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Öz: Teşkilat yapısını çoğunlukla Türk-İslam devlet geleneğinden alan Osmanlılar, eğitim sistemini de bu 

minval üzere oluşturmuş ve sahip olduğu hemen her yerde dinî ve ilmî müesseseler kurmuştur. 16. yüzyılda Osmanlı 

hâkimiyeti altına giren Adıyaman'da da Osmanlı Devleti'nin bu eğitim anlayışının bir sonucu olarak birçok mektep, 

medrese, cami, zaviye gibi örgün ve yaygın eğitim kurumu kurulmuştur. Bu çalışma ile 18. yüzyılda Adıyaman'da 

bulunan eğitim kurumları, bunların işleyişi ve bu kurumlardaki görevlilerin durumunun tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 18. yüzyılda Adıyaman'daki eğitim faaliyetleri, Hurufat Defterleri temel alınarak tespit edilmeye  

çalışılmış ve konuyla ilgili başka arşiv belgeleri ve araştırma-inceleme eserlerden de istifade edilmiştir. Yapılan 

araştırma ve incelemelerde 18. yüzyılda Hısn-ı Mansur ve Behisni kazalarında mektep ve medrese eğitiminin 

geliştiği; ama Gerger, Kâhta ve Samsad kazalarında gelişmediği görülmüştür. Hısn-ı Mansur ve Behisni 

kazasındaki eğitim kurumlarının ise nitelik ve niceliksel olarak fazla büyük olmadıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca 18. 

yüzyılın özellikle ilk yarısında eğitim faaliyetlerinde ve eğitim kurumlarında önemli aksaklıkların ve bozulmaların 

olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, mektep, medrese, cami, zaviye, Adıyaman, 18. yüzyıl. 

Abstracht: The  Ottoman Empire,  which has taken its organizational structure mostly from the Turkish-

Islamic tradition, has built its education system in this way and founded religious and  scholarly institutions almost 

everywhere it has.In the 16th century, as a result of the Ottoman Empire's understanding of education, formal and 

non-formal education instituons such as schools, madrasahs, mosques were established in Adıyaman which was 

under of Ottoman rule.This study aimed to determine the educational institutions in Adıyaman in the 18th century, 

their functioning and the situation of the officials in these institutions. In the 18th century educational activities in 

the Adıyaman were tried to be determined on the basis of Hurufat registers, and other archival documents and 

research-study related to the subject were also used. The researches and examinations showed that school and 

madrasa education had developed in the Hısn-ı Mansur and Behisni provinces but it hadn't developed in Gerger, 

Kahta, and Samsad in the 18th century. It is understood that the education institutions in the Hısn-ı Mansur and 

Behisni are not very large in quality and quantity. In addition, especially, it has been seen that in the first half of the 

18th century, there were significant disruptions and deterioration in educational activities and educational 

institutions.  

Keywords: Education, school, madrasa, mosque, zaviye, Adıyaman, 18th century. 

 

Giriş 

Bireylerde istendik davranışlar oluşturma süreci olarak tanımlanan eğitim, amaçları 

bakımından dönemden döneme ve toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Osmanlı 

eğitim sistemi, temel olarak ideal insan tipini yetiştirmeyi amaçlamakla birlikte dindar, 

vefakâr, devletine ve milletine bağlı, insanlara karşı duyarlı, disiplinli, iyi ahlak sahibi bireyler 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi ise yaygın ve örgün 

eğitim kurumlarında gerçekleşmektedir. Medreseler ve sıbyan mektepleri, örgün eğitimin icra 
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edildiği kurumlarken camiler, tekkeler, zaviyeler, dergâhlar, esnaf kuruluşları gibi yerler ise 

yaygın eğitimin icra edildiği kurumlardır. Örgün ve yaygın eğitimin icra edildiği bu kurumlar, 

Osmanlı Devleti'nden önce Anadolu'da hakimiyet sürmüş olan Anadolu Selçukluları ve 

Anadolu Beyliklerinin eğitim kurumlarının devamı niteliğinde olup verilen dersler Türk-İslam 

eğitim anlayışını yansıtmaktadır. Kuruluş dönemi Osmanlı eğitim anlayışının gelişmesinde ise 

kuşkusuz Türkistan'dan, İran'dan ve Arap coğrafyasından gelen dervişlerin rolü büyük 

olmuştur.
1
 Bu dervişler sayesinde Anadolu'nun ve hatta Balkanların birçok yerinde kurulan 

tekke ve zaviyeler sayesinde yaygın eğitim; medrese ve mektepler sayesinde de örgün eğitim 

icra edilmiştir.  

Osmanlı eğitim kurumlarının kurulmasında ve eğitim faaliyetlerinin devamında vakıfların 

büyük rolü vardır. Kuran-ı Kerim'de Müslümanlara; infak etmelerini, fakirlere, muhtaçlara ve 

kimsesizlere yardımda bulunmalarını tavsiye eden birçok ayet bulunmaktadır.
2
 Müslümanlar 

da bu doğrultuda İslamiyet'in de bir gereği olarak Allah'ın rızasını gözetmişler ve insanların 

yararına işler yapmaya yönelmişlerdir. Bu yardımlaşma bilincinin müesseseleşmiş hali olan 

vakıflar, Osmanlı Devleti'nin gelişmesinde ve Osmanlı toplum hayatının canlı kalmasında 

başat rol oynamıştır. Camiler, mescitler, zaviyeler, türbeler, imarethaneler, şifahaneler, hanlar 

ve hamamlar gibi toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik birçok kurum, vakıflar 

sayesinde inşa edilmiş ve yine vakıflar sayesinde hizmet vermişlerdir. Tüm bu kurumlarda 

olduğu gibi eğitim kurumlarının yapılması ve hizmetlerini idame ettirmeleri de vakıflar 

sayesinde olmuştur. 18. yüzyılda Adıyaman'da faaliyet gösteren eğitim kurumları da Osmanlı 

genelinde olduğu gibi, vakıflar tarafından yapılmış ve hizmetlerini vakıf gelirleri sayesinde 

devam ettirmişlerdir. 

Osmanlı Devleti'nin gelişmesine paralel olarak Osmanlı eğitim kurumlarının nicelik ve 

niteliğinde de önemli gelişmeler yaşanmış ve 16. yüzyıla gelindiğinde Osmanlıların sahip 

olduğu eğitim sistemi, çağdaşı olan birçok büyük devletin önünde yer almıştır. Ancak sonraki 

yüzyıllarda iktisadî, içtimaî ve idarî alanda yaşanan aksaklıklar, eğitim kurumlarını da 

etkilemiş ve Osmanlı eğitim sisteminde büyük sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Bu sorunların 

yanı sıra bu dönemde toplumsal, askerî, idarî ve iktisadî alanlarda olduğu gibi eğitim alanında 

da değişim ve dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Osmanlı eğitim sisteminde yaşanan bu 

sorunların ve değişimlerin taşraya yansımalarının nasıl olduğu ile ilgili önemli eksiklikler 

bulunmaktadır. Bu çalışma ile taşradaki eğitim sisteminde yaşanan sorunların ve değişimlerin 

Adıyaman özelinde tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

18. yüzyılda Adıyaman'da faaliyet gösteren eğitim kurumlarıyla ilgili bilgiler, Osmanlı 

arşiv kaynaklarından elde edilmektedir. Arşiv kaynakları içerisinde de Hurufat Defterleri
3
 bu 

                                                           
1 Bu dervişlerin Osmanlı coğrafyasındaki faaliyetleri ile ilgili bilgi için Bk., Ömer Lütfi Barkan, "Osmanlı 

İmparatorluğu'nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I, İstilâ Devirlerinin 

Kolonizatör Türk Dervişleri", VD., Sayı 2, Ankara, 1942. (279-386). 
2 Al-i İmran 3/92; Maide 5/2; Bakara 2/177. 
3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi'nde bulunan Hurufat Defterleri, 206 (bazı araştırmacılara göre 

209) adet defterden oluşmakta olup bu defterlerde, vakıf kurumlarındaki görevliler, mahkeme görevlileri ve esnaf 

yöneticileri ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. Bk. Yasemin Beyazıt, "Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi 

Araştırmalarındaki Yeri", History Studies, C.5, S.1, 2013, s.39; Hurufat defterlerinde, kazaların isimleri Arap 

harflerinin alfabetik sırasına göre dizilmiş ve vakıf bilgileri de ilgili kazanın adının altına kayıt tarihi sırasına göre 

yazılmıştır. Defterler "hurûfât" ismini bu özelliğinden almıştır. Bk. Zeynel Özlü, XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda 

Karadeniz'de Bir Kıyı Kenti: Akçakoca, Yeditepe Yay., İstanbul 2008, s.2; Mustafa Alkan, "Türk Vakıf Tarihi 

Araştırmaları Açısından Hurufat Defterleri: Adana Örneği", XV. Türk Tarih Kongresi-Kongreye Sunulan Bildiriler, 

C.IV/I, TTK. Basımevi, Ankara 2010, s.825; Hurufat Defterleri ile ilgili bazı araştırmalar için bk. Hasan Demirtaş, 

"Vakıf Araştırmalarında Kaynak Olarak Hurûfât Defterleri: Kangırı Örneği", Vakıflar Dergisi, Sayı: 37, 2012; 

Raziye Arıcı, Menteşe Sancağı'na Bağlı Meğri (Fethiye) Kazası ve Köylerinin Hurufat Defterleri, SÜ. SBE., 

BYLT., Konya 2014; Necibe Arvas, Hurufat Defterlerine Göre Bursa (1695-1750), UÜ. SBE., Bursa 2011; 
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araştırmanın temel kaynağı niteliğindedir. Hurufat Defterleri'nin yanı sıra kısmen de olsa diğer 

arşiv kaynaklarından ve birtakım araştırma eserlerden istifade edilmiştir. 18. yüzyılda faaliyet 

gösteren eğitim kurumlarına ait binalar günümüze kadar ulaşmadığı için bu eğitim 

kurumlarının binaları hakkında bilgi vermek güçleşmektedir. 

