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TOPLUM-DiN İLİŞKİSİ BAGLAMINDA 
AGRISLI TEVFi-K EFENDi 

Prof. Dr. Hayri ERTEN1 

Toplumsal bir olgu veya kurum olması nedeniyle din, inansın 
veya inanmasın tüm birey ve toplumları yakından ilgilendirmiştir. 
Tarihsel süreçte din ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşanmış olsa da dinin 
insanların düşünce dünyasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğu 
bilinmektedir. Örneğin E. Gellner' e göre, orta çağ boyunca, Avrupa' da, 
Amerika' da, Asya' da ve Afrika' daki uygarlıkların ortaya çıkışı ve 
gelişmesinde Hıristiyanlık, Konfüçyanizm, Budizm, Yahudilik ve İslam 
gibi dinlerin olumlu veya olumsuz etkisi kendini göstermiştir.2 

Dini inanç ve düşünceler, toplumların uygarlaşmasına, 

medenileşmesine, şehirleşmesine, bilim ve sanat anlayışıarına etkide 
bulunmuşlardır. Dini ritüel, tören ve ibadetlerin belirli zamanlarda 
yapılmış olması, takvim ihtiyacına neden olmuş ve bu ihtiyaç astronomi 
biliminin doğuşunda etkili olmuştur. Sanatla yakın ilişkisi olan din, 
mimariyi, mfısikiyi ve şiiri zenginleştirmiştir. İslam Dininin sanata 
bakışını yorumlayan alimi er, çini, minyatür, hat sanatı, tezhip vb. diğer 
sanat dallarının dağınasına ve gelişmesine. yol açmıştır.3 Urfa'da 
ortaya çıkan Göbekli Tepe'deki kalıntilarda tapınağın önemli bir yer 
işgal etmesi din ile toplum ilişkisine dair kayda değer bir göstergedir. 

Dinlerin devletler üzerinde de aktif rolleri vardır. Kendi 
tarihimizden örnek vermek gerekirse Anadolu'da Selçuklu Devletinin 
kurulmasından önce, bu yörelere dervişler gelerek dini gruplar 
oluşturmuşlar, önce gönülleri fethetmişler, halkı düşünce, ahlak ve 
medeniyet olarak geliştirmişlerdir. Bu süreç, Anadolu'da yeni güçlü 
devletlerin kurulmasını sağlamıştır. 
1 Necmettin Erbakan Üniv. Ahmet Keleşoğlu ilahiyat Fak. Din Sosyolojisi ABD Öğretim Üyesi. 
2 Ernest Gellner, "Postmodernizm, Akıl ve Din''( Çev. Y.Kaplan), Bilgi ve Hikmet, Güz, 1993/4, 
5.86. 
3 Yıimnü Sezen, Sosyoloji Açısından Din, İst., 1988, s.l22. 
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Dinler, yerleşim birimlerinin gerek meydana gelmesine, gerekse 
gelişmesine önemli bir dinamizm katmaktadır lar. Dinlerin kök saldığı 
bazı şehirler zamanla kutsal merkezler haline dönüşmüş ve daha da 
büyüyerek (Kudüs, Roma, Mekke vb.) büyük şehirler halini almıştır. 
Göçebe ve kornin şekilde yaşayan insanların yerleşik hayata geçerek 
şehir oluşturdukları teorisinin4 aksine ilahi dinlerin peygamberleri 
-Hz. Adem'den başlayarak- ya yerleşik bir topluluğun yaşadığı 

şehirde, ya da kendisinin inşa ettiği bir şehirde tebliğe başlamışlar ve 
buraları büyük medeniyet şehirlerine dönüştürmüşlerdir. İnsanoğlu 
zaten doğuştan cemiyet halinde yaşama içgüdüsüyle yaratılmıştır. 
Dinler özellikle ilahi olanları inananlarının, ibadetlerini toplu olarak 
yapmalarını teşvik etmişlerdir. İslam dini camilerde cemaat ile kılınan 
namazların sevabının bireysel olarak kılınanından çok daha fazla 
ecriııin olduğunu bdirtınektediı: Medeniyet dini olan İslam, ~ehirlerin 
mana ve fizik yönüyle birlikte gelişmesini arzulamıştır. 

