanır. Avamil'den sonra İzhar76 kitabına geçilir. 

Nahiv devam ederken belirttiğimiz hadis, tefsir, fıkıh kitap

lannın okutulmasına devam edilir. Kafiye77 kitabına geçi

lince fıkıhtan Mü1teka kitabının okunmasına başlanılır. 

Katiye'den sonra Molla Cami78 kitabına geçilir. Bu esnada 

fıkıhtan Halebi adlı kitap bitirildiği için Mülteka'ya devam 

edilir. Muhtasaru'l-Mearu okunurken Beyzavi tefsirine baş-

70 "Sarf ilmi, (biçim bilgisi, morfoloji) kelimenin istenilen manaya göre 
biçim değiştirmesini inceler." Maksudoğlu, Mehmet, Arapça Dil Bı1gisi, 
Şamil Yayınevi, İstanbul, Tarihsiz, 33. 

7ı Osmanlı Medreselerinde okutulan Arapça gramer kitaplandır. 
12 "Nahvin konusu, kelimelerin cümle içindeki durumu, cümlenin düz

gün olarak kuruluşu ve kelime sonlannın cümle içindeki şeklidir." 
Maksudoğlu, Mehmet, a.g.e., 219. 

73 Birgivi Muhammed Efendi'nin Arapça gramer kitabı. 
74 İbnlhim b. Muhammed bin İbrahim Halebi'nin fıkıhla ilgili kitabı. 
75 Hasan b. Muhammed es-Sağani tarafından yazılan "Meşariku'l- Envar" 

adlı hadis kitabı. 
76 Birgivi Muhammed Efendi'nin Arapça gramer kitabı. 
77 İbni Hacib lakabı ile bilinen Nureddin ibni Abdurrahman'ın Nahiv 

ilmine dair eseridir. 
78 İrarılı Abdurrahman bin Nizilıııeddin Ahmed'in ArapÇa nahiv kitabıdır. 

Müellif "Molla Cami" adıyla şöhret bulmuştur. 
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larur. 

Molla Cami bitirilince mantıktan İsagoji ve şerhleri 

(Tasavvurat, Tasdikat-Molla Fenari) okutulur. Daha sonra 

Meani'ye hazırlık olarak Muhammedü'l-Antaki'nin Metnü'l

Alaka'sı okutulur. Bundan sonra da Taftazani'nin 

Muhtasaru'l-Meani'si okutulduktan sonra Kelam {Akaid) 

dersine geçilir. Bu derste Şerh-i Akaid, daha sonra Rama

zan Efendi ve Akaid-i Kesteli okutulur. En son olarak Molla 

Hüsrev'in Mir'atü'l-Usul ila Mirkati'l-Vusul kitabından :fıkıh, 

tefsir ve hadis usulü dersleri okutularak dersler bitirilir. 

Tatbik edilen bu eğitim-öğretimden sonra başarılı 

olan öğrenciler için bir tören düzenlenerek icazet (diploma) 

verilirdi.' Buradan hareketle Osmanlı medreselerindeki öğ

retim usulünün benzer şekilde Of medreselerinde de yürü

mldüğünü söylememiz mümkündür. 79 

Belirtilen tedris usulünün son temsilcilerinden biri 

olan Çaykara vaizi Hasan Rami Yavuz, vefat tarihi olan 

1982 yılına kadar bu geleneği başarıyla yürütmüştür. Yetiş

tirdiği öğrencilerin pek çoğu dışarıdan imtihanları vererek 

İmam-Hatip Lisesi ve ilahiyat Fakültelerini bitirerek gerek 

Diyanet İşleri Başkanlığı, gerekse günümüz ilahiyat Fakül

telerinde görevlerini sürdürmektedirler. 

3.4. Kütüphaneler 

Yörede yaklaşık üç asırlık bir geçmişi olan medrese

leri, bünyelerindeki kütüphaneleri ve aynı zamanda müder

ris ve hocaların evlerindeki kütüphanelerini çok önemli bi

rer -kültür hazinesi olarak görmek gerekir. Cumhuriyetle 

79 Bakkaloğlu, a.g.m., 338, 39. Osmanlı Medreselerinde okutulan ders
lerle ilgili benze ve farklılıklar için bkz. Ergin, Osman, Türk Maarif Ta
rih~ I, 121 vd.; Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitim~ Der
gah Yay., İstanbul, 1983, 189, 190; Akyüz, Yahya Türk Eğitim Tarihi, 
Kültür Üniversitesi Yay., 6.Baskı, İstanbul, 1997, 59; Sakaoğlu, Nec
det, 'osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yay., İs
tanbul, 2003, 23, 24. 
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birlikte medreseler:in kapatılması ve haıf inkılabının gerçek

leştirilmesi neticesinde çok değerli binlerce yazma kitap 

gereği gibi muhafaza edilemediği için maalesef yok olmuş

larctır.so Bunuilla birlikte savaşlar, yangın, ailede bu kitap

ları okuyup aniayabilecek birinin yetişmemesi vb. sebepleri 

de zi.kretmek gerekir. 