1. Adıyaman'da Eğitim Kurumları 

1.1. Medreseler 

Osmanlı eğitim kurumları içerisinde varlığını imparatorluğun yıkılışına kadar sürdüren ve 

Osmanlı eğitim sisteminin temelini oluşturan medreseler, Osmanlı idarî ve içtimaî tarihinde 

önemli bir yere sahiptir. Medrese kelimesi, sözlükte; "okumak, anlamak, bir metni öğrenmek 

ve ezberlemek için tekrar etmek" anlamına gelen "ders (dirâse)" kökünden bir mekân ismi 

olarak ifade edilmektedir.
4
 Medreselerin ilk olarak nerede ortaya çıktığı ve eğitim içeriği 

hakkında net bilgiler olmasa da Karahanlıların yaşadıkları bölgelerde bulunan bazı medrese 

örneklerinden hareketle ve İran ile Irak bölgesinde hâkimiyet kuran Selçuklu Türklerinin 

Nişabur ve Bağdat'ta kurdukları medreselere bakılarak bu eğitim kurumlarının Türklerin 

yaşadıkları coğrafyalarda geliştiği söylenebilir. Medreselerin asıl gelişim alanı ise Anadolu'nun 

Türkler tarafından alınmasından sonra olmuş; Anadolu beylikleri ve Anadolu Selçukluları 

tarafından Anadolu'nun birçok şehrinde medreseler yapılmıştır.
5
 Osmanlılar ise medrese 

geleneğini beylikler ve Selçuklu medrese geleneğinden miras almış ve ele geçirilen her 

bölgede benzer medreseler kurmuşlardır.
6
 İlk medresenin Orhan Bey tarafından İznik'te 

yaptırılmasından
7
 sonra Yıldırım Bayezid, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerinde Anadolu'da 

ve Balkanlarda yaptırılan onlarca medrese ile Osmanlı ilmî hayatında önemli adımlar 

atılmıştır.
8
 Klasik dönem Osmanlı medrese teşkilatının usûl ve esaslarının tespit edildiği ve 

medrese teşkilatının oluşturulduğu dönemler Fatih ve Kanunî dönemleridir. Bu dönemlerde 

yaptırılan Sahn-ı Seman ve Süleymaniye Medreseleri, Osmanlı ilmî hayatının zirvesini temsil 

etmektedir.
9
 İstanbul'un yanı sıra özellikle Bursa, Edirne, Konya, Kayseri, Halep gibi büyük 

Osmanlı şehirlerinde de birçok medrese örneğine rastlanmaktadır.  

                                                                                                                                                                        
Mustafa Murat Öntuğ, "Hurûfât Defterlerine Göre Uşak'taki Eğitim Müesseseleri (1702-1824), AKÜ. SBE. Dergisi, 

S.3, 1999; Ahmet Şanlı, Hurûfât Defterlerine Göre Ayıntâb Kazası'ndaki Vakıfların İşleyişi ve Yönetimi, KÜ. 

BYLT., Kırıkkale 2010; Muhammet Nuri Tunç, 18. Yüzyılda Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Kazasında Camiler ve 

Cami Görevlileri, Tarih Okulu Dergisi, S. XXXIV, 2018; Faruk Söylemez, Muhammet Nuri Tunç, "18. Yüzyılda 

Behisni'de Camiler ve Cami Görevlileri", Kilis 7 Aralık Üniversitesi SBED., C.7, S.14, Kilis 2017, ss.60-87; Halit 

Çal, "Hurûfât Defterlerine Göre 19. Yüzyılda Küre Kazası", Prof. Dr. Zafer Bayburtoğlu Armağanı Sanat Yazıları, 

Kayseri 2001, s.125-166; Ahmet Öge, Hurufat Defterlerinde Niğde-Bor, SÜ. EBE. BYLT., Konya 2010; Pakize 

Yıldız, Hurufât Defterlerine Göre Maraş Kazası, SÜ. EBE. BYLT., Konya 2010; Eşref Temel, Hurufât 

Defterleri'ne Göre Aksaray Kenti Klasik Eğitim Kurumları (XVIII.-XIX. Yüzyıllar Arası), SÜ. SBE. BYLT., Konya, 

2008; Mevlüt Eser, Hurufat Defterlerine Göre Ermenek, SÜ., EBE. BYLT., Konya 2011; Tuncer Baykara, Osmanlı 

Taşra Teşkilatından XVIII. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), VGM. Yay., Ankara 1990. 
4 Nebi Bozkurt, "Medrese", DİA., C.28, Ankara 2003, s. 323. 
5 Ünal Taşkın, "Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları", Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.1, S.3, 350-351. 
6 Osmanlıların ilk dönemlerinde medreselerin bulunmadığı şehirlerde, dersler umumiyetle cami ve mescitlerde 

gerçekleşmekteydi. Ele geçirilen yerlerde kurulan medreselerin kalifiye eleman ihtiyacı ise muhtemelen 

Anadolu'nun Türk-İslam kültürü ile yoğrulmuş diğer şehirlerinde yani Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirlerdeki 

medreselerden karşılanmıştır. Bk. Fahri Unan, "Osmanlılarda Medrese Eğitimi", Osmanlı, C.5, Yeni Türkiye Yay., 

Ankara 1999, s.149. 
7 M. Neşri, Kitâb-ı Cihan-nümâ, Neşrî Tarihi, C.1, (Haz.: F.R. Unat ve M.A. Köymen), TTK. Yay., Ankara 2014, 

s.153. 
8 İlk Osmanlı medreseleri hakkında bk. Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, İÜEF. Yay., İstanbul 1984; Ahmet 

Gül, Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru'l-Hadîslerin Yeri" TTK. Basımevi, Ankara 

1997. 
9 Mehmet İpşirli, "Medrese", DİA., C.28, Ankara 2003, 328; Ziya Kazıcı, "Osmanlı Eğitim ve Öğretim Sisteminde 

Genel Medreseler", Osmanlı, C.5, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, 165. 
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Medreselerde verilen dersler, ulûm-ı tabiiyye ve ulûm-ı nakliyye olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi gözlemlere, çıkarımlara, akıl yürütmeye dayandığı için 

"felsefiyye" veya "akliyye" olarak da isimlendirilmektedir ve mantık, aritmetik, hendese, 

musîkî, hay'a, tabi'iyyat, riyâziye, tıp, astronomi gibi ilimler bu tür derslerdendir. İkincisi ise 

dine dayalı derslerdir ve Kur'an, hadis, kelâm, tefsir, fıkıh, feraiz, akaid gibi ilimler bu tür 

derslerdendir. Medreselerdeki bu ders çeşitliliğine rağmen medreselerin kuruluşundaki asıl 

gaye fıkıh ilmini öğretmektir.
10

  

İlk dönem Osmanlı medreselerinde verilen dersler
11

  ve müfredat programı hakkında 

yeterli bilgi bulunmasa daYıldırım Bayezid zamanından itibaren ilk müfredat programının 

uygulamaya konulduğu anlaşılmaktadır.
12

 Fatih döneminde ise Osmanlı eğitim hayatında yeni 

bir döneme girilmiş ve medrese teşkilatında esaslı düzenlemeler yapılmıştır. Evvela yüksek 

tahsil için sekiz medrese (sahn-ı seman) yaptırılmış daha sonra da bu medreselerin arkasına 

"tetimme (mûsıla-i sahn)" adıyla sahn medreselerine talebe yetiştirmek amacıyla sekiz medrese 

daha yaptırılmıştır. Bu medreselerin yaptırılmasından sonra ise memleket genelindeki tüm 

medreseler yeni bir teşkilata tâbi tutulmuştur. Bu suretle medreseler aşağıdan yukarıya 

"hâşiye-i tecrid, miftah, kırklı, hâriç elli, dâhil elli ve sahn-ı seman" olmak üzere beş sınıfa 

ayrılmıştır. Kanunî döneminde ve sonraki dönemlerde yapılan düzenlemelerle birlikte 

medreseler; "ibtidâi-i hâriç, hareket-i hâriç, ibtidâi dâhil, hareket-i dâhil, mûsıla-i sahn, sahn-ı 

seman, ibtidâ-i altmışlı, hareket-i altmışlı, mûsıla-i Süleymaniye, hâmise-i Süleymaniye, 

Süleymaniye, dârülhadis" olmak üzere on iki sınıfa ayrılmıştır. Medreselerde ağırlıklı olarak 

muhtasarat, hesap, heyet, ilm-i hikmet, mantık, belâgat, kelâm, fıkıh, akaid, hadis, tefsir gibi 

dersler okutulmuştur.
13

 

Klasik dönem Osmanlı medreselerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli 

sorumlusu müderrislerdi. Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri gibi büyük medreselerde 

müderrise yardımcı durumunda olan ve müderrisin verdiği dersleri talebelere tekrar ettiren 

"mu'îd"ler bulunmaktaydı. Sahn medreseleri öğrencilerine danişmend, tetimme medreseleri 

öğrencilerine ise softa/sûhte denmekteydi.
14

 Genel olarak ise Osmanlı medreselerinde talebeler 

için "tüllab, talebe-i ulûm, danişmend, softa (suhte), müsteid" gibi isimler kulanılmaktaydı.
15

  

Medrese hocalarının aldıkları ücretler "yevmiye (günlük)" olarak isimlendirilmekte ve 

ücretleri, görevli oldukları medreselerin derecelerine göre değişmekteydi. Hâşiye-i tecrid 

müderrisleri 20-25 akçe, miftah müderrisleri 30-35 akçe, kırklı ve hâriç elli müderrisleri 40 

akçe, dâhil elli müderrisleri 50 akçe ve Sahn-ı Seman müderrisleri 60 akçe ücret almaktaydı.
16

 

İstanbul'da veya büyük şehirlerde bulunan medrese hocalarının aldıkları ücretler bu şekilde 

tespit edilmişken 18. yüzyılda Adıyaman'da görev yapan müderrislerin aldıkları ücretler bu 

kaideye uymamaktadır. Adıyaman'da, müderrislerin aldıkları ücretler, medreselerin 

                                                           
10 J. Pedersen, G.Makdisi, "Madrasa", EI., V.5, Leiden 1986, s.1130. 
11 Mısır, Horasan ve Türkistan gibi ilim hayatının gelişmiş olduğu yerlerde ilim görmüş önemli alimlerin hem naklî 

hem de aklî ilimlerde verdikleri eserlere bakıldığında ilk dönem Osmanlı medreselerinde her iki alanda da dersler 

verildiği söylenebilir. Bk. Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, Evrim Matbaacılık, İstanbul 1982, s.15-20; 

İlyas Çelebi, "Osmanlı Medreselerinin Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri", Osmanlı, C.5, Yeni Türkiye 

Yay., Ankara, s.170. 
12 Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, Riyazî İlimler, C.1, İz Yayıncılık, İstanbul 1997, s.63. 
13 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı İlmiye Teşkilâtı, TTK. Yay., Ankara 2014, s.17-43; İzgi, age., s.35-38; Mefail 

Hızlı, "Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.17, 

S.1, 2008, s.30-39. 
14 Unan, agm., s.151. 
15 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (MÖ.1000-MS.2008), Pegem Akademi Yay., Ankara 2008, s.68.  
16 Mustafa Ergün, "Medreseden Mektebe Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişme", Yeni Türkiye, S.32, s.741-742; 

Gül, age., s.35. 
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derecelerine ve medresenin bağlı olduğu vakıf kurumunun gelirlilerine göre farklılıklar 

göstermektedir. 

Adıyaman, Osmanlı hâkimiyeti altına girdiğinde, eğitim durumunun nitelik ve niceliğini 

gösteren fazla malumat olmamakla birlikte Behisni'de Ebubekir Bey Medresesi'nin varlığı 

bilinmektedir.
17

 18. yüzyıla gelindiğinde ise Adıyaman'da Hısn-ı Mansur ve Behisni 

kazalarında toplamda 12 medrese bulunmaktadır; ancak Gerger, Kâhta ve Samsat kazalarında 

medrese bilgisine ulaşılamamıştır. 18. yüzyılda Hısn-ı Mansur kazasında; şehir merkezinde 

Eslemez Bey Medresesi, Sıratut Câmii Medresesi, el-Hac Abdulgani Medresesi, Abdi Ağa 

Medresesi; Zey köyünde Şeyh Abdurrahman Erzincâni Medresesi olmak üzere toplamda 5 

medrese bulunmaktadır. Behisni kazasında ise şehir merkezinde Mehmed Efendi Medresesi, 

Ebubekir Bey Medresesi, Osman Ağa Medresesi, Rişvânzâde Ömer Paşa Medresesi, İsmail 

Ağa Medresesi, Hasan Bey Câmii Medresesi ve Sofraz köyünde İbrahim Bey Medresesi olmak 

üzere 7 medrese bulunmaktadır. 