Dinlerin doğuş süreçlerinden sonraki dönemlerde önde 
gelen yorumlayıcı ve açıklayıcı bilginlerinin yaşadığı ve yerleştiği 

şehirler de benzer gelişmelerle karşılaşmışlardır. Öyle ki kimi 
şehirler barındırdıkları alimlerle, kimi alimler de ikamet ettikleri 
şehirlerle anılmışlardır. Her ikisi de karşılıklı olarakbirbirlerine değer 
katmışlardır. 

Alimler, şehirlerin mahalle ve sokaklarını aydınlatan 

lambaları dır. 

Şehir, alimierin ve sakinlerinin zihin dünyalarının yansıması dır. 

Şehirler manaca ve maddece ne kadar gelişmiş ise insanları ve 
düşünüderi de o kadar gelişmiştir. 

Ne kadar düşünen beyin, o kadar gelişmiş şehir. 

Şehirler alimlerinden yoksun yaşamaya başladıklarında İbn 
Haldun'un belirttiği gibi insanların topluluk olarak dünyayı marnur 
etmelerinin son aşaması olan şehir, insanın hem madden hem de 
manen gerilerneye başladığı yaşam mekanları haline gelebilir. Hatta 
Karl Marks'ın şehir anlayışındaki sınıf bilincini geliştiren mekanlar 
olarak işlev görebilir5• Bu sebeple alimierin şehirlere, şehirlerin de 
alimiere kucak açması icap eder. Aksi takdirde manadan uzak, ruhu 
olmayan sadece bina yığınlarından ibaret sanayileşme sonrası ortaya 
4 Lewis Mumfort, Tarih Boyı~nca Kent, Kökenleri, Geçirdiği Döniişiimler ve Geleceği, Çev. Gürol 
Koca-Tamer Tosun, Ayrıntı Yay., !st, 2007, s. lS. . . 
5 R.J. Holton, Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, Çev. Ruşen Keleş, Imge Yayınevi, Istanbull999, s.34. 
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çıkan Batı şehirleri' ortaya çıkmaktadır. Max Weber Batı şehirlerinin 
teorisini oluşturmuş ancak şehirlerin taşıması gerektiği önemli bir 
niteliği görememiştir. 

Max Weber'e göre bir yerleşim biriminin şehir olarak 
nitelendirilebilmesl için; · 

1-Tahkimat: Şehrin etrafının güçlü bir surla çevrili olması 

2-Pazaryeri: Tarımsal üretim dışında bir üretim olarak ticari 
üretimi içermek üzere, tarımdan elde edilen artı ürünün pazarlanıp 
değerlendirilebileceği bir Pazar yerinin bulunması 

3-Kendisine özgü ve en azından kısmen özerk hukuku olan bir 
mahkemenin yer alması 

4-Tutarlı bir birlik şekli, yani söz konusu şehir toplumunun iç 
tutarlılık sergilernesi gibi özellikleri taşıması gerekir6

• 

Elbette şehir için bunlar önemli niteliklerdir. Fakat yeterli 
değildir. Belki de Müslümanların yaşadığı, kurduğu ve geliştirdiği 

şehirlerde alimierin şehre verdiğimana ruhu, ahlak ve insan anlayışıyla 
birlikte şehir halkıyla hemhal olmalarıdır. İlimle birlikte hikmeti 
birleştiren, şehre ve halka bunu aşılamaya çalışan alimierin bulunduğu 
şehirler cazibe merkezi oluşturmakta ve gelişme göstermektedir. Bu 
şehirler alimleriyle anılmışlardır. Diğer taraftan alimiere ve ilm e kucak 
açıp onların yetişmesi için verimli ortam ve iklim sunan şehirlerde 
yetişen Müslüman düşünürler bu şehirlerin adıyla anılmışlardır. 
Tarihte bunların onlarca örneğine rastlanmaktadır. 