Bu bağlamda Ofun Uğurlu beldesi'nde Ahmet 

Ziyaedilin Gümüşhanevi tarafından yaptınlan bir kütüpha

neye sahip olduğu zikretmeye değerdir. Gümüşhanevi ilk 

tahsilini yapmış olduğu bu beldeye o dönemde mevcut ve 

meşhur olan medrese ve külliyenin yanında 1868 yılında 

şimcllki kütüphaneyi yaptırmıştır. 1285/1869 tarihli vakfi

yenin çıkanlan örneğindeki ifadeye göre Gümüşhfuievi, bu 

kütüphaneye iki yüz cilt basma ve yazma kitap ve çeşitli 

risaleler vakfetmiştir. Buradan da anlıyoruz .ki bu belde 

dönemi itibariyle önemli bir ilim merkezi idi. sı 

Ahmet Ziyaedilin Gümüşhanevi tarafından yaptınlan 

kütüphane binası günümüzde de· varlığını muhafaza et

mektedir. Ancak belli dönemlerde amacı dışında da kulla

nılmıştır. Ders yapılan sınıf olarak kullarulmanın haricinde 

kahvehane olarak bile kullanılmıştır. Hatta bir aralık binayı 

yıkma düşüncesi bile ortaya atılmış, daha sonra vakıflara 

devredilerek yıkılınaktan kurtarılmıştır. 1930'lu yıllarda 

kütüphanedeki kitaplar atılmış, dağıtılmış, yakılmış, kısaca 

yok edilmiştir. Şu anda kütüphanedemevcut olan kitaplar 

için Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Hoca şun1arı söylemiş: "Şu 

gördüğünüz kitaplan eşim Ayşe Hanım ile mezarlıktan top

layıp muhafaza ettik. "82 Günümüzde tarihi bir yapı olarak 

80 San, a.g.m., 121-155. 
81 Gündüz, İrfan, a.g.m., 276. Uğurlu Belediyesi'nden temin ettiğimiz 

Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi ile ilgili hazırlanan iki sayfalık belge; 
Kütüphanenin vakıf kayıtlanyla ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
O 1.11.197 4 sayılı yazısı. · 

82 Günaydın, Karadeniz Güneşi ... , Selçuk Ofset Matbaası, Kahraman-
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varlığım muhafaza eden kütüphane içerisinde pek çok 

yazma eser bulunmasına rağmen, istifade edecek kimse 

olmadığından kapalı tutulmaktadır. Bir ara Kültür Bakan

lığı mevcut kitapların pek çoğunu değerlendirmek için al

mış; ancak yapılan girişimler sonucu kitaplar tekrar kü

tü phaneye getirtilmiştir. 

Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi Rize, Bayburt ve 

Ofta inşa ettirdiği kütüphanelere çok sayıda kitap vakfet

miştir. Bu kütüphanelerin mütevelliliğine yukanda adı ge

çen Ferşat Efendi getirilmiştir. Ofun Uğurlu beldesinde bu

lunan kütüphanenin haricindekiler günümüze kadar maa

lesef gelememişlerdir. 83 

Demekpazan Güney Mahallesi Efendi oğullarından 

müderris Hüseyin Rahmi Efendi'nin zengin diyebileceğimiz 

bir kütüphanesi vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların 

bölgemizi işgal etmeleri ve içindeki Ermeni askerleri tara

fından Hüseyin Efendi'nin şehit edilmesiyle birlikte kütüp

hanesi de dağıtılmıştır. Yine Efendi oğullarından müderris 

Ali Şakir Efendi'nin kitaplarından hiç biri günümüze kadar 

gelmemiştir. Bunun sebebi ise kendisinden sonra ailesinde 

din hocasının yetişmemesine bağlanabilir. Nitekim aynı 

sülaleden Ali Efendi ve oğlu Mehmet Rüştü Günaydın, din 

görevliliğini bir meslek olarak yürüttükleri için bazı yazma 

eserler muhafaza edilerek gfu:ıümüze kadar gelmişlerdir.84 

Çaykara'nın Işıklı (Huşo) Mahallesindeki Numanza

deler diye bilinen aile, ilim adamlanyla meşhurdur. Aynı 

zamanda yetiştirdikleri ai:imlerle yörenin ilmi hayatına 

önemli katkı sağlamışlardır. Günümüze kadar gelen kü-

maraş, 2004, 27. 
83 Yavuz , "Ferşat", DİA, 12, İstanbul, 1995, 413,414; Kara, a.g.e., 2. 
Baskı, 2009, İstanbul, 18-23. 

84 Bu kitaplar kütüphanemizde muhafaza edilmektedir.(Müellif) 
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tüphanelerinde yüzün üzerinde yazma eser bulunmaktadır. 

Kitaplar, konu itibariyle Kur'an tefsiri, kıraat ve tecvid, ha

dis, fıkıh, akaid, tasavvuf, Arap dili ve edebiyatı, Farsça, 

mantık, felsefe, coğrafya alanlarında yazılmış eserlerden 

oluştuklan belirlenmiştir.85 Bu tutum, Of geneline teşmil 

edildiğinde her ne kadar bazı ailelerde yazma eserler bu

lunsa bile büyük çoğunluğunun yok olduğu söylenebilir. 

Bir husussa işaret etmekte yarar görüyoruz: Of'ta 

pek büyük· alimlers6 olmasına rağmen bizzat bu alimlerin 

yazdıklan ve orijinal bir eser olarak günümüze gelen eserle

ri olduklarını maalesef bilemiyoruz. Ancak var olduğu kuv

vetle muhtemeldir. Çünkü yazılan eserlerin günümüze ka

dar gelme ~am bulamadığı gibi var olanların da gün yü

züne çıkanlmadığı kanaatindeyiz. Zira Efendi oğullarından 

Mehmet Efendi b. İbrahim Efendi b. Mustafa Efendi ... , Şeyh 

Allame Ebu'I-Hasan Siiaceddin Ali İbn-i Osman el-Uşi'nin 

Arapça İıazm halindeki el-Emali adlı eserini Türkçe olarak 

şerh etmiştir. Eserin giriş kısmında şu ifadelere yer vermiş

tir : « .•• Bu fakir Ojlu hakir manif beynel enami bil aczi vet

taksir eder ki Ehli Sünnet Mezhebi üzere İlm-i Akaid 'i külli

yen müştemil ve Havariç ve Mutezile'nin akvali türrehatlannı 

reddi mütezammın münazzır fehill olan nazm-ı Emali beyanı 

Arabf ve lügati Arabf olduğundan Türki lisana tahvil eyledim. 

Ammeye faydalı olsun için ... " (EK: 1) Beyitlerin anlamlarını 

bir bir vermemiştir. Doğrudan şerh etmiştir. Eser 44,5 va

rak yani 89 sayfa olup, beyitler kırmızı, metin ise siyah mü

rekkeple yazılmıştır. Sonunda: "Harrarahu(onu yazdı) 

85 Yıldız, Kemal, 1700ve 1800'lü Yıllannda Çaykara'nın İlim ve Kültürel 
Atmosferini Gösteren Bir örnek (Çaykaralı Numanzadeler), Geçmişten 
Geleceğe Çaykara Demekpazan Tarih-Toplum-Kültür, Çaykara ve 
Demekpazan Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yay., Hazırlayanlar: Hasan 
Hüsnü Durgun-İsmail San-Orhan Durgun, Seçil Ofset, İstanbul, Ara
lık, 2005, 457-467. 

86 Şakir Şevket, a.g.e., 98. 
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Mehmet b. İbrahim b.Mustafa b.İbrahim. Şemsiye: 20 Ma

yıs 1271, Kameriye: 16 Ramazan Cum'a günü öğle vakti" 

yani 1855 yılındayazıldığı notu düşülmüştür.s7 

Mehmet Efendi'nin Kelam ilmi ile ilgili bir kitap yaz

ması öyle az ilimle olacak bir iş değildir. Bu itibarla en zor 

alanda söz söyleme cesaretini gösterdiğine göre ilminin hay

li yüksek olduğunu tahmin etmek zor değildir. Nitekim ki

tabın metnine bakıldığında terminolojiye hakim olduğu 

açıkça görülür. Bu itibarla kaleme aldığı el-Emclli şerhi Ke

lam ilmi tarihi açısından değerli olduğunu belirtmekte ya

rar görüyoruz. Bununla birlikte ileri sürdüğü görüşler ten

kide açıktır. Zira yapılan şerh, ü şi'nin görüşlerini ispat et

meye çalışmaktadır. Halbuki eleştirel bir bakış açısıyla ka

leme alınmış olsaydı elbette daha değerli olurdu. Ancak ya

zar, eserinin girişinde maksadının ehlisünnet dışındaki 

mezheplerin görüşlerini reddeden U şi'nin eserinin Türk top

lumu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için böyle bir ça

lışmayı yaptığını dile getirmiştir. el-Üşl'nin el-Emali adlı 

eserine Arapça şerhlerinin yanı sıra Türkçe şerhleri de ya

pılmıştır.ss Tabii ki Ofta yapılan bu çalışmadan günümüze 

kadar kimsenin haberi olmamıştır. Buradan hareketle, Oflu 

din alimlerinden hiç olmazsa bazılarının orijinal diyebilece

ğimiz çalışmalar yapmış oldukları kuvvetle muhtemeldir. 

Geç kalmadan Of yöresinde ellerinde yazma eser bulundu

:r:anların bu eserleri ilgili yerlere teslim ederek araştırmacı

ların istifadesine sunulmalarının pek çok yönden önem arz 

ettiğini belirtmek isteriz. 

87 Eser kütüphanemizde muhafaza edilmektedir.(Müellif) 
88 Bilgi için bkz. M. Sait Özervarlı, "el-Emôli", DİA, İstanbu, 1995, ll, 73-

75; Ayrıca Bekir Topaloğlu, Siraceddin Ali b. Osman el-Üşi'ni bu eseri
ni açıklamalı olarak Emtili Şerhi adıyla Marmara Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi Vakfı Yayınları tarafından bastınlnuştır. 
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3.5. Of Medreselerinin Gerileme Sebepleri 

Osmanlı medreselerindeki öğretimin gerilemesinin 

nedenleri ile ilgili pek çok faktörün rol oynadığı bilinmekte

d.li.s9 Eğitim kurumları olan medreselerin gerilerneye yüz 

tuimasmın sebeplerinin, Of medreseleri için de kısmen ge

çerli olduğunu söylememiz mümkündür. Of medreselerinde 

yetişen ve aynı zamanda dönemin medrese ve mekteplerin

de görev yapan Hasan Umur'un9° yörenin medreseleri ile 

ilgili düşünce ve önerilerini önerusediğimiz için aktarmayı 

yararlı görmekteyiz. Medreselerin ıslah edilerek yaşatllması 

gerektiği kanaatinde olan Umur, bu eğitim kurumlarının 

geıtileme sebeplerini üç maddede toplamaktadır: 

1. Medreselerin mutlak gerekli olan ilimlerden malı

rum olması 

2. Öğretim metodunun uygun olmaması 

3. Medreselerden im.tihanın kaldırılması 
! 

Umur, ilimlerin hayli gelişme gösterdiği bir dünyada 

mutlaka bilinmesi gereken matematik, tarih ve coğrafya 

gibi ilimlerin medreselerde okutulmadığı ve bundan dolayı 

da medrese öğrencilerinin dünyadaki gelişmelerden haber

siz kaldığı, böylece ilmin dışına itildiğine vurgu yaptıktan 

sonra hiç olmazsa medreselere rüştiyelerden mezun olanla

rın kabul edilmesinin sağlanması gerektiğini, ancak bunun 

da gerçekleşmediğini belirtmektedir. Rüştiyeyi bitirmiş ve 

daha sonra medreseden mezun olan din görevlilerinin tarih 

ve pozitif bilimleri de bilmesi onu güçlü kılacağı ve toplumu 

dinden kaynaklanmayan hurafelerden uzak tutarak sağlıklı 

bir yapı oluşacağına işaret eimektedir. 

Din alimi olmanın en önemli şartlarından biri de 

Arapça'nın öğrenilmesidir. Ancak eski metodların uygu-

89 Atay, a.g.e., 133-154. 
90 Umur, a.g.e., 25-40. 
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lanması yüzünden bunun gerçekleştirilemediğini görmekte

yiz. Üstün zekalı olanlar hariç, on yıl Arapça okutulmasına 

rağmen medreselerden mezun olan öğrencilerin bu dili ko

nuşamadıklan gibi Arapça bir metni tercüme bile edeme

mektedirler. Umur, bu konuda şu misali vermektedir. İlk 

mektepten mezun olan iki eşit öğrenciden birini medreseye, 

diğerini de Galatasaray lisesine gönderelim. Yedi sene sonra 

bunları imtihan edelim. Galatasaray'da okuyan öğrenci ya

zı, hesap, coğrafya, tarih, kimya, fizik, cebir gibi ilimlerle 

beraber Fransızcayı da öğrenmiş olduğunu görürüz. Medre

sede okuyan öğrenci ise Arap dilinden pek bir şey anlama

dığı gibi tarih, matematik, coğrafya gibi derslerden hiç bilgi

si yoktur. Öğrencilerin ikisi de Türk çocuğudur. İşte medre

selerdeki başarısızlığın önemli sebeplerinden birinin öğre

tim metodlarından kaynaklandığı ortaya çıkmaktadır. 

Günümüz İmama-Hatip ve İ1ahiyat Fakültelerindeki 

Arapça öğretiminin henüz sağlıklı bir yapıya kavuşturula

madığını üzülerek görmekteyiz. İ1ahiyat Fakültelerinden 

mezun olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun Arapçayı 

öğrenme konusunda medrese öğrencilerinden daha da ge

ride olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Bu kurumlar

da görev yapanların, büyük oranda bu tespite katılacakla

rından şüphe etmemekteyiz. Aynca bu konuda ciddi adımın 

atildığını ve meselenin halledildiğille dair bir metodun uy

gJ?.landığına şahit olmuş değiliz. Hasan Umuri.ın yukanda 

yaptığı karşılaştırmanın hala geçerli olduğunu gÖİmek 

üzüntü vericidir. halıiyat Fakültelerine yeniden hazırlık ko

nu1ı:nasının umarız çözüme katkısı olur. Ancak öğretim 

metodlannın yeniden gözden geçirilmesinde büyük fayda 

olduğu unutulmamalıdır. 

Umur, Of medreselerindeki ayıı. bir usulsüzlüğe da

ha qikkatimizi çekmektedir. O da şudur: Bir müderrisin 

okuttuğu ders çeşidi ve saatinin sınırlan aşamasıdır. Yük-
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sek okul veya lisede bir hocanın verimli olması açısından 

haftada en fazla 20 saat ders okutabiieceği dikkate alındı

ğında -Hasan Umur'a göre bu en yüksek birgayrettir-bir 

müderris haftada 50 saat ders verdiği ve sarf, nahiv, man

tık, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi derslerin hepsini bir gün

de okutuyordu. Bu itibarla hocanın ne anlattığı ve öğrenci

nin ne anlayabileceğinin haklı olarak sorulması gerektiğini 

vurgulamaktadır. 9ı 

Umur, dönemin padişahının medreselerde yapılan 

imtihanları kaldırınakla bu eğitim kurumlarına en büyük 

darbeyi vurduğu ve medreselerin zaman içerisinde asker 
' 

kaçaklarının yuvalandıkları yerler haline geldiği kanaatin-

dedir.92 

Of'taki mektepleri teftiş etme görevini üstlenen. Ha

san Umur, bu vesileyle-medrese müderrisleriyle daha yakın 

görüş~e imkarn elde etmiş ve medreselerle ilgili yapılması 

gerekenleri bir rapor halinde dönemin Of Müftüsü 

Bakkaloğlu Hüseyin Efendi'ye93 sunmuştur. Raporda, 

'medreselerde takip edilen öğretim metotlarının artık özelli

ğini kaybetmeye yüz tuttuğu belirtilerek, Of'ta tek bir med

rese kurulup, çağa ve yaşama uygun bazı derslerin ilavesiy

le yeni bir anlayışla öğretime devam edilmesini ve merkez 

olarak da Uğurlu(Çifaruksa) beldesini önermiştir. Bununla 

91 Umur, a.g.e., 25-32. 
92 Medreselerin kapatılması ile ilgili devrin Maarif Vekili Vasıf Çınar, " ... 

Medreselerde 18 bin talebe okumaktadır. Bu on sekiz bin talebenin altı 
bin kadarı mekteplerde mevcuttur. Geri kalan on iki binini medreseye 
ismini kaydettirrniştir, vesikasını almıştır, ondan sonra bakkallık, es
naflık yapmaktadır. Arkadaşlar, tedrisi dini bu mudur? ... Bkz. Bilgin, 
Beyza, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Arıkara Üniversitesi ilahiyat Fakül
tesi Yay., Ankara, 1990, 51; Ayrıca bkz. Ergin, Osman, Türk Maarif Ta
rihi, Eser matbaası, İstanbul, 1977, 5, 1737-1742.; Ayhan, Halis, Tür
kiye'de Din Eğitim, Marmara Üniversitesi ilahiyat Vakfı yay., İstanbul, 
1999, 28,29. 

93 Bakkalzade Hüseyin Efendi hakkında bkz. Albayrak, Haşim, Ojlu Hoca 
Kavramını Oluşturan Din Adamlan, Sahaflar Kitapsarayı, İstanbul, 
2008, 111-114. 
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birlikte dışandan gelecek hocaların masraflarının bir şekil

de karşılanması ve müdürlüğünün de Müftü Bakkalzade 

Hüseyin Efendi tarafından üstlenilmesini istemiştir. Umur, 

müftü Hüseyin Efendi'nin açık fikirli ve hayatın gerçeklerini 

görebilecek ileri görüşlü olmasına rağmen ülkenin içinde 

bulunduğu savaş durumu nedeniyle yapılan önerllerin fiili

yata geçirilememiş olabileceğini ifade etmekle birlikte, rapo

runun müftü Bakkalzade tarafından önemsenmediğini, 

hatta küçümsendiğini, zira daha sonra rapordan kendisine 

hiç bahsetmediğini ve bu ihtimalin daha güçlü olduğunu 

vurgulamaktadır. 94 

Buradan hareketle Of yöresinde yaygın olan ve Diya

net İşleri Başkanlığı'na bağlı günümüz Kur'an kurslarıyla 

ilgili aynı düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtmemiz 

gerekir. Zira bu yörede pekçok Kur'an kursu faaliyetlerine 

devam etmektedir. Bu dağınık yapıyı ısrarla sürdürmenin 

değişik gerekçeleri olabilir. Biz de, merkez olarak, tarihi 

doku ve alt yapı itibariyle Uğurlu beldesinin uygun olacağı

m söyleyebiliriz. Nitekim Uğurludaki "Mehmet Rüştü 

Aşıkkutlu Kur'an Kursu" faaliyetlerini günümüzde de sür

dürmektedir. Ancak, Hasan Umur'un önerisinin dikkate 

alınmadığı gibi bu önerinin de pek dikkate alınacağını 

sanmıyoruz. Bununla birlikte geleneğin önemli olduğunu, 

ancak öğrenci merkezli eğitim anlayışının dikkate alıp.dı

ğında bu dağınık yapıdan kurtulmanın başarı açısından 

önem arz ettiğini ve kaynakların daha rasyonel kullanılabi

leceğini vurgulamakla yetiniyoruz. 

Müesseseler ve özellikle eğitim kurumları ve öğretici

leri çağın gerekli kıldığı donanımasahip olamadığı müddet

çe hayatiyetini devam ettirebil.meleri oldukça zordur. Nite

kim medreseler bu hususta gerekli değişim ve dönüşümü 

94 Urnur, a.g.e., 28. 
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gerçekleştiremediği için kapanmışlardır. "Medreseler 

mesdüd değil, münseddir" Yani onları gelip birisi kapatma

dı. Onlar kendilerini kapattılar."9S 

3.6. Of Medreselerinin Kapatılması 

3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevbid-i Tedrisat Ka

nunu çıkanldıktan sonra Maarif Vekili Vasıf Çınar, Mayıs 

ayında yayınladığı bir genelge ile bütün medreseleri kapat

rmştJI.96 Ofta bulunan medreseler de bu kanun gereği ka

panmak zorunda kalmıştrr. Tevbid-i Tedrisat Kanunun 

dördüncü maddesi97 gereği olarak açılan 29 İmam-Hatip 

Mektebinden birinin Orta açıldığını, ancak bunun da 1930 

yılınd~ kapandığını görüyoruz. Bununla birlikte din eğiti
mine bazı kısıtlamaların getirildiğini ve bunun sıkı takibe 

tutulduğu da bilinmektedir. 

Oftaki medreseleriJ:ı kapanmasıyla birlikte din tedri

satının da' bittiğini, bu bölge için söylememiz mümkün de

ğildir. Burada değişik faktörlerden bahsetmek mümkün

dür. Bir kere medreseden yetişen pek çok alim henüz ha

yattaydı. Bunun haricinde coğrafi konum itibariyle Of

Çaykara istikametindeki Solaklı deresiyle ayrılan vadinin 

sırtlan ve tepelerindeki yerleşim alanlarını kontrol edebil

mek oldukça güçtü. Zira köylere ulaşabilmek için araç yolu 

yoktu. Dolayısıyla kontrol için gelecek olan güvenlik görevli

lerinin yaya yolunu takip etmek zorunda kalması nedeniyle 

doğrudan müderrislerin tedris faaliyetlerini gözleinleyebil-

95 Okur, M.Zeki, "İslam'ın Dünya Görüşü Açısından Son Osmanlı Medre
seleri , " Geçmişten Geleceğe Çaykara Dernekpazan Tarih-Toplum
Kültür, Çaykara ve Dernekpazan Kültür Yardımlaşma Cemiyeti Yay., 
Hazırlayanlar: Hasan Hüsnü Durgun-İsmail San-Orhan Durgun, Seçil 
Ofset, İstanbul, Aralık, 2005, 292-301. 

96 Ayhan, a.g.e., 28,29. 
97 Madde 4: "Maarif Vekaleti, yüksek diniyat mütehassıslan yetiştirmek 

üzere Darülfünun'da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve imarnet ve hitabet 
gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi 
için de ayrı mektepler küşat edecektir." 



Mehmet GÜNAYDIN •133 

mesi hayli zordu. Bir diğer sebep ise, köye giriş yoUanna 

nöbetçi konulduğu ve denetlerneye gelenleri gördüğünde 

süratli bir şekilde haber verilerek tedrisata ara verildiği yö

rede en çok anlatılan hususlardan biridir. Bizce en önemli 

sebeplerden biri ise, Of halkının dine ve din hizmetlerini 

yürüteniere olan saygı ve bağlılığı.dır. Bu itibarla tedrisatı 

sürdüren müderrisler şikayet konusu yapılmamış, aksine 

korunmuşlardır. Hocalarla ilgili bir durum olduğunda yet

kili kişiler araya girerek meselenin büyü tülmesini önlemiş

lerdir. Bütün bu sebeplerden dolayı bir şekilde Orta din 

eğitimi ve öğretimi, eski canlılığı kadar olmasa bile, hayati

yetini sürdürmüştür. Bu bağlamda Ferşat Efendi, Gargar 

Muhammed Müslim Efendi,98 Tayyip Zühtü Efendi,99 Dur

sun Nuri Feyzi Güven, Mustafa Cansız, Mehmet Rüştü 

Aşıkkutlu, Hasan Rami Yavuz, Yusuf Bilgin vs. adlı şahsi

yetler ve gayretleri anılmaya değerdir.ıoo Bu alimler ve yetiş

tirdikleri din hocalan ülkemizin çok partili hayata geçme 

süreci olan 1945'li yıllardan itibaren gerek resmi ve gerekse 

gayri resmi olarak ülkemizin pek çok yerinde halkım.ızın din 

hizmetlerini ifa etmek için büyük gayret göstermişlerdir. Bu 

açıdan kendilerini rahmet ve minnetle anmak bizim için 

kadirşinaslıktan öte bir borçtur. 

Sonuç 

Of, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından 

98 Kaban, Engin, Haswı rami Efendi ve Çaykara Sosyal-Kültürel Hayatına 
Etkileri, Uludağ Ü.niversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış 
Yüksek Lisans tezi, Bursa, 1997, 23; Albayrak, Haşim, a.g.e., 157. 

99 Umur, a.g.e., 37-38; Yavuz, a.g.e., 138-144. 
ıoo Ofun · din hocası yetiştirme özelliği folklora da girmiştir. Karadeniz 
sanatçısı merhum Erkan Ocaklı'nın "Trabzon'un Kazalan" adlı eserinin 
son dörtlüğü şöyledir: 

Derin hocalar çıkar 
Of ile Çaykara'dan, 
Allah'rm ayırmasın 
Bizi Müslümanlıktan. 
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1461 yılında fetheclilmesinden yüz sene sonra Maraşlı bir 

Türk alimi olan Osman Efendi tarafından Müslümanlaştı

nlmıştır. Yörenin İslamlaştırma faaliyeti aynı zamanda Os

manlı devlet politikası gereği bölgeye yerleştirilen pek çok 

Müslüman Türk aileleri tarafından devam ettirilmiştir. 

Of yöresi, Müslümanlaşmadan önce Hıristiyan din 
adamlarının yetiştiği öneriıli merkezlerden biriydi. Bir an
lamda, Müslüman olan Hıristiyan din adamları öncülüğün
de, mevcut altyapı 16. yüzyılın sonlarından itibaren medre
selere dönüşerek yaygınlaşmaya başlamıştır. Medreselerde 
Osman Efendi'nin yerleştirdiği Ehl-i Sünnet ekolü devam 
ettirilmiştir. Bu medreselerde yetişen alimler ülkemizin pek 
çok bölgelerinde görev yapmış ve "Oflu Alimler" veya "Oflu 
Hocalar" diye şöhret bulmuşlardır. 

Of ,medreseleri bölge insanının eğitiminde etkin rol 
oynamışlardır. Bu itibarla geleneksel medrese eğitiminin 
uzun süte disiplinli bir ortamda sürdürülmüş olması ~ede
niyle sosyo-kültürel yapının oluşumunda elinin etkisini 
güçlü bir şekilde görmek mümkündür. Durum böyle oldu
ğu için, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde tarikat ve tek
kelerin resmi kurum olarak faaliyet göstermelerine rağmen, 
19. yüzyılın ikinci yarısına kadar· hiçbir tarikat Of'a gire
bilme fusatını bulamamıştır. Bu durum, medrese eğitimi ve 
bu medreselerdeki aJimlerin halkın üzerinde ne kadar etkin 
olduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir. Med
reselerin akılcı ve kitabi bilgiye dayalı eğitim anlayışı sağlık
lı bir toplum meydana getirme açısından son derece dikkate 
değerdir. Yöreye sadece Nakşilik girebiimiş ve bu tarikatın 
tutunabilmesi de şeyhlerinin aynı zamanda iyi bir medrese 
eğitimi görmeleri ve medrese ile tekkeyi aynı mekanda yü

rütebilme başarısını göstermelerinden kaynaklanmıştır di
yebiliriz. Bununla birlikte tarikat-tekke anlayışına karşı 

çıkan alimler de olmuştur. Ancak özellikle 20. yüzyılın ilk 
yarısında tarikat şeyhlerinin halkın dini eğitiminde daha 
etkin olduğu da bir vakıadır. 
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Of medreselerinden din ıilirnleri yetişmesine rağmen 
bizzat kaleme aldıklan ve günümüze kadar gelebilen eserle
rine şahit değiliz. Ancak bu tespitimiz, Oflu iilimlerin yaz
dıklan "hiçbir eser yoktur" anlamına gelmez. Medrese ve 
müderrislerin kütüphanelerinin çoğunluğunun sistemli bir 
şekilde korunarak günümüze kadar gelemeyişi bizi bu tür 
eserleri görmekten mahrum bırakmıştrr. Bu durum gerçek
ten üzüntü vericidir. Ancak günümüzde bile atalanndan 
kalan yazma eserleri evlerinde muhafaza eden şahıslarm 
kütüphanelerinde yazma, hatta dönemine göre orijinal bir 
eserle karşılaşmamız mümkündür. 

1924 yılında medreselerin kapatılmasıyla birlikte 
zaman içerisinde din eğitimine bazı kısıtlamalarm getirildiği 
bilinmektedir. Of medreseleri kanunen kapatılmış olsa bile, 
informel olarak müderrislerin evlerinde bir şekilde din eği
timi devam etmiştir. Çünkü müderrislerin çokluğu ve yöre
nin coğrafi koşullannın müsait olması din eğitiminin devam 
etmesini sağlamıştrr. Aynı zamanda yöre halkı mutaassıp 
olmayıp, ancak dindar olmalan hasebiyle tedrisatın devamı 
konusunda dayanışma içerisine girdikleri de bir gerçektir. 
Bu bağlamda devletle yöre insanı arasında küçük olaylar 
meydana gelmiş olsa bile çok olumsuz denebilecek hadise
ler yaşanmamıştır. Bu itibarla din eğitimine getirilen kısıt
lamaların olduğu dönemde Of, fasılasız din eğitimine devam 
etmiştir. 

1945'li yıllardan itibaren demokrasiye geçme çabalan 
çerçevesinde eline ve dini hayata bakışın değişmeye başla
masıyla birlikte, burada yetişen hocalar ülkemizin pek çok 
yerlerine dağllarak milletimizin din hizmetlerine önemli 
katkılar sağlamıştrr. Bununla birlikte orun Diyanet İşleri 
Başkanlığı teşkilatma yetişmiş eleman veren bir konumu 
olduğunu da zikretmek isteriz. Şu ifadeyi kullanmak yerin
de ise eğer, "Of medreseleri tarihi misyonuna uygun 
olarak Türk milletine olan hizmetini yerine getirmiş
tir" demeyi abartı olarak görmemek gerekir. 
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