1.1.1. Eslemez Bey Medresesi  

Hısn-ı Mansur kazasında Eslemez Bey Vakfı ile ilgili ilk bilgilerin 1530 yılına
18

 ait 

olduğu dikkate alınacak olursa Eslemez Bey'in, Hısn-ı Mansur'un Osmanlı hâkimiyetine 

geçtiği yıllarda, belki de öncesinde yaşamış olduğu söylenebilir. Eslemez Bey'in kim olduğu 

ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da Hısn-ı Mansur kazasında onun adına yapılmış olan 

mescit, zaviye ve medresenin olması onun önemli bir şahsiyet olduğunu düşündürmektedir. 

Eslemez Bey Medresesi ile ilgili ilk bilgiler 1691 yılına
19

 ait olsa da bu medresenin, 

"Eslemez Bey binası medrese" şeklinde ifade edilmesinden hareketle Eslemez Bey tarafından 

yapıldığı, yani 16. yüzyıla veya öncesine ait bir yapı olduğu söylenebilir. 18. yüzyılda eğitim-

öğretim faaliyetine devam eden Eslemez Bey Medresesi'nde mütevelli, müderris, muid, kâtip, 

bevvâb, ferrâş, loğkeş
20

, nâzır, müfettiş gibi görevliler bulunmaktadır. Bu görevlilere, görev 

tevcihi yapılırken kişilerin göreve layık ve dürüst olmasına, vakfı gözetip kollamasına dikkat 

edilirdi. Aksini yapanların ise görevine son verilirdi. Nitekim 1774 yılında Eslemez Bey 

Medresesi'nde muid olan Ebubekir isimli şahıs, görevini kötüye kullandığı ve kötü tanınan bir 

kişi olduğu için görevinden alınmıştır.
21

 1778 yılına gelindiğinde medresenin hânelerinin harap 

halde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, medrese vakfının mütevellisi olan Ebubekir isimli 

kişinin görevini iyi yapmamasından kaynaklandığı için Ebubekir, tevliyet görevinden 

azledilmiş ve yerine Hısn-ı Mansur Nâibi Seyyid Hüseyin'in arzıyla Seyyid Mehmet isimli kişi 

getirilmiştir.
22

  

  

                                                           
17 Mehmet Taştemir,  XVI. Yüzyılda Adıyaman Sosyal ve İktisâdî Tarihi, TTK Basımevi, Ankara 1999, s.232. 
18 Age., s.244. 
19 VGMA.HD. (Vakıf Genel Müdürlüğü Arşivi, Hurufat Defterleri), nr.1159, s.154 
20 Loğ denilen araç, toprak damlardan yağışların olduğu zamanlarda binanın içine su sızıntısını engellemek 

amacıyla damdaki toprağı sıkıştırmaya yarayan silindir şeklindeki taştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toprakla 

örtülü yapıların çokluğundan dolayı vakıf binalarının toprak damlarının bakımı için bu aracı kullanmak üzere 

"loğkeş" denilen kişiler görevlendirilmiştir. Bk. Faruk Söylemez, "Rişvanzade Ömer Paşa'nın Besni'deki Vakfı", 

Vakıflar Dergisi, S.40, Ankara 2013, 91. 
21 "Yevmi dört akçe ile muîd olan Ebubekir erâzil ve eşhâs ve cehele-i nâsdan olduğundan başka leylen ve nehâren 

fısk u fücûru mürtekib ve dâima eşkıyâ ve süfehâ ile envâ'i fesâd ile meks olmağla  sefâhati ve hüşûneti sebebiyle 

ez-kadîm medrese-i mezbûrda sâkin talebe-i ulûmu perişân ve tekdîr ve edâ-yı hidmetini külliyen terk ve ba'zı 

zalemeye istinâdı sebebiyle hükkâm ve nüvvâb efendiler dâhî ref'ini i'lâmdan havf ve haşyet üzere olub el-haletü-

hazihî medrese-i mezbûrun mu'îdi olan Ebubekir'in ref'inden Hamza ve Mustafa'ya ciheti Nâib Mehmed arzıyla 

tevcih buyruldu."  Bk. VGMA. HD., nr.1084, s.16. 
22 VGMA. HD., nr.1096, s.165. 
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1.1.2. Medrese (Sıratut Câmii Yanında) 

Sıratut (Ali Küçük) Mahallesi'nde yer alan bu medrese, "Sıratut Câmii kurbunda 

Medrese" şeklinde zikredilmektedir ve medresenin, Sıratut Câmii Vakfı'na ait bir medrese 

olduğu düşünülmektedir. Medresenin loğkeşlik vazifesinin olduğu
23

 bilgisinden hareketle üzeri 

toprakla örtülü bir yapı olduğu düşünülmektedir. 

1.1.3. El-Hac Abdulgânî Medresesi  

Hısn-ı Mansur kazasındaki mescit, cami ve medrese gibi yapılarıyla külliye özelliği 

gösteren el-Hac Abdulgânî Vakfı'na bağlı kurumlar, Adıyaman'da ilmî ve dinî hayatın 

gelişmesine katkıda bulunmuştur. El-Hac Abdulgânî Câmii'nin Hısn-ı Mansur çarşısında 

bulunmasından hareketle bu medresenin de çarşıda bulunduğu ve camiyle birlikte külliye 

özelliği gösterdiği söylenebilir. El-Hac Abdulgânî Medresesi'nde, dinî konular ağırlıklı olmak 

üzere dersler verildiği anlaşılmaktadır. 1740'ların başında "fıkh-ı şerif" dersi müderrisliği, 

Seyyid Abdurrahman isimli kişinin tasarrufundayken bu kişi 1743 yılında vazifesini kendi 

rızasıyla Ebubekir Halife'ye vermiştir.
24

 1765 yılına gelindiğinde Osman bin Ebubekir'in 

yerine yevmî beş akçe vazife ile oğlu Seyyid Abdullah Halife getirilmiştir.
25

 Müderrislik 

vazifesi ücreti olan beş akçe, vakfın gelir fazlasından ödenmektedir.
26

  

1.1.4. Abdi Ağa Medresesi 

Abdi Ağa Medresesi, Hısn-ı Mansur kazasında Ahmet Bey Mahallesi'nde sâkin olan ve 

Hısn-ı Mansur mütesellimi olan Abdi Ağa tarafından 18. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 

Abdi Ağa, Hısn-ı Mansur kazasında bulunan ve kendisine ait olan hanların 40 pay hissesinden 

35 pay hissesini ve yine aynı kazada bulunan bazı bağlarının, iki adet değirmeninin gelirlerini 

Abdi Ağa Câmii ile birlikte bu medreseye vakfetmiştir. Bu gelirleri vakfederken, vakıf 

gelirlerinin bu kurumların ihtiyaçlarını ve kurum görevlilerinin ücretlerini karşılamasından 

sonra kalanının da vakfın mütevellisi olanlara (evlatlarına) bırakılmasını şart koşmuştur.
27

  

1.1.5. Şeyh Abdurrahman Erzincânî Medresesi  

Şeyh Safiyüddîn Erdebilî Hazretleri'nin
28

 halifesinden olan ve O'nun ilminden 

nasiplenerek Anadolu'ya geldiği söylenen Şeyh Abdurrahman Erzicânî'nin
29

 kabri, Hısn-ı 

Mansur kazasının 7 km. kuzeyindeki Zey (İndere) köyünde bulunmaktadır.
30

 Behisni ve 

Malatya'ya bağlı Darende kazasında da Abdurrahman Erzincânî'nin vakıfları bulunmaktadır. 

Ancak bu vakıflardan bahsedilirken vakfı kuranların Şeyh Abdurrahman Erzincânî'nin 

evlatlarından oldukları zikredilmektedir. Bu durum Şeyh Abdurrahman Erzincânî'nin 

evlatlarının bu bölgeye yayıldıklarını göstermektedir. Zey köyünde bulunan Şeyh 

Abdurrahman Erzincânî Zaviyesi, Saru Şeyh tarafından yapılmış hatta burada bir de medrese 

yapılmıştır. Medresenin giderleri de Alaüddevle'nin evlatlarından olduğu tahmin edilen Cafer 

                                                           
23 VGMA. HD., nr.1096, s.56. 
24 VGMA. HD., nr.1100, s.165. 
25 VGMA. HD., nr.1099, s.78. 
26 VGMA. HD., nr.1158, s.192. 
27 BOA.MARAŞ.AHK. (Maraş Ahkâm Defterleri), nr.3, s.196. 
28 Safiyüddin Erdebilî, Şiraz'da Şeyh Zahid'in yanında kendini geliştirdikten sonra önemli makama yükselmiş ve 

Zahidiye Tarikatı'nın liderliğine seçilmiştir. Hamidreza Mohammesnejad, "Erdebil Tarikatı ve İlhanlılar: Tasavvuf 

ve Siyaset İlişkisinde Yeni Dönem", TAD., C. 34, S.57, 2015, s.114. 
29 Mecdî, Tercüme-i Şakaik, Tab'hâne-i Amire, İstanbul H.1269, s.78.  
30 Kabrin, IV. Murad'ın Bağdat seferi dönüşünde beraberinde bulunan, Bağdat yakınlarındaki Erzin adındaki zâtın 

kabri olduğu şeklinde bilgi ve rivayetler de vardır. Ancak Şeyh Abdurrahman Erzincânî'nin yaşadığı dönemle IV. 

Murad'ın Bağdat seferi dönüşü arasında yaklaşık yüz elli yıllık zaman bulunmaktadır. Bu durum bu ihtimali 

zayıflatmaktadır. Bk. Taştemir, age., s.242. 
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Bey tarafından karşılanmıştır.
31

 16. yüzyılda varlığından haberdar olunan bu medrese, 18. 

yüzyılda da eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 1692 yılında medresenin müderrisliğine 

Ömer isimli bir müderris ve yine aynı yıl Ebubekir isimli başka bir müderris atanmıştır. 1706 

yılında Ebubekir isimli müderrisin görevini devam ettirdiği görülmektedir.
32

 Bu bilgiden 

hareketle Ebubekir'in uzun yıllar müderrisliğe devam ettiği anlaşılmaktadır. 

1.1.6. Mehmed Efendi Medresesi  

Behisni kazasında, Meydan Mahallesi'nde bulunan bu medrese, Mehmed Efendi Câmii 

dâhilindedir. 1785 yılında yevmî bir akçe ile medrese hücrelerinin loğkeşi olan Abbas'ın 

ölümü sonucu vazifesi İsmail isimli bir kişiye tevcih edilmiştir.
33

 Medresede loğkeş denilen 

görevlinin bulunması, medresenin üzeri toprakla örtülü bir yapı olduğunu göstermektedir. Yine 

"medrese hücrelerinin loğkeşi" ifadesinden medresede birden çok ders odası olduğu 

anlaşılmaktadır. 