Bu örneklerden birisi de Konya'da doğmuş ve büyümüş Ağrıslı 
(bugünkü sağlık) Mehmet Tevfik Efendi'dir (1297 /1880-1932). 

6 Max Weber, Şehir Moderp. Kentin Doğuşu, Ed. Don Martinciale ve Gertrud Neuwirth, Çeviren: 
Musa Ceylan, Bakış Yayınlan, Istanbul2000 s. 91. 
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Konya'da 1297/1880 yılında doğan Ağrıslı Tevfik Efendi 
ulemadan Molla-i Atik (Mevlana) Medresesi müderrisi Ağrıslı Mustafa 
Efendi'nin oğludur. İlköğrenim aşamasındaki süreci babasında 
tamamladı. Temel İslam ilimlerinin önemli bir aracı olan Arapça'yı 
ve İslam hukukunun miras taksimini oluşturan feraizi de babasından 
öğrendi. Ardından "İlim ve hikmet Müslümanın kaybolmuş malıdır, 
nerede bulursa almalıdır." yaklaşımı doğrultusunda hem Konya'da 
hem de Konya'dan uzak olan, Uşak, İstanbul ve Şam medreselerinde 
zamanının bilinen alimlerinden ders aldı. Arapça, Farsça ve Fransızca'yı 
çok iyi derecede bilen Tevfik Efendi, fen ilimleriyle de ilgilendi8• 

Onunislami ilimler ve beşeri ilimler üzerine öğrenim almasının 
yanı sıra fen bilimlerine yönelmesine babasının ilim konusundaki 
tutumunun etkisinden söz edilebilir. Babası Ağrıslı Mustafa Efendi 
Konya'daki Islah-ı Medaris'in kurucuları arasında yer almıştır9• Islah-ı 
Medaris'in eğitim-öğretime yaklaşımı ve bakışı genelde insanları, 

özelde öğrencileri yani geleceğin alimlerini, İslam Dinini, beşeri 
bilimleri -yabancı diller de dahil- ve fen bilimlerini bilen aynı zamanda 

7 http://konyaninalimvehocalari.konyacami.coı_n/agrislizade-tevfk-efendi/, 09.ıı.2016. 
8 N. Yalçın Dikilitaş, "Günüpıüzde Un.utulan Iki Insan; Enişte-Kayınbrader Ağnslızade M. Tevfik 
Efendi Tapucu Ahmet Efendi'; Ipek Yolu Özel Sayı 7, s. 162. 
9 Ahmet Çelik, "Konyalı Islah-ı Medaris'in Kurucularından Ağnslı Tevfik Efendi Ne Zaman Vefat 
Etti?'; Merhaba Akademik Sayfalar, 17 Nisan 2013, s. 194. 
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ahlaklı ve halkla bütünleşen bir modelde yetiştirmektir10• Burada 
ilginç olan medreselerin ıslah edilme ve modernleşme düşüncesinin 
somut ilk örneğinin Konya'da gerçekleştirilmesidir. Devlet idaresinin 
İstanbul'da 1 Ekim 1914 yılında yürürlüğe soktuğu "Islah-ı Medaris 
Nizamnamesi" ile ;=ıçılan "Darul Hilafetil Aliye" medresesiyle yeni 
yaklaşımı uygulamaya koymaya çalıalarken yaklaşık beş yıl önce Konya 
Paşa Dairesi Medresesi bünyesinde Islah-ı Medaris-i İslamiye ile bunu 
gerçekleştirmiştir. Bu başarıda başta Konya alimleri, bürokratları 
ve halkın desteği önemli rol oynamıştır. 11 Bu medrese anlayışı 
Cumhuriyet sonrası imam hatip liselerinin ve ilahiyat fakültelerinin 
temelini teşkil etmiştir. 

Ağrıslı Tevfik Efendi işte bu medresenin kuruluşuna maddi 
olarak da katkı veren ve müderris Ağrıslı Mustafa Efendinin oğludur. 
Tevfik Efendi şehrine, milletine ve devletine ışık olmaya gayret eden ve 
şehrinemanevi ruh veren bir müderrisin yolundan gitmeye çalışmıştır. 
Girişkenliği, güzel konuşması, yönlendirici hitabetleri; sağlıklı

yakışıklı, düzgün kılık-kıyafeti ile insanları etkileyen bir alim olmuştur. 

ilim tahsilinin sonunda Arapça, Fransızca, Farsça ve feraiz 
bilgileriyle donanımlı olarak Konya'ya dönen Tevfik Efendi Islah-ı 

Medaris'in temel felsefesi ile uyumlu bir şekilde Islah-ı Medaris'te 
Arapça, Farsça12 ve Askeri Rüştiye'de Astronomi ve Matematik 
derslerine girmiş, dinine, şehrine ve toplumuna yararlı olmaya gayret 
etmiştir. 

Ne var ki Islah'ı Medarisin kapatılmasının (Eylül 1917) 
ardından Akşehir'de öğretmenlik yapan Tevfik Efendi bir müddet 
sonra Konya'ya geri dönmüştür. Müderrislik ve öğretmenliğin 

ardından, önce Daru'l Muallimat (Kız Öğretmen Okulu)'ta katip olarak 
çalışmış - ilmini bir kenara bırakıp katip olarak çalıştınlmak istenmesi 
onu rahatsız etmiş olacak ki- sonra da Kapu Camiinin doğusundaki 
Meddiye Ham altında bir dükkan tutarak manifaturacılık yaparak 
ticaretle geçimini sağlamaya başlamıştır. Kapu Camiinde zaman zaman 

10 Islah-ı Medaris nizamnamesi ve müfredatı hakkında geniş bilgi için bakınız. Adem Ölmez, "II. 
Meşrutiyet Devrinde Osmanlı Medreselerinde Reform Çabaları ve Merkezileşme': Vakıflar Dergisi, Sayı 
41, Haziran 20ı4, ss. ı3s-ı36. 
ll .. Geniş bilgi için bkz. İsmail Bigili, OsiD:anlı Son Dönemi Nitelikli Din Adamı Yetiştirme Projesinin 
Bir Omeği Olarak "Konya Islah-ı Medarisi ıslamiye" Medrsesesi, https://www.google.eom.tr/url?sa=t& 
rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=l&cad=rja&uact=8&ved=OahUKEwiZ88S2t7jRAhUOOFAKHU 
ahDZUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilahiyatkonya.edu.tr%2Findir.php%3Fb%3D7%26d 
fa%3D0997278001384891743%26dga%3DISLAH-I%2520MEDAR%25C4%25BOS%2520(TEBL%25C 
4%25B0%25C4%259E).doc&usg=AFQjCNGG-01Uh_DSttCg96p3POraHjVDQA&sig2=N22wY2_9E 
BqErb6euolMHQ&bvm=bv.ı43423383,d.ZWM, 10.01.2017 
ı ı Caner Arabacı, 1\ğnslızade Tevfik Efendi': Konya Ansiklopedisi, C. I, s. 41. 
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vaaz ederek Konyalıların mana dünyasına katkı yapmayı da ihmal 
etmemiştir. O aynı zamanda dinin sosyal tezahür alanlarından birisi 
olan tasavvuf mensubudur. Nakşibendi Tarikatı'nın Halidi değil de 
Es'adiye kolundandır. Menemen'deki Şeyh Esad Efendi (1848-1930) ile 
irtibatlıdır. Bu irtibatı onun hayatının akışını değiştirmiştir. Menemen 
olayında Kubilay'ın şehit edilmesinde cinayetin sorumluluğunun 

Nakşi Tarikatına mensup kimseler üzerinde kalması Ağrıslı Mehmet 
Tevfik Efendiyi de etkilemiştir. 

N. Yalçın Dikilitaş mahkemede onun nasıl mahkum olduğunu 
şöyle ifade etmektedir. "Mahkeme yargıcı Mehmet Tevfik Efendiyi 
yakından tanımakta Kubilay'ın şehit edilmesi olayıyla ilgisinin 
olamayacağını, bunu tasvip de etmeyeceğini bilmektedir. Mahkeme 
Sli"CISlllda "Tevfik Efendi Esat Efendiyi yakından tamyar musun, bir 
samirniyetİn var mı diye sorar? Bunu sorarken de başını arkaya doğru 
saliayarak "hayır samirniyetim yokyakından da tanımıyorum" demesini 
işaret eder. Ama O, ne pahasına olursa olsun yalan söyleyemeyecek bir 
yapıdadır. Yargıç aynı işareti yaparak üç kere sorusunu tekrar eder. 
Sonunda Tevfik Efendi 'fl.nlıyorum Efendim ama ben Esat Efendi ile çok 
iyi tanışırım ve görüşürüm" der. Bunun üzerine "Ne yapayım hacarn 
kararı kendin verdin" der ve yargıç mahkwniyet kararını verir."13 

Menemen alayında, Şeyh Esad Efendi'nin kendisine gönderdiği 
tasavvufla ilgili bir mektup ev araması sırasında Kur'an-ı Kerim 
arasmda ele geçtiği için tutuklanarak mahkUm edilir. Küçük bir ifade 
değişikliği ile kurtulması mümkün iken yalana tenezzül etmemiştir. 
Esad Efendi'ye bağlılığı sebebiyle önce Menemen'e götürülmüş, sonra 
da Ankara'ya nakledilmiştir. Ankara Cezaevi'nde mahkfimken 1932'de 
vefat eden Tevfik Efendi'nin Konya ve civarında, Niğde, Aksaray 
taraflarında pek çok müridinin olduğu ve onun müritlerini, "hiç bir 
şekilde istismar etmeden şerefli" bir hayat sürdügü anlatılmaktadır. 
Tevfik Efendi'nin yukarıda belirtilen birikimlerine rağmen bilinen bir 
eserine rastlanmamıştır. 

Sonuç olarak alim_ M. Ağrıslı Tevfik Efendi, Osmanlı'nın son 
zamanları ve Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarındaki siyasi, kültürel 
ve ekonomik çalkantılı dönemde Konya' da dini, insani ve maddi 
yönden etrafını aydınlatmaya çalışmıştır. Onların İslam ilimleri, alet 
ilimleri ve fen bilimleriyle mücehhez şekilde, aynı zamanda toplumla 
bütünleşmiş düşünürler yetiştirme gayretleri o gün için kısa sürmüşse 

13 N. Yalçın Dikilitaş, a.g.m., s. 163. 
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de imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin temelini oluşturarak 
geleceğe ışık tutmuşlardır. Bu bağlamda Konya bu eğitim kurumlarının 
açılmasında yer alan ilklerdendir. Din toplum ilişkilerinin Cumhuriyet 
sonrası da birbirinden kopmamasının sağlanmasında bu ülkenin 
önemli bir temeli ve dinamiği olmaya devam etmiştir. Konya alimlerine, 
alimler de Konya'ya sahip çıkarak aslında her ikisi de topluma ve 
millete sahip çıkmışlardır. Ağrıslı Tevfik Efendi'nin de bu ortam ve 
süreçte önemli bir katkısının olduğu anlaşılmaktadır. 
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