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EDİTÖRDEN

Bismillahirrahmanirrahim

Yüce Rabbimize sonsuz hamd, Efendimiz’e salat, âl ve ashâbına selâm olsun.

Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Sizden ayrı kaldığımız süre içeri-

sinde sevindirici gelişmeler oldu. 2006’da dergi heyecanıyla başladığımız ancak özel 

eserlerle sürdürdüğümüz yayınlarımız, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’nın izniyle TDV 

çatısı altında DİN ve HAYAT ismiyle dergi olarak yayın hayatına devam edecektir. Der-

gi olarak çıkmamız kesinleştikten sonra yeni sayımızın, resmi süreci tamamlayarak 

“DİN ve HAYAT” çatısı altında çıkmasını istedik, gecikmemizin sebebi bu oldu. Dergi 

olma yolunda yaşadığımız olumlu-olumsuz zamanlarda öğrendiğimiz çok şey oldu. 

Bunlardan biri, iyi olduğuna inandığımız şeyin arkasında durmanın başarıyı getire-

ceğiydi. 2. sayının çıkıp çıkmaması belli değilken bir baktık ki 6. sayıya ulaşmışız. Bu 

bizim için büyük bir mutluluk. Bu yayının devamının, kurum içi sahiplenmenin ve 

desteğin devamına bağlı olduğunu biliyoruz ve bunu bekliyoruz.

Yayın olarak 6., dergi olarak 1. sayımızın içeriğini çok önemli ve oldukça soyut 

bir kavram olan “DEĞER” konusu oluşturmaktadır. İlim adamları değerin ne olduğu 

hususunda ittifak edememişlerse de biz kendimize göre bir tanım yapabiliriz. Bizi 

biz yapan, dinimizin, medeniyetimizin, ortak hissiyatın iyi dediği, güzel dediği dav-

ranışlar, düşünceler bizim değerlerimizi oluşturur. Davranışlarımızı yönlendirecek 

değerlerimizin olmaması varlığımızın amacının olmaması sonucunu da peşinden 

getirecektir. Allah Teala (c.c.) insanı eşref-i mahlukat olarak nitelemektedir. Kur’ân-ı 

Kerîm, Sünnet ve bu iki asıl çerçevesinde gelişen İslâm kültürü ve geleneği, insanın 

bu şerefi nasıl kazanacağı ve koruyacağı hususunda temel ilkeleri sunmaktadır. Bize 

düşen bu ilkelere tutunmak, korumak ve aktarmaktır. Sözün özü “İNSAN DEĞERLİ-

DİR” ve diğer varlıkların da değerlerinin korunması, haklarının verilmesi insanın ko-

runmasına bağlıdır. 

Dosyamız hem geniş hem de renkli. Tarih, felsefe, sanat, fıkıh, edebiyat, psiko-

loji gibi birçok sahadan kalem, konuyu birçok boyutuyla ele aldı. Öncelikle dosyanın 

oluşturulması esnasında fikirleri ve yönlendirmeleriyle bizlere danışmanlık yapan 

Sayın Seyfi Kenan’a teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyoruz. Ayrıca tasarım, baskı ve 

dağıtım sürecinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bir müjdemiz daha var. Dergi olma heyecanının yanında bunun da heyecanını 

yaşıyoruz. İstanbul’daki din hizmetlerinin, faaliyetlerin, müftülüklere mensup perso-

nelin başarılarının bilinmesi için hazırladığımız bültenin ilki sizlere ulaşıyor.

Hem derginin hem bültenin hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımla
Kerime Cesur

Görsel Konsept Tasarım, 
Uygulama Zencefil'm / Halit Ömer Camcı 
Sanat Yönetmeni: Ali Bıyıklı
Grafik Uygulama: Kübra Türk
bilgi@zencefilm.com



SIBYAN MEKTEBLERİ: 
DEĞER EĞİTİMİNİN TARİHE

BAKAN YÜZÜ 
Mefail HIZLI*

TOPLUMSAL, BİREYSEL YA DA AİLEVÎ DEĞERLERİN KÜLTÜRDEN BAĞIMSIZ OLMASI 
DÜŞÜNÜLEMEZ. KÜLTÜR İSE PAYLAŞILAN DEĞERLER, SİMGELER, İNANÇLAR VE 

YAŞANTILARIN BÜTÜNÜDÜR. DEĞERLER, KÜLTÜREL BİLGİDİR; KÜLTÜRÜN 
ÖĞELERİ ÜZERİNE KURULURLAR.

Tarih boyunca toplumlar, değerlerini sonraki nesil-
lere aktarmak için eğitime çok büyük önem vermişlerdir. 
Değerlerden arındırılmış ve değerleri barındırmayan bir 
eğitim anlayışından söz edilemez. Çocuklara ve yetiş-
mekte olan kuşaklara doğruyu, yanlışı ve ortak değerleri 
benimsetmek, toplumların özen gösterdiği konulardan 
olduğu tartışmasızdır.

Toplumsal, bireysel ya da ailevî değerlerin kültür-
den bağımsız olması düşünülemez. Kültür ise paylaşılan 
değerler, simgeler, inançlar ve yaşantıların bütünüdür. 
Değerler, kültürel bilgidir; kültürün öğeleri üzerine ku-
rulurlar. Toplumdaki bireylerin o değerleri korumasına 
veya göz ardı etmesine paralel olarak değerler ya zaman-
la kaybolurlar ya da bir sonraki nesle aktarılarak yıllarca 
devam ettirilirler. Değerlerin yıllarca devam etmesi ve ka-
lıcı olması, onların insanlarca içselleştirilmesine ve genel 
kabul görmesine bağlıdır. 

Her toplumun kendine özgü bazı ortak değerleri 
olduğu gibi bütün toplumları kuşatacak evrensel değer-

ler de vardır. Yetişkin nesillerin görevi, hem evrensel de-
ğerleri özümsemiş hem de yaşadığı toplumun öne çıkan 
bazı özel değerlerini sahiplenmiş kuşaklar vücuda getir-
mek olmalıdır. Bu bağlamda, geçmiş yüzyıllarda Osman-
lı toplumunun, yetişmekte olan nesillere dinî, sosyal ve 
kültürel değerlerini aktarmakta bir hayli başarılı olduğu 
sıbyan mektepleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz.

Osmanlılar, daha ilk dönemlerden itibaren birçok 
müessesede olduğu gibi, eğitim-öğretim konusunda da 
dikkat çeken bir çaba sergilemişlerdir. Medreseler, Os-
manlı Devleti’nin hemen her şehrinde hatta birçok yerle-
şim biriminde, çevreyi kültürel yönden zenginleştirirken, 
bu kurumların bir alt basamağını oluşturan mekteplerde 
de belli bir disiplin içinde tedrisat gerçekleştiriliyordu. 
Medreselerde ulaşılan başarıların arka planında, mektep-
lerde kazanılan temel bilgi, görgü ve tecrübenin bulun-
duğu şüphesizdir.

Kuruluşunda itibaren genellikle beş-altı yaşlarındaki 
Osmanlı çocuklarının eğitim-öğretim için gittikleri sıbyan 

* Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 
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mekteplerinde eğiticilik ve öğreticilik görevini “muallim” 
üstlenmişti. Muallimin yardımcısı olarak bazı mektepler-
de “halife/kalfa” kadrosu da vardı. 

Mektepler, genellikle ahşap ya da kâgir olarak iki 
katlı ve kubbeli inşâ edilmekteydi. Mekteplerin fiziksel 
yapılarının genel ev mimarîsine benzemesi, üzerinde 
durulması gereken önemli bir husustur. Zira beş-altı yaş-
larındaki çocukların mekteplere intikallerinde psikolojik 
birtakım ögelerin ağırlıklı olarak kendini hissettireceği 
muhakkaktır. Çocukluğunun ilk devresinde ev hayatını 
maddî ve mânevî yönüyle yakından teneffüs etmiş yav-
ruların, eğitim-öğretim sebebiyle yaşadıkları evin dışın-
da bir başka mekâna devam etme 
zorunluluğu, bu ikinci mekânın ev 
mimarîsinde yaptırılmasını zorunlu 
kılmış olmalıdır. 

Gerçekten de mekteplerin bir-
çoğu geleneksel ev formunda iki kat-
lı yapılmakta ve ikinci katta bulunan 
kubbeli mekânda öğrencilere ders 

verilmekteydi. Bütün bunlar, mektep çocuklarının, kendi 
evlerinden farklı bir ortama geçtikleri bu hassas psikolo-
jik devrede, en azından, fiziksel mekân olarak kendilerini 
rahat hissetmelerine zemin hazırlamaktaydı. 

Öte yandan, çocukların okula yeni başlamaları tarih 
boyunca bir heyecanı da sürekli beraberinde getirmiştir. 
Bir Osmanlı çocuğunun hayatında iz bırakan en önem-
li olaylardan biri, okuluna başladığı gün cereyan eden 
“âmin alayı” (bed-i besmele cemiyeti) törenidir. Âmin 
alayları, çok renkli dinî ve millî motiflerle doluydu.

Âmin alayı, Osmanlılar döneminde yüzyıllar boyun-
ca uygulanmış ve geleneksel hale gelmiş bir merasimdir. 

Genellikle, çocukların okula başla-
ma heyecanına heyecan katmak ve 
evlerinden ayrılıp farklı bir fiziksel 
mekâna geçtikleri bir ortamda mo-
tivasyonlarını artırmak ve endişe ile 
korkularını azaltmak için düzenle-
nen bu tören, ailelerce son derece 
önemsenirdi.

Çocuklara ders verecek kişilerde 
“…âlim, verâ sahibi, iffetli, 

müttakî, mütedeyyin, iyi ahlâk 
sahibi, mürebbî, iyiliklere 

meyyâl, kötülüklerden korunan, 
mütedeyyin vs.” gibi vasıfların 

aranması, bilgi ve değerler 
eğitimi konusundaki yaklaşımı 

ortaya koymaktadır. Şu
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İçinde yaşadığı toplumun dinî, millî, sosyal ve ahlâkî 
değerlerinin öğretildiği; vatan, millet, bayrak, ana-baba, 
sevgi, kardeşlik vb. duyguların etkin bir şekilde aktarıldı-
ğı mektepler, çocukların kişiliklerinin de oluştuğu önemli 
eğitim-öğretim yuvalarıydı. 

Okulun ilk günü, çocukları son derece heyecanlan-
dırırdı. O günün sabahı erkence kalkılır ve yeni alınan el-
biseler büyük bir özenle giydirilirdi. Öte yandan mektep 

hocası da daha önce okula başlayan çocukları sıraya di-
zer ve bir düzen içerisinde yürümelerini isterdi. Öndekiler 
yüksek sesle ve koro halinde ilâhiler okurken arkadaki-
ler de beyit aralarında “âmin” derlerdi. Okula başlayacak 
çocuklar tek tek evlerinden alınarak bu alaya dâhil edilir 
ve hep birlikte mektebe varılırdı. İstanbul’da oturan aile-

ler, okula başlayacak çocuklarını bu törenden önce Eyüp 
Sultan’a götürür ve birlikte dua ederlerdi.

Okulun yeni öğrencileri için düzenlenen bu tören, 
sadece okula başlayanları değil, daha sonraki yıllarda 
talebe olacakları da bir hayli özendirmekte ve büyük bir 
okuma arzusu uyandırmaktaydı. Ana-babaları da saran 
bu heyecanın, çocuklarının eğitimi konusunda motive 
edici bir unsur taşıdığı da açıktır. Çocukları mektebe gön-

dermenin zorunluluk kapsamında 
olmadığı bir ortamda, böylesi mera-
simlerin ne kadar anlamlı olduğu tar-
tışmasızdır .

Çocuklara değerler eğitiminin 
verildiği en yoğun ortamlar elbette dersler idi. Bazıların-
da küçük birtakım değişiklikler olsa dahi, mekteplerde 
genel anlamda belli bir müfredat ve ders programı takip 
ediliyordu. Çocuklara değerler eğitiminin verildiği pek 
çok ders olmakla birlikte, Kur’ân-ı Kerîm, Fıkıh (ilmihal) ve 
Ahlâk (edeb) dersleri, bunun en yoğun yaşandığı içerikle-

Her toplumun kendine özgü bazı ortak değerleri olduğu gibi bütün toplum-
ları kuşatacak evrensel değerler de vardır. Yetişkin nesillerin görevi, hem ev-
rensel değerleri özümsemiş hem de yaşadığı toplumun öne çıkan bazı özel 
değerlerini sahiplenmiş kuşaklar vücuda getirmek olmalıdır. 
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re sahipti. Bu dersler hakkında şimdi kısaca bilgi verelim.
Sıbyan mektepleriyle ilgili bilinen en temel ders, 

İslâm dininin de ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm idi. Bu 
kutsal kitabın öğretilmesi, mümin velilerce, çocukları için 
yerine getirdikleri son derece mukaddes bir görev sayı-
lırdı. 

Osmanlıların son dönemlerine kadar uygulanage-
len bir metotla, çocuklar Kur’an’ın öğretimine geçmeden 
önce sırasıyla elifbâ ve amme cüzleriyle Mülk sûresi ve di-
ğer bazı cüzleri öğrenmek zorundaydılar. Bu dersle amaç-
lanan temel hedef, kutsal kitabın, mümkün olabildiğince 
kurallarına uygun (tecvid) ve “tertîl” üzere okunması idi. 
Okumayı öğrenen talebelerin indirdikleri “hatim”ler bir 
cemiyet ile taçlandırılmaktaydı. Kur’ân-ı Kerîm derslerin-
de namaz ve diğer ibadetlerde okumak zorunda oldukla-
rı sûre ve dualar da öğretilirdi. Ayrıca hâfız olmak isteyen 
öğrencilerin, hıfzını tamamlayıncaya kadar mektebe de-
vam etmelerine izin verildiği sanılmaktadır.

Ders programları arasında Fıkıh (ilmihal) önemli 
bir yer tutmaktaydı. Kişinin sadece ibadetlerinin değil, 
hayatının her alanını ihtiva eden ve “muâmelât” denilen 
uygulamaların ilköğretim seviyesindeki çocuklara öğ-
retilmesinin faydalı olacağında şüphe yoktur. “Helâl” ve 
“haram” anlayışının en iyi bir biçimde öğretilebilecek, 
özümsenebilecek ve zihinlere en net bir şekilde nakşedi-
lebilecek çağın ilköğretim devresi olduğu dikkate alınır-
sa, böyle bir ders seçiminin isabetli olduğu söylenebilir. 

Günlük yaşamla ilgili temel ilmihal bilgilerinin, çocuklara 
bu derste basitleştirilerek ve örneklendirilerek verilmeye 
çalışıldığını düşünüyoruz.

Mekteplerde ihmal edilmediği anlaşılan bir ders de 
Ahlâk (edeb) idi. Kişiliğin teşekkül ettiği bu dönemde 
böyle bir dersle, çocukların İslâm’ın yüce değerleri doğ-
rultusunda yönlendirilmesi, ailesine, topluma ve millete 
daha faydalı hale getirilmesi amaçlanmaktaydı. İhtimal ki, 
bu derste ayrıca millî, mânevî ve ahlâkî değerler üzerinde 
de durulmakta, toplumun dinden ve gelenekten getirdi-
ği değerlerin nasıl anlaşılması gerektiği irdelenmekteydi.

Bu derslerin dışında yine mektep öğrencilerine veril-
diği anlaşılan; Hz. Âdem’den başlayarak son peygamber 
Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar olan peygamberlerin ha-
yatlarından kesitler sunulduğu Dinler Tarihi, Osmanlıca 
dilbilgisinin aktarıldığı Sarf-Nahiv, eğitim-öğretim için 
şiddetle ihtiyaç duyulan Yazı (kaligrafi) ve Aritmetik ders-
leri de vardı .

Derslerin ve değerlerin eğitiminde en önemli görev 
kuşkusuz muallimlere düşmekteydi. Bu konuda ciddi bir 
duyarlılığın oluştuğu vakfiyelerden anlaşılmaktadır. Ço-
cuklara ders verecek kişilerde “…âlim, verâ sahibi, iffetli, 
müttakî, mütedeyyin, iyi ahlâk sahibi, mürebbî, iyiliklere 
meyyâl, kötülüklerden korunan, mütedeyyin vs.” gibi va-
sıfların aranması, bilgi ve değerler eğitimi konusundaki 
yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, Osmanlı çocuklarının 
okula gittikleri ilk günden itibaren değerler eğitim süreci 
başlıyordu. Osmanlı mektepleri üzerinde yapılan çalış-
malar, en az dört-beş yıl süren eğitim-öğretimleri sırasın-
da verilen derslerle de çocukların dinî, sosyal, ahlâkî ve 
kültürel yönden ciddi olarak beslendiklerini, toplumun 
ihtiyaç duyduğu ortak değerlerle bezendiklerini ve gele-
nekleri konusunda titiz davrandıklarını göstermektedir. 
Bu sebeple sıbyan mekteplerinin, Osmanlı tarihi boyun-
ca değerler eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun son 
derece güvendikleri kurumlar olarak dikkat çektiğini ifa-
de edebiliriz.  

1- Sadegül Akbaba-Altun, “Eğitim Yönetimi ve Değerler”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1/1 Ocak 2003, s.8.
2- Özgönül Aksoy, Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul 1968, s.150; 
Mefail Hızlı, Osmanlılarda İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri, Bursa 1999, s.36-38.
3- Ali Birinci, “Mahalle Mektebine Başlama Merasimi ve Mekteb İlâhileri”, II. Milletlerarası Türk Folklor 
Kongresi: Bildiriler IV, Ankara 1982, s.37-57; Mustafa Öcal, “Âmin Alayı”, DİA, c. III, s. 35.
4- Mefail Hızlı, “Osmanlı Sıbyan Mekteplerinde Okutulan Dersler (Klasik Dönem Bursa Örneği)”, Osmanlı 
Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul, 12-15 Şubat 1995, Tebliğler, İstanbul 2001, 
s.109-115.
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