1.1.7. Ebubekir Bey Medresesi  

Behisni kazasında Bekir Bey Hamamı, Bekir Bey Mescidi ile birlikte Bekir Bey 

Medresesi külliye özelliği göstermektedir. Bekir Bey isimli bir hayırsever tarafından Kızılca 

Mahallesi'nde yaptırılan bu medresenin hangi tarihte yapıldığı bilinmemekle birlikte 16. 

yüzyılda mevcut olmasından dolayı bu yüzyılda veya daha önce yapıldığı söylenebilir.
34

 

Medresenin 18. yüzyıldaki gelirleri arasında Sürgü köyünün tam mâlikânesi (100 akçe), Kara 

Sinan ve Esmar zemîn (240 akçe), Behisni'de Bekir Bey Çiftliği (2.160 akçe) sayılabilir.  

Ebubekir Bey Vakfı'nın toplamda 3.472 akçe geliri bulunmaktadır. Ayrıca "el-Hac Ebubekir 

Medresesi Evkâfı karye ve mezraa ve bağçe ve hamam ve tarla vakfının mütevellisi olub..." 

bilgisinden de gelirlerinin çeşitli yerlerden sağlandığı anlaşılmaktadır.
35

 18. yüzyılda 

medresede mütevelli, imam, nâzır, müezzin, loğkeş, ferraş, ma'bedlik gibi görevliler 

bulunmaktadır.
36

 Ayrıca medresenin bir de mescidi bulunmaktadır. 

1.1.8. Osman Ağa Medresesi  

Behisni'de Bozmekân Mahallesi'nde yer alan Osman Ağa Medresesi'nin, yaz mescidinin 

içerisinde yer aldığı belirtilmektedir. 1787 yılında yevmî bir akçe ile yaz mescidinin ve 

içindeki medresesinin loğkeşliği Seyyid Hasan isimli kişiye tevcih edilmiştir.
37

 

1.1.9. Rişvânzâde Ömer Paşa Medresesi  

Behisni kazasının Kâhta Mahallesi'nde yer alan bu medrese, Rişvan Aşireti'nin 

beylerinden olup Malatya mutasarrıflığı ve Maraş valiliği yapmış olan Rişvanzâde Ömer 

Paşa
38

 tarafından yaptırılmıştır. On bir hücreden (derslik) oluşan
39

 medrese vakfının 

mütevelliliğine 1787-1788 yılında sekiz akçe yevmîye ile Seyyid Hacı Mehmet isimli kişi 

atanmıştır.
40

 Ancak Seyyid Hacı Mehmet, görevini layıkıyla yapmadığı için yaklaşık bir yıl 

                                                           
31 Age., s.243. 
32 Agb., s.157. 
33 VGMA. HD., nr.537, s.128. 
34 Taştemir, age., s.232. 
35 BOA.C.MF. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Maarif), 147: 7326. 
36 VGMA. HD., nr.537, s.128; 1074, s.47; 1097, s.54-60; 1133, s.222-229; 1143, s.234; 1158, s.49-51; 1159, s.151. 
37 VGMA. HD., nr.1074, s.114. 
38 Rişvanzâde Ömer Paşa, Rişvanzâde Süleyman Paşa'nın oğlu olup II. Ömer Paşa olarak da zikredilmektedir. 

Malatya Sancağı Mutasarrıflığı da yapan Ömer Paşa, "Mirimirân-ı kirâmdan ber-vech-i malikâne Malatya Sancağı 

Mutasarıfı" olarak zikredilmektedir. Bk. Faruk Söylemez, Osmanlı Devleti'nde Aşiret Yönetimi: Rişvan Aşireti 

Örneği, Kitabevi Yay., İstanbul 2007, s.267. 
39 Söylemez, agm., 92. 
40 VGMA. HD., nr.1074, s.48. 
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sonra görevden alınmış ve bu görev Hasan isimli bir kişiye tevcih edilmiştir. Medresenin 18. 

yüzyıldaki müderrisleri hakkında bir bilgiye ulaşılamamışsa da 19. yüzyılda bazı müderrisleri 

tespit edilebilmiştir.
41

 

1.1.10. İsmail Ağa Medresesi  

İsmail Ağa Medresesi, Behisni'de Meydan Mahallesi'nde bulunan Kâsım Ağa Câmii'nin 

bitişiğinde yer almaktadır. 1799 yılında İsmail Ağa Medresesi'nin müderrisi olmadığından 

dolayı bu vazifeye, Behisni Naibi Mehmet arzıyla cemaatin de benimsediği Mehmet isimli bir 

kişi atanmıştır.
42

 

1.1.11. İbrahim Bey Medresesi  

Behisni kazasına tabi' Sofraz köyünde bulunan İbrahim Bey Medresesi 18. yüzyıldan önce 

yaptırılmıştır. 1700 yılında medresede müderris olan İbrahim isimli kişi, celâ-yı vatan 

(memleketi terk) ettiği için vazifesi İbrahim isimli başka bir kişiye tevcih edilmiştir.
43

 1755 

yılında yarım akçe ile akaid müderrisi olan Mustafa'nın beratı yenilenmiştir.
44

 1766 yılında 

Mustafa ve Mehmet isimli kişiler müştereken müderrislerken Mehmet'in vefat etmesi üzerine 

vazifesi, Behisni Naibi Halil arzıyla Ali isimli bir kişiye tevcih edilmiştir.
45

 1776 yılında ise 

loğkeşlik vazifesi Mehmet isimli bir kişiye tevcih edilmiştir.
46

  

1.1.12. Hasan Bey Câmii Medresesi 

Osmanlı arşiv kaynaklarında, "Hasan Bey Medresesi" şeklinde bir isimlendirmeye 

rastlanmamışsa da Hasan Bey Câmii'nde bir müderris tarafından fıkıh dersinin verilmesinden 

hareketle bu cami ile birlikte bir medrese binasının olduğu söylenebilir. 1768 yılından 1794 

yılına kadar bu cami vakfından yevmî 4 akçe almak üzere fıkıh dersi ta'limi vazifesini 

müderrisîn-i kirâmdan Hicâbî Mehmet isimli bir kişinin sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Hicâbî 

Mehmet'in 1794 yılında vefat etmesi sebebiyle vazifesi oğlu Hüseyin'e verilmiştir.
47

 

1.1.13. Ebubekir Buk'ası  

Daha çok medrese ve sıbyân mektebi arasındaki eğitim yerleri için kullanılan bir tabir 

olan "buk'a"; zaviye ve türbe gibi anlamlarda da kullanılmaktadır.
48

 Behisni ile ilgili sadece bir 

belgede bu kavrama rastlanmıştır. Ebubekir Buk'ası'nın mütevelliliği 1714 yılında, Mehmet 

isimli bir kişinin tasarrufundayken Hızır isimli bir kişi bu vazifeyi almaya çalışmıştır. Bunun 

üzerine kadıya başvuran Mehmet, kadının kararıyla görevine devam etmiştir.
49

 

1.2. Sıbyan Mektepleri (Muallimhâneler) 

Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yaygın özellik gösteren kurumlardan birisi de çocuklara 

temel eğitimin verildiği mekteplerdir. Sözlükte "yazmak" anlamındaki "ketb" kökünden mekân 

ismi olan mekteb (çoğulu mekâtib) kelimesi, okul anlamında kullanılmaktadır. Bu eğitimin 

verildiği yerler daha önceleri ev, mescit veya cami gibi yerlerken daha sonraları sıbyan 

mektebi denilen müstakil binalar yapılmış ve bu kurumlarda "muallim-i sıbyan" isimli 

öğretmenler öncülüğünde ilkokul çağındaki çocuklara temel eğitim verilmeye başlanmıştır. 

                                                           
41 Söylemez, agm., 92. 
42 VGMA. HD., nr.538, s.168. 
43 VGMA. HD., nr.1159, s.148. 
44 VGMA. HD., nr.1097, s.53. 
45 VGMA. HD., nr.1076, s.48. 
46 VGMA. HD., nr.1077, s.66. 
47 VGMA. HD., 537, s.130. 
48 Mehmet İpşirli, "Buk'a", DİA., C.6, Ankara 1992, s.386. 
49 VGMA. HD., nr.1133, s.110. 
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Muallim-i sıbyan denilen bu kişiler, mektebin bulunduğu mahallenin imamı olabilmekteydi.
50

 

Sıbyan mektebine genelde 4-6 yaş aralığında başlanırdı ve mektebe yeni başlayan öğrenciler 

için törenler düzenlenirdi.
51

 Tanzimat öncesinde, her aileden, çocuklarını henüz mesleğe 

başlamadan önce mektebe göndermesi ve burada dini eğitim aldırması istenirdi. 1846 yılında 

yayınlanan bir fermanla 6 yaşına gelmiş çocukların sıbyan mektebine gönderilmeleri zorunlu 

hale getirilmiştir.
52

  

Sıbyan mektepleri, hemen her mahallede bulunduklarından "mahalle mektebi" veya taştan 

yapılmış binalar oldukları için "taşmektep" olarak isimlendirilmektedir. Bunun yanı sıra bu 

kurumlar, "dârütta'lim, dârülilm, muallimhâne, mekteb-i ibtidâiyye" gibi isimlerle de 

anılmaktadır. Bu mekteplerin hocalarına muallim, yardımcılarına da "kalfa (halife)" 

denilmektedir.
53

 Sıbyan mekteplerinde Kur'an-ı Kerim temel alınarak eğitim verilir
54

 ve 

talebelerin üç yıl içerisinde Kur'an'ı ezberlemeleri veya hiç olmazsa hatmetmeleri beklenirdi. 

On yaşına kadar bu eğitimlerini tamamlayan çocuklara, eğitime devam etmek istemeleri 

halinde, kelime bilgisi, hitabet, dilbilgisi, edebiyat ve tarih gibi dersler verilirdi. Bu eğitim ve 

öğretimin yanı sıra çocukların toplumsal değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi 

amaçlanıyordu. Çocukların güzel ahlâk sahibi bireyler olmaları, şerden sakındırılmaları ve 

hayra teşvik edilmeleri toplumun bu eğitim kurumlarından beklentiler arasındaydı. Sıbyan 

mekteplerinde perşembe ve cuma günleri  ders olmaz, diğer günler ise sabah başlayan dersler 

ikindiye kadar devam ederdi.
55

 

Osmanlı genelinde yaygın bir şekilde bulunan bu eğitim kurumları örneklerine, 

Adıyaman'da da rastlanmaktadır. 18. yüzyılda, Adıyaman'da bulunan sıbyan mektepleriyle 

ilgili bilgiler sadece Behisni ve  Hısn-ı Mansur kazalarına aittir. Gerger, Kâhta ve Samsad 

kazalarında ise sıbyan mektebi bilgisine ulaşılamamıştır. Belgelerde bu bilgiye ulaşılamaması 

bu kazalarda mektep olmadığı anlamına gelmemelidir. Belli bir nüfus potansiyeline sahip bu 

kazalarda hiç olmazsa birkaç tane sıbyan mektebinin olması muhtemeldir.  

Behisni'de bulunan sıbyan mekteplerinin (muallimhâne) 6'sı şehir merkezinde ve 1'i Bayil 

(Bayıl) köyünde bulunmaktadır. Sungur Nuri Şemseddin Muallimhânesi, Zeyrek Ağa 

Muallimhânesi, Taş Mescit Muallimhânesi, Ali Küçük Câmii Muallimhânesi ve Abdi Ağa 

Mektebi şehir merkezinde yer alırken Tırnakçı Hoca Ali Ağa Mektebi/Muallimhânesi Bayil 

köyünde yer almaktadır. Hısn-ı Mansur kazasında ise Sıratut Câmii'nde olmak üzere 1 tane 

sıbyan mektebi bulunmaktadır. 

1.2.1. Sungur Nuri Şemseddin Muallimhânesi  

Behisni'de Çelebi Mahallesi'nde yer alan bu muallimhânenin, yine bu mahallede yer alan 

Sungur Nuri Câmii'nin yanında yer aldığı tahmin edilmektedir. 1713 yılında muallimhânenin 

                                                           
50 Ergün, agm., s.735. 
51 Talebenin maddi durumu ile orantılı olarak mektebe başlama töreni gösterişli olurdu. Bu törenler içerisinde "amin 

alayı" denilen törenler dikkat çekmektedir. Amin alayının yapılacağı gün çocuklara güzel kıyafetler giydirilir ve 

dualar eşliğinde bazı mahalleler dolaşılır ve tekrar eve dönülerek evde yeniden dualar edilir ve misafirlere ikramda 

bulunulurdu. Bk. Abbas Çelik, "Hatıralarla Sıbyan Mektebleri", AÜİFD., Erzurum 2007, s.127-130. 
52 Cahit Baltacı, "Mekteb", DİA., C.29, Ankara 2004, s.7. 
53 Agm., s.6-7. 
54 Bu okulların ders programlarının nasıl olması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. İbn-i Haldun 

Kur'an temelli bir eğitimi savunurken Ebu Bekir İbnü'l-Arabî ise çocukların temel bilimleri öğrenmeden Kur'an'ı 

anlayamayacaklarını dolayısıyla önce bu bilimleri öğrenmeleri gerektiğini savunmuştur. Osmanlı'da da Fatih'ten 

sonra bu okullarda yazı bilimlerinin eklendiği görülmektedir. Bk. Hasan Ali Koçer, Türkiye'de Modern Eğitimin 

Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), MEB. Yay., İstanbul 1991, s.8; Yahya Akyüz, age., s.88. 
55

 Ergün, agm., 736-737. 
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muallim-i sıbyanı olmadığı için bu vazifeye, yevmî iki akçe ile Mehmet isimli bir kişi 

atanmıştır.
56

 

1.2.2. Zeyrek Ağa Muallimhânesi  

Meydan Mahallesi'ndeki Zeyrek Ağa Câmii'nin yanında yer alan bu muallimhânenin 1729 

yılında muallim-i sıbyanı olan Hasan'ın vefatı sebebiyle vazifesi, Yusuf Halife isimli bir kişiye 

tevcih edilmiştir.
57

 

1.2.3. Tırnakçı Hoca Ali Ağa Mektebi/Muallimhânesi  

Behisni'ye bağlı Erniç (Arniç) nahiyesinin Bayil köyünde bulunan bu mektebin, 1697 

yılında harabe halde olduğu anlaşılmaktadır.
58

 Mektebin, 1720 yılında muallim-i sıbyânı olan 

Hasan bin Mehmet, hizmetini terk ettiği için vazifesi Hasan bin Mustafa isimli kişiye 

verilmiştir.
59

 1730 yılında yevmî iki akçe ile muallim olan Hasan'dan sonra bu göreve Mehmet 

isimli bir kişi getirilmiştir.
60

 Yevmî yedi akçe ile muallim-i sıbyan olan İbrahim'in beratı 1771 

yılında yenilenmiş ve 1776 yılında vefat ettiği için vazifesi, müştereken olmak üzere oğulları 

Seyyid Ebubekir ve Seyyid Mehmet'e tevcih edilmiştir.
61

  

1.2.4. Taş Mescit Muallimhânesi  

Behisni'de, Sıddıka Fakih Vakfı'na bağlı Taş Mescid'in muallimlik (mektep hâceliği) 

vazifesinin 1726 yılında yevmî dört akçe ile Mahmut isimli bir kişiye verildiği
62

 bilgisinin 

dışında bu mekteple ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

1.2.5. Sıratut Câmii Muallimhânesi 

Ali Küçük Mahallesi'nde Sıratut Câmii'nde olduğu anlaşılan bu muallimhânenin eğitim 

faaliyetlerine ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte 1705 yılında muallim-i sıbyân'ı 

olmadığı için günlük yarım (nim) akçe ile bu vazifeye Mehmet isimli bir kişi getirilmiştir.
63

  

1.2.6. Abdi Ağa Mektebi 

Hısn-ı Mansur kazasında bir cami ve bir medrese yaptırmış olan Hısn-ı Mansur 

Mütesellimi Abdi Ağa, Behisni kazasında Bozmekan Mahallesi'nde de bir tane mektep 

yaptırmıştır. 3 hücresi bulunan bu mektebin gelirlerinin önemli bir kısmını Behisni'de bulunan 

dört dükkanın kira gelirleri ve Hısn-ı Mansur'da bulunan Câmi'-i Kebîr'in yanındaki Küçük 

Hamam isimli hamamın gelirleri oluşturmaktadır.
64

 

1.3. Şeyhülkurrâlar 

"Kârî (okuyucu)" kelimesinin çoğulu olan "kurrâ" ile "şeyh" kelimesinden oluşmuş bir 

terkip olan "şeyhülkurrâ", kıraat ilmini öğreten ve bu ilimdeki uzmanlığı ile tanınan âlimleri 

ifade etmektedir. Şeyhülkurrâ kelimesi yerine daha önceleri "reisülkurra"
65

 veya "reîsü 

                                                           
56

 VGMA. HD., nr.1133, s.221. 
57

 VGMA. HD., nr.1144, s.171. 
58 BOA.İE.EV. (İbnü'l-Emin Evkaf), 32: 3730. 
59

 VGMA. HD., nr.1133,  s.225. 
60

 VGMA. HD., nr.1144, s.171. 
61 VGMA. HD., nr.1158, s.51; VGMA. HD., nr.1077, s.69. 
62 BOA.MAD.d. (Maliyeden Müdevver Defterler), 7867: 153. 
63 VGMA. HD., nr.1159, s.156. 
64 VGM.d., nr. 629, s.585. 
65 Reisülkurra kelimesi ilk defa Eyyubî Molla Mehmet Emin Efendi (Ö.1859) tarafından babası Abdullah Eyyubî 

için kullanılmıştır. Bk. Recep Akakuş, "Reisülkurra", DİA., C.34, Ankara 2007, s.545. 
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meşâyihü'l-kurrâ" kelimeleri de kullanılmıştır.
66

 Hısn-ı Mansur ve Behisni'de bulunan 

camilerde Kur'an-ı Kerîm öğretimi ve Kur'an-ı Kerîm'in güzel okunuşu konusunda ders veren 

bu kişilere rastlanmaktadır. Hısn-ı Mansur kazasında Hacı Abdulgânî Câmii'nde "muallim-i 

Kur'an-ı azîmü'ş-şân" denilen görevli bulunmaktadır. 1734 yılına kadar bu vazifeyi edâ eden 

Halil isimli kişinin vefatı üzerine vazifesi yevmî sekiz akçe ile oğlu İbrahim'e verilmiştir.
67

 

Behisni'de ise Hasan Bey Câmii'nde şeyhülkurrâ isimli görevliye rastlanmaktadır. 1772 yılında 

yevmî beş akçe ile bu camide şeyhü'l-kurrâ olan Seyyid Ömer'in vefat etmesi sebebiyle bu 

vazifeye İbrahim isimli bir kişi getirilmiştir.
68

 1782 yılında ise Şeyh İbrahim'in vefatı üzerine 

yine yevmî beş akçe ile bu vazifeye oğlu Mahmut getirilmiştir.
69

 

1.4. Tekke ve Zaviyeler 

Adıyaman, bulunduğu konum itibariyle İslam ordularının Anadolu'ya yaptıkları fetih 

hareketlerinden ilk etkilenen yerlerden birisi olmuş ve buraya yapılan fetih hareketleri 

neticesinde burası Müslümanların kontrolü altına girmiştir. Buraya gelen sahabeden ve 

ulemadan olan kişiler, burada kurdukları zaviyeler aracılığıyla İslamiyet'in yayılmasına katkıda 

bulundukları gibi Adıyaman'ın bayındır hale gelmesine ve toplumsal olarak gelişmesine katkı 

sağlamışlardır. Adıyaman'da aynı etkiyi sağlayan bir diğer gelişme de Türklerin Malazgirt 

Zaferi sonrasında Anadolu'ya yaptıkları göçlerdir. Bu göçlerle birlikte Anadolu'nun birçok 

bölgesine yayılan ve gittikleri bölgelerde kurdukları tekke ve zaviyelerle oraları şenlendiren 

Türk dervişleri, Anadolu'ya geldiklerinde kendileriyle beraber Türklerin örf ve âdetlerini, dinî 

âdâb ve erkânını da beraberlerinde getirmişler, böylece Türk-İslâm kültürünün Anadolu'da 

hayat bulmasını sağlamışlardır. Anadolu'ya yerleşen bu dervişler, birçok köye isimlerini 

vermişler, ıssız yerleri şenlendirmişler, bağ ve bahçeler yetiştirmişlerdir.
70

 İslam bilginleri ve 

Türk dervişlerinin bu katkılarının yanı sıra sonraki dönemlerde bu bölgede yetişmiş alimler 

sayesinde de birçok tekke ve zaviye kurulmuştur.  

Tarikat mensubu olan dervişlerin bir şeyhin idaresinde topluca yaşadıkları ve gelip giden 

yolculara bedava yiyecek, içecek ve yatacak yer temin ettikleri bu tarikat evlerinin en belirgin 

özellikleri, bu yerlerin birer dinî-tasavvufî terbiye yeri olmalarıdır. Bununla birlikte bu 

müesseseler, içine kapanık inziva yerler olmayıp bulundukları bölgedeki halkla ilişki kuran ve 

karşılıklı kültür alışverişinin sağlandığı yerlerdir.
71

 Medreselerin belli bir tabakaya hitap eden 

eğitim politikası, halkın bu eğitimin içine girememesine neden olmaktaydı. Bu durum içtimaî 

hayatta önemli bir boşluk yaratmaktaydı. İşte bu boşluğun doldurulması zaviyelerin eğitim 

politikası sayesinde olmaktaydı. Zaviyelerin mistik bir heyecan veren eğitimi, va'z ve 

nasihatler şeklinde olmak üzere haftanın belirli günlerinde yapılmakta ve bu eğitim, halkın 

kültür seviyesine uygun düştüğü için şeyhlerin sohbetleri büyük ilgi görmekteydi.
72

 

18. yüzyılda Adıyaman'da da birçok zaviye bulunmaktadır ve bu zaviyelerde dinî eğitimin 

verildiği anlaşılmaktadır. Adıyaman'da bulunan zaviyelerin zaviyedârlarına görevleri tevcih 

edilirken "ders vermek şartıyla zâviyedâr..." şeklinde belirtilmektedir. Hısn-ı Mansur 

                                                           
66 Agm., s.545. 
67 VGMA. HD., nr.1094, s.187. 
68 VGMA. HD., nr.1058, s.73. 
69 VGMA.HD. nr.1077, s.69. 
70 Türk dervişlerinin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bk. Barkan, agm., 279-386; Semavî Eyice, "İlk 

Osmanlı Devrinin Dinî-İçtimaî Bir Müessesesi, Zâviyeler ve Zâviyeli Camiler", İİFM., C.23, İstanbul 1963, s.3-80. 
71 Zaviyeler toplumsal olarak önemli roller üstlenmişlerdir. Zaviyeye giden kişiler burada spor etkinliklerine 

katılarak beden terbiyesi; edebî, dinî, felsefî sohbetlere katılarak fikir terbiyesi yapabilirdi. Zaviyeler, aynı zamanda, 

konuk yeri, toplumsal yardımlaşma yeri, tedavi yeri tecrid yeri gibi roller de üstlenmişlerdir. Bk. Osman Nuri Ergin, 

Türk Maarif Tarihi, Eser Matbaası, C.1-2, İstanbul 1977, s.226-241.  
72 A.Y. Ocak, S. Farûkî, "Zâviye", İA., C.13, İstanbul 1986, s.475. 
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kazasında yer alan Çınarlık veya Kara Baba Zaviyesi olarak isimlendirilen zaviyenin 

zaviyedârlığına 18. yüzyılın hemen başında "ders vermek şartıyla" Bekir isimli bir kişi 

getirilmiştir.
73

 Ders vermek şartıyla zaviyedârlığın tevcih edildiği zaviyelerden bir diğeri de 

Eslemez Bey Zaviyesi'dir. Eslemez Bey Zaviyesi'nin 1737 yılında zaviyedârı olan Bekir isimli 

kişiden bahsedilirken "zâviye-i mezbûrda ders vermek şartıyla zaviyedârı olan Bekir..." 

şeklinde ifade edilmiştir.
74

 Bir diğer örnekte, Hısn-ı Mansur kazasında bulunan Hacı Musa 

Zaviyesi'nin zaviyedârı olan Musa Halife'nin vazifesi, 1743 yılında ibka edilirken, "dilediği 

mahalde ders vermek şartıyla" ibaresi eklenerek ibka edilmiştir.
75

 Adıyaman'da yaygın 

eğitimin icra edildiği zaviyelerden biri de Hısn-ı Mansur'a bağlı Ziyaret köyünde bulunan 

Ebuzer el-Gıfârî
76

 Türbesi'nin yanında bulunan Ebuzer el-Gıfârî Zaviyesi'dir. Ebuzer el-Gıfârî 

Zaviyesi'nin sümün (1/8) hisse ile zaviyedarlık ve mütevelliliğini yapmakta olan "müderrisîn-i 

kirâmdan" Mehmed Ataullâh bin Yemlihâ Efendi tevliyet ve zaviyedârlık görevlerinin yanı 

sıra müderrislik görevini de yürütmekte etmekte iken kendi rızasıyla vazifesini Mustafa isimli 

bir kişiye (kasr-ı yed) vermiştir.
77

 Benzer örneklere diğer zaviyelerde de rastlamak 

mümkündür. 18. yüzyıl boyunca zaviyedârlığın tevcihinde "ders vermek şartı"nın olması, 

zaviyelerin hem toplumsal hem de dinî olarak Adıyaman'daki yaygın eğitimde önemli bir rol 

üstlendiğini göstermektedir. 

1.5. Camiler 

Müslümanların dinî yaşamlarında önemli bir yeri olan ve asıl kullanım amacı cemaatle 

ibadetin edâ edilmesi olan camiler, bu özelliğinin yanı sıra eğitim-öğretim ve kültür 

faaliyetlerinin yapıldığı, siyaseti ve kamuyu ilgilendiren konuların görüşüldüğü, adalet 

hizmetlerinin icra edildiği, konukların ağırlandığı yerler olması bakımından da Müslümanlar 

için önemlidir.
78

 Hz. Muhammed'in bir gün mescide girdiğinde cemaatin bir kısmını dua ve 

zikirle, diğer bir kısmını da ilimle meşgul halde görünce; "Ben muallim olarak gönderildim." 

diyerek ilimle meşgul olanların yanına oturması, daha o dönemlerde mescidin eğitim-öğretim 

faaliyetleri için kullanıldığını göstermesi bakımından önemlidir. Mescit ve camiler, daha 

sonraki dönemlerde de dinî eğitimin önemli merkezleri arasında yer almış ve hem erkekler 

hem de kadınlar buralarda eğitim görmüşlerdir. Buralarda dinî eğitimin yanı sıra Kur'an ve 

hadisleri anlamadaki öneminden dolayı edebiyat ve Arap şiiri gibi dersler de verilmiştir. 

Camiler, eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri olmalarından dolayı 

çoğunlukla bir kütüphaneye de sahiptirler.
79

 

Camilerin eğitim-öğretim mekânı olarak kullanılması geleneği İslam ve Türk-İslam 

devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da kuruluştan beri benimsenen bir uygulama olmuştur. 

Osmanlı medreselerindeki odalar (hücreler) öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamakta ve 

medresenin dershanesinde belirli dersler verilmekteydi. Medrese dershanesindeki belirli 

derslerin dışında kalan genel dersler ise camilerde verilmekteydi. Takrir şeklinde halka açık 

                                                           
73 VGMA. HD., nr.1140, s.275. 
74 VGMA. HD., nr.1094, s.189. 
75 VGMA. HD., nr.1100, s.54. 
76 İlk bedevî Müslüman olarak bilinen ve sahabeden olan Ebûzer el-Gıfârî'nin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde 

mâkam-ı kabri bulunmaktadır. Abdullah Aydınlı, "Ebû Zer el-Gıfârî", DİA., C.10, Ankara 1994, s.268. 
77 Bahattin Turgut, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Adıyaman'daki Vakıf Hizmetleri,  Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, BYLT. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1993, s.72 
78 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Eser Matbaası, C.1-2, İstanbul 1977, s.198-223; Ahmet Önkal, Nebi 

Bozkurt, "Câmi", İA., C.7, Ankara 1993, s.46-52.  
79 Agm., 49-52. 
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olarak yapılan bu dersler için 17. yüzyıldan itibaren dersiâm denilen görevliler tayin 

edilmiştir.
80

  

Medrese eğitiminin yanı sıra mekteplerde verilen temel eğitimin de genellikle camilerde 

veya mescitlerde icra edildiği görülmektedir. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde mektep eğitimine 

tahsis edilmiş özel binaların olmadığı anlaşılmaktadır. Mektep eğitimi genellikle mahallenin 

cami veya mescidinde bir ders halkası kurularak icra edilmektedir. Sonraki dönemlerde 

mektepler için ayrı binalar yapılmaya başlanmışsa da cami ve mescitlerin mektep eğitimi 

noktasındaki rolünü sürdürdüğü anlaşılmaktadır.
81

 

18. yüzyılda Adıyaman'da çok sayıda cami ve mescit bulunmakta
82

 ve buralarda ibadetin 

yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetleri de yapılmaktaydı. Adıyaman'daki mevcut camilerle 

birlikte genellikle cami ile aynı ismi taşıyan mektep ve medresenin varlığı camilerin eğitim-

öğretim noktasındaki rolünü göstermesi bakımından önemlidir.  

Camilerde verilen dersler, "dersiâm" olarak isimlendirilirdi ve bu dersi veren kişilerin 

görevinde liyakat sahibi ve cemaatin benimsediği kişiler olması beklendirdi. Hısn-ı Mansur 

kazasında bulunan Hacı Abdulgânî Câmii'nin 1794 yılında günlük 10 akçe ile dersiâm 

görevlisi olan Seyyid Yahya isimli kişi, "cühelâdan olup nâ-ehil ve nâ-müstehak" olduğundan 

Hısn-ı Mansur Naibi Osman'ın arzıyla görevinden alınmış ve yerine yine naip arzı ve 

Şeyhülislam Dürrizâde es-Seyyid Mehmed Arif Efendi'nin işaretiyle Hacı Hüseyin isimli kişi 

atanmıştır.
83

 1735 yılında ise aynı camiye dersiâm olarak atanan Hasan Halife'ye görevi tevcih 

edilirken "talebe-i ulûm içün ders-i âmm olunmak üzere bir müderris lâzım olup..." şeklinde 

ifade edilmiştir.
84

 Abdulgânî Câmii'nde ayrıca pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere 

"Mesâbih" isimli kitaptan hadis derslerinin verildiği anlaşılmaktadır. 1732 yılında 

"mesâbihhân"lık görevine günlük 6 akçe ile Hüseyin isimli bir kişi getirilmiştir.
85

 Bu 

örneklerden hareketle, 18. yüzyılda, Adıyaman'daki camilerin mabet görevinin yanı sıra eğitim 

konusunda da önemli roller üstlendiği ve toplumun dinî ve kültürel anlamda gelişmesine katkı 

sağladığı anlaşılmaktadır. 

1.6. Kiliseler 

Osmanlılar, başlangıçtan itibaren ele geçirdikleri gayrimüslim topraklarındaki ibadet 

mekânlarından bazılarını yine gayrimüslimlere bırakmışlar ve buralarda onların kendi 

mezheplerine göre dinî ibadet ve ayinlerini serbestlik ve hoşgörü içerisinde yapabilmelerine 

imkan tanımışlardır. Gayrimüslimlerin kilise, manastır, havra gibi ibadet yerleri ve yine 

kendilerine mahsus mezarlıkları bulunmaktadır. Devlet, gayrimüslimlerin tasarrufunda olan bu 

yerlere her türlü müdahaleyi yasaklamış ve gayrimüslimleri güvence altına almıştır. 

Gayrimüslimlerin tasarrufunda bulunan yerlerden biri olan kiliseler, dinî ibadet ve ayinlerin 

gerçekleştirildiği yerler olmasının yanı sıra Hıristiyan cemaate dinî eğitim verilen yerlerdir. 

Burada ders veren kişiler, kiliseden de sorumlu olan rahiplerdir. 1705 yılında Hısn-ı Mansur'da 

bulunan Süryanî Yakûbî taifesinin
86

 papazı olan rahip, Süryanî deyrinde (kilise) geceleri kandil 

                                                           
80 Agm., s.51. 
81 Bozkurt, agm., s.5. 
82 Besni'deki cami ve mescitler için Bk. Söylemez, Tunç, agm.; Zeynel Özlü,, Cenûbda Bir Şehr-i Medeniyet 

Behisni (Bethesna-Besni), GAÜ. Basımevi, Gaziantep 2015; Adıyaman'daki (Hısn-ı Mansur kazası) cami ve 

mescitler için bk. Tunç, agm.  
83 VGMA. HD., nr.548, s.18. 
84 VGMA. HD., nr.1094, s.187. 
85 Agb., s.185. 
86 Hıristiyanların Adıyaman'daki nüfus yapıları ve iktisadî faaliyetleri için Bk. Seydi Vakkas Toprak, "1835/1836 

Tarihli Nüfus Defterine Göre Hısnımansur Kazası Nüfus Yapısı ve Gayrimüslim Nüfusun Şehrin Ekonomik 

Yapısındaki Yeri, MJH., VI/2, 2016, s.443-458. 
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yakarak İncil dersi vermektedir. Süryanî Yakûbî taifesinin rahibi olan kişinin ders vermesine 

bazı kişilerin müdahale etmesi üzerine rahip, durumu İstanbul'a şikayet etmiş ve konunun 

araştırılması sonrasında Hısn-ı Mansur kadısına gönderilen emirde Hıristiyan rahibin kilisede 

İncil dersi vermesinin uygun olduğu ve kimsenin buna engel olmaması istenmiştir.
87

 Bu 

örnekten anlaşıldığı üzere, Osmanlı Devleti, Müslümanlara tanıdığı din, ibadet ve eğitim 

hakkını gayrimüslim vatandaşlara da eşit haklar çerçevesinde sağlamakta ve gayrimüslimlerin 

haklarını güvence altında tutmaktadır. 

2. Bulgular ve Tartışma 

18. yüzyılda Adıyaman'da, eğitim öğretim faaliyetleri örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında olmak üzere iki şekilde sürdürülmektedir. Adıyaman'da bulunan medrese ve 

mekteplerin günümüze ulaşmış binaları olmadığı için bu kurumların binaları, derslikleri ve 

hücre sayıları hakkında bilgi vermek güçleşmektedir. Bu güçlüğe rağmen günümüze ulaşmış 

vakfiyeler sayesinde bazı medreselerin hücre sayılarını tespit edebilmek mümkün 

olabilmektedir. Adıyaman'da bulunan medreselerden Rişvanzâde Ömer Paşa'nın Behisni'de 

yaptırmış olduğu medresenin 11 hücresi, Abdi Ağa'nın Hısn-ı Mansur'da yaptırdığı medresenin 

ise 3 hücresi bulunmaktadır.  

Adıyaman'da bulunan mektep ve medreseler, eğitim öğretim faaliyetlerini bağlı oldukları 

vakıflar sayesinde sürdürebilmekte ve bu kurumlardaki görevli sayısı ve görevlilere ödenen 

ücret miktarı bağlı oldukları vakfın gelirleri nispetinde değişmektedir. Mektep ve 

medreselerdeki görevli sayısı incelendiğinde Hısn-ı Mansur kazasındaki Eslemez Bey 

Medresesi ile Behisni kazasındaki Ebubekir Bey ve Rişvanzâde Ömer Paşa medreselerinin çok 

sayıda görevliyi himaye ettiği görülmektedir. Diğer mektep ve medreselerde ise müderris ve 

muallimin yanı sıra diğer görevlilere pek rastlanmamaktadır (Bk. Tablo-1).  
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Eslemez Bey Medresesi                9 

Sıratut Medresesi                2 

El-Hac Abdulgânî 

Medresesi 
   

 
       

    2 

Abdi Ağa Medresesi                - 

Abdurrahman Erzincânî 

Medr. 
   

 
       

    1 

Ebuzer el-Gıfârî 

Medresesi 
   

 
       

    1 

Mehmed Efendi 

Medresesi 
   

 
       

    2 

Ebubekir Bey Medresesi 
   

 
       

    1

0 

Osman Ağa Medresesi                2 

Rişvanzâde Ömer Paşa 

Medr. 
   

 
       

    4 

İsmail Ağa Medresesi                1 

                                                           
87 BOA.AŞKT.d. (Atik Şikayet Defterleri), nr.42, s.248. 



 
 
 
    

                                                                                                            Muhammet Nuri TUNÇ – Faruk SÖYLEMEZ 

 
Journal of History Studies 

 
205 

 

Volume 10 
Issue 6 

September 
2018 

 
 
 

 
 

İbrahim Bey Medresesi                2 

Hasan Bey Medresesi                1 

Ebubekir Buk'ası                1 

Sungur Nuri 

Muallimhânesi 
   

 
       

    1 

Hoca Ali Ağa 

Muallimhânesi 
   

 
       

    1 

Taş Mescit 

Muallimhânesi 
   

 
       

    1 

Ali Küçük 

Muallimhânesi 
   

 
       

    1 

Zeyrek Ağa 

Muallimhânesi 
   

 
       

    1 

Abdi Ağa Mektebi                2 

* Bu tablo kaynakçada belirtilen Hurufat Defterlerinden derlenerek elde edilmiştir. 

Tablo-1: 18. Yüzyılda Adıyaman'da Bulunan Medreseler, Mektepler ve Görevlileri 

 Mektep ve medreselerde görevli olanlara ödenen ücretler "yevmîye (günlük)" olarak 

isimlendirilmekte ve bu ödemeler vakıf gelirlerinden karşılanmaktadır. 18. yüzyılda, 

Adıyaman'daki mektep ve medreseler içinde Eslemez Bey Medresesi, el-Hac Abdulgânî 

Medresesi, Ebubekir Bey Medresesi, Rişvanzâde Ömer Paşa Medresesi, Hoca Ali Ağa 

Muallimhânesi ve Taş Mescit Muallimhânesi'nde görevli olanların diğer mektep ve 

medreselerdeki görevlilere göre daha yüksek yevmîye aldıkları görülmektedir (Bk. Tablo-2). 

Yevmîye olarak yapılan ödemelerin yanı sıra bazı kurumlardaki görevlilerin köy, mezraa gibi 

yerlerin tasarrufundan gelir elde ettikleri anlaşılmaktadır. Hısn-ı Mansur kazasına bağlı Kara 

Hısn-ı Mansur-ı Atik köyünün "ders vermek şartıyla" mutasarrıfı Ebubekir isimli bir kişidir.
88

 

1773 yılında, Behisni kazasına bağlı Aşferi mezraası gelirlerinin çeyrek (rub') hissesi, yine 

ders vermek şartıyla 1756 yılından 1773 yılına kadar Ahmet isimli bir kişinin tasarrufunda, 

1773 yılından sonra ise Ahmet'in vefatı üzerine, oğulları Mehmet ve Mahmut isimli kişilerin 

tasarrufundadır.
89

 Bazen de mektep ve medreselerde görevli olan kişilerin, görevlerini herhangi 

bir ücret almadan gönüllülük üzere yaptıkları görülmektedir. Hısn-ı Mansur kazasında bulunan 

Sırtatut Câmii yanındaki medresede görevli olan müderris ve loğkeşler, vazifelerini gönüllü 

olarak yapmaktadırlar.
90
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88 VGMA. HD., nr.1159, s.154. 
89 VGMA. HD., nr.1097, s.56. 
90 VGMA. HD., nr.1099, s.77. 
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Abdi Ağa 
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G.: Gönüllü 

* Ücretler akçe cinsindendir 

** Bu tablo kaynakçada belirtilen Hurufat Defterlerinden derlenerek elde edilmiştir. 

Tablo-2: 18. Yüzyılda Adıyaman'da Bulunan Medrese ve Mekteplerdeki Görevli Ücretleri 
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Medrese ve mekteplerdeki görevliler bazen aynı anda birkaç görevi tasarruf 

edebilmekteydiler. 1779 yılında Eslemez Bey Medresesi'nde muid olan Ebubekir isimli kişi bu 

görevinin yanı sıra günlük 2 akçe ile mütevellilik, 4 akçe ile müfettişlik, 1 akçe ile nâzırlık ve 

yine 1 akçe ile kâtiplik vazifelerinin hepsini tek başına üstlenmiştir. Üstlendiği her bir vazife 

için de günlük ayrı bir ücret almaktadır. Muidlik vazifesi için aldığı 4 akçe ile birlikte 

Ebubekir'in günlük geliri toplamda 12 akçedir.
91

 Behisni'de bulunan Bekir Bey Medresesi'nin 

1759 yılında imam ve müezzini aynı kişi olup günlük 3 akçe ücret almaktadır.
92

 1761 yılında 

ise aynı medresenin imamlık, nazırlık, müezzinlik, kayyımlık ve ferraşlık vazifeleri günlük 6 

akçe ile Halil ibn-i Ahmet isimli kişinin tasarrufundadır.
93

 

18. yüzyılda Adıyaman'da eğitim-öğretim faaliyeti yürüten mektep ve medreselerin 

kazalara dağılımına bakıldığında Hısn-ı Mansur kazasında; kaza merkezinde 4 ve Zey köyünde 

1 olmak üzere toplamda 5 medrese bulunmaktadır. Behisni kazasında ise 6 tanesi kaza 

merkezinde ve 1'i Sofraz köyünde olmak üzere toplamda 7 medrese bulunmaktadır. Gerger, 

Kâhta ve Samsad kazalarında ise medrese bilgisine ulaşılamamıştır. Adıyaman'da bulunan 

medreselerin % 50'si Behisni şehir merkezinde bulunurken % 34'ü Hısn-ı Mansur şehir 

merkezinde; geri kalanı da köylerde bulunmaktadır (Bk. Grafik-1). Bu durum Behisni 

kazasının eğitim öğretim faaliyetleri bakımından Adıyaman'ın diğer kazalarına göre daha 

ilerde olduğunu göstermektedir.
94

 Zey ve Sofraz köylerinin ise Adıyaman'ın büyük ve gelişmiş 

köylerinden olduğu anlaşılmaktadır. Zey köyünde Abdurrahman Erzincânî'nin türbe ve 

zaviyesinin bulunması; Sofraz köyünün ise daha önceki dönemlerde idarî bakımdan önemli bir 

merkez olması sebebiyle diğer köylere göre daha fazla geliştiği söylenebilir.  

 

Grafik-1: 18. Yüzyılda Adıyaman'da Bulunan Medreselerin Bulundukları Yerlere Göre 

Dağılımı  

18. yüzyılda, Adıyaman'da bulunan mekteplerin dağılımına bakıldığında ise Behisni 

kazasının açık bir şekilde üstünlüğü dikkat çekmektedir. Adıyaman'da bulunan 6 sıbyan 

                                                           
91 VGMA. HD., nr.1096, s.167. 
92 VGMA. HD., nr.1097, s.60. 
93 VGMA. HD., nr.1144, s.171. 
94 Bu zikredilen beş kaza kendi içinde değerlendirildiğinde Behisni ve Hısn-ı Mansur kazalarının geliştiği 

söylenebilir. Ancak bu kazalar Anadolu'daki başka kazalarla kıyaslandığında aslında Adıyaman'ın 18. yüzyılda 

eğitim konusunda fazla gelişmediği görülmektedir. Örneğin aynı dönemde Aksaray'da 32 mektep, 10 medrese bk. 

Temel, agt.; Maraş'ta 7 mektep, 18 medrese bk. Yıldız, agt.; Uşak'ta 24 mektep, 12 medrese bk. Öntuğ, agm.; 

Niğde-Bor'da 18 mektep, 7 medrese bulunmaktadır. bk. Öge, agt. 



 

  

 Hurûfât Defterlerine Göre 18. Yüzyılda Adıyaman'da Eğitim Faaliyetleri 

 
Journal of History Studies 

 
208 

 

Volume 10 
Issue 6 

September 
2018 

 
 

 
 

mektebinin 5'i Behisni'de ve 1'i Hısn-ı Mansur kazasında bulunmaktadır. Hısn-ı Mansur 

kazasında bulunan mektep şehir merkezinde yer almaktadır. Behisni'de bulunan mekteplerin 

ise 4'ü şehir merkezinde ve 1'i Bayil köyünde bulunmaktadır. Bu durum Behisni ahalisinin 

çocukların eğitimine, diğer kaza ahalilerine nispeten daha çok önem verdiğini göstermektedir. 

Adıyaman'da bulunan eğitim kurumlarının yerleşim yerlerine göre dağılımına 

bakıldığında şehir merkezlerinin kırsal kesime göre çok daha fazla eğitim kurumuna sahip 

olduğu görülmektedir. Hısn-ı Mansur kazasında yüzün üzerinde köy olmasına rağmen sadece 

bir köyde medresenin olması ve hiçbirinde sıbyan mektebinin olmaması; yine Behisni 

kazasında da benzer bir durumun söz konusu olması eğitim öğretim faaliyetlerinde kırsal 

kesimde büyük bir sıkıntı olduğunu göstermektedir.
95

 Gerger, Kâhta ve Samsad kazalarında ise 

eğitim-öğretim faaliyetleri çok daha kötü durumdadır. Adıyaman nüfusunun önemli bir 

kısmının kırsalda yaşadığı dikkate alınacak olursa eğitim kurumlarının sadece % 16'sının kırsal 

kesimde yer alması, kırsal kesimde eğitim faaliyetlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Adıyaman'ın nüfus potansiyelinin önemli bir kısmını oluşturan aşiretlerin eğitim öğretim 

faaliyetleriyle ilgili herhangi bir örneğe rastlanmamıştır. Yine Adıyaman'da kız çocuklarıyla 

ilgili herhangi bir eğitim faaliyetine rastlanmamış olması kız çocuklarının eğitimi noktasında 

yetersizliğin olduğunu düşündürmektedir.  

18. yüzyılda eğitim kurumlarında görevli olan kişilerin azil, ölüm, görevi terk etme gibi 

çeşitli nedenlerle değiştikleri anlaşılmaktadır. 18. yüzyıl boyunca mektep ve medreselerde 

gerçekleşen görevli değişiminin en önemli sebebi ölümlerdir ve 24 defa görev değişimi bu 

sebeple yaşanmıştır. Mektep ve medreselerde gerçekleşen görevli değişiminin ikinci önemli 

sebebi ise görevi zorla ele geçiren veya bulunduğu görevi kötüye kullanan, ahalinin veya 

cemaatin benimsemediği kişilerin görevlerinden azledilmesidir ve 15 defa görev değişimi bu 

sebeplerle yaşanmıştır. Bu sebeplerin yanı sıra 7'si feragat, 2'si görevini bırakarak başka diyara 

gitme, 2'si vazifesinde ehil olmama ve 3'ü de görevini terk etme durumlarından dolayı görevli 

değişikliği yaşanmıştır. Tüm değişimler içerisinde en önemli yekûnu ölüm oluşturmaktadır; 

ama yaşanan azillerin çokluğu da dikkat çekmektedir (Bk. Grafik-2). Eğitim kurumlarında 

yaşanan liyakatsizlik, terk-i diyâr etme, azil gibi olayların sıkça yaşanması, 18. yüzyılda eğitim 

sisteminde ve vakıflarda birtakım sıkıntıların ve değişimlerin yaşandığını göstermektedir.
96

 

                                                           
95 Aynı dönemde Adıyaman'a komşu olan şehirlerden Ayıntab'da da benzer bir durum söz konusudur. Ayıntab'da 

bulunan 6 medresenin tamamı şehir merkezinde bulunmaktadır. Bk. Şanlı, agt., s.71-76; Maraş kazasında tespit 

edilen 18 medresenin tamamı da Maraş şehir merkezinde yer almaktadır. Bk. Yıldız, agt., s.97-106; Halbuki aynı 

dönemde Anadolu'nun bazı kazalarında köylerdeki eğitim faaliyetlerinin Adıyaman'ın köylerine göre daha iyi 

durumda olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin 1702-1824 yılları arasında Uşak'ta 12 medrese bulunmaktadır ve 

bunların 5'i Uşak'ın köylerinde bulunmaktadır. Bk. Öntuğ, agm., s.167; Ermenek kazasında ise 6 medresenin 4'ü 

şehir merkezinde 2'si köylerde bulunmaktadır. Bk. Eser, agt., s.168-175. 
96 Nitekim Hurufat Defterleri'ne göre hazırlanmış bazı araştırmalarda söz konusu durumun Anadolu'daki diğer 

kazalarda da benzerlik gösterdiği görülmektedir. Örneğin 18. yüzyılda Adıyaman'a komşu şehirlerden olan 

Ayıntab'da da benzer olayların olduğu görülmektedir. 18. yüzyılda Ayıntab'da 13 azil, 9 terk-i hizmet, 1 

liyakatsizlik, 7 terk-i vatan, 36 göreve müdahale olayı yaşanmıştır. Bk. Şanlı, agt., s. 91-399; 18. yüzyılda Harput 

kazasındaki vakıf kurumlarında ise 8 terk-i hizmet, 5 terk-i diyar, 39 göreve müdahale, 1 liyakatsizlik olayına 

rastlanmıştır. Bk. Enver Çakar, Celalettin Uzun, Hurufat Defterlerine Göre Harput (1690-1812), FÜ. HUAM. Yay., 

No: 3, Elazığ 2017, s.101-187; Ermenek kazasındaki eğitim kurumlarında ise 18. yüzyıl boyunca 3 liyakatsizlik, 3 

terk-i hizmet, 4 göreve müdahale, 1 terk-i vatan olayına rastlanmıştır. Bk. Eser, agt., s.165-175. 
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 Grafik-2: 18. Yüzyılda Adıyaman'da Eğitim Kurumlarında Görevli Değişim Sebepleri  

Adıyaman'daki eğitim kurumlarında yaşanan olumsuzluklar içinde görevlilere müdahale 

veya eğitim kurumundaki herhangi bir görevi ele geçirerek görevin asıl sahibine zarar verme 

olaylarının çokluğu da dikkat çekmektedir. 1722 yılında Ebubekir Bey Medresesi'nin yevmî 

bir akçe ile mütevellisi ve imamı olan Ömer'in görevden uzaklaştırılmasını gerektirecek 

herhangi bir durum bulunmamasına rağmen medreseyle ve medrese vakfıyla alakası olmayan 

bazı kişiler onun görevine müdahale etmişler ve görevini ele geçirmişlerdir. Ömer'in durumu 

şikayet etmesi üzerine bu kişiler görevlerinden azledilmişler ve tevliyet vazifesi yeniden 

Ömer'e tevcih edilmiştir.
97

 Benzer bir olay Hısn-ı Mansur kazasında bulunan Eslemez Bey 

Medresesi'nde yaşanmıştır. 1777 yılında medresenin yevmî iki akçe ile mütevellisi olan Seyyid 

Ebubekir, hizmetinde kusuru olmamasına rağmen aherden Seyyid Mehmet isimli kişi, bir 

şekilde tevliyet beratı alarak vakfın mütevellisi olmuştur. Seyyid Ebubekir'in durumu 

mahkemeye bildirmesi üzerine Seyyid Mehmet görevden alınmış ve vazife, yeniden Seyyid 

Ebubekir'e verilmiştir.
98

 Benzer hâdiselere sıklıkla rastlamak mümkündür. Bu tür olayların 

önemli bir kısmı 18. yüzyılın ilk yarısında yaşanmıştır. 18. yüzyılın ortalarında ise olaylar 

azalmış; ancak ikinci yarısında yine olaylarda bir miktar artış olmuştur (Bk. Grafik-3).
99

 Bu 

durumun oluşmasında, muhtemelen, 17. yüzyılın sonlarında başlayan ve bölgede etkileri 18. 

yüzyılın özellikle ilk yarısında hissedilen aşiretlerin iskânı teşebbüsü rol oynamıştır. Bu 

sebeple bu dönemde bölgede eşkıyalık olayları artmış ve bunun sonucunda toplumsal ve 

ekonomik düzen bozulmuştur.  

                                                           
97 VGMA. HD., nr.1133, s.229. 
98 VGMA. HD., nr.1096, s.166. 
99 Vakıf kurumlarındaki görevlilere müdahale eğiliminin Anadolu'nun başka kazalarında da benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. Nitekim Ayıntab kazasındaki medreselerde 36 göreve müdahale olayı yaşanmış ve bu olayların 25 

tanesi 18. yüzyılın ilk yarısında yaşanırken 11 tanesi 1770-1785 yılları arasında yaşanmıştır. Bk. Şanlı, agt., s. 91-

399; Harput kazasında ise 1690-1720 arası dönemde ve 1730-1780 arası dönemde vakıf görevlilerine yapılan 

müdahalelerde büyük artışlar olduğu görülmektedir. Bk. Çakar, Uzun, age., s.101-187; Yine Ermenek kazasında da 

1700'lerin başında ve 1745-1790 yılları arasında artış olduğu görülmektedir. Bk. Eser, agt., s.165-175. 
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 Grafik-3: Eğitim Kurumlarındaki Görevlilere Müdahalenin 18. Yüzyıldaki Seyri  

Eğitim kurumlarında yaşanan olumsuzluklardan bir diğeri de görevini terk etme 

durumlarıdır. Belgelerde "celâ-yı vatan" veya "terk-i diyâr" olarak zikredilen bu durum 

muhtemelen yaşam standartlarındaki sıkıntılardan kaynaklanan toplumsal bir hareketliliktir. 

Daha iyi koşullarda yaşam sürme imkânı arayan kimi görevlilerin görev yaptıkları eğitim 

kurumlarındaki vazifelerini terk ederek başka diyâra gittikleri görülmektedir. Sofraz köyünde 

bulunan İbrahim Bey Medresesi'nin müderrisi olan İbrahim, 1701 yılında "celâ-yı vatan" ettiği 

için vazifesi, İbrahim isimli başka bir kişiye verilmiştir.
100

 1735 yılında ise Hısn-ı Mansur 

kazasında bulunan el-Hac Abdulgânî Câmii'nin dersiâm görevlisi olan Hasan, vazifesini terk 

ederek "celâ-yı vatan" etmiştir.
101

  

Toplumu ilgilendiren tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da görevini 

kötüye kullanan veya liyakatsiz kişilere rastlamak mümkündür. Eğitim faaliyetlerinin 

aksamasına veya eğitim kurumlarında sıkıntılara sebep olan bu kişilerin, ahalinin veya 

kurumlardaki diğer görevlilerin şikayetiyle görevlerinden alındıkları ve yerlerine toplumun 

benimseyeceği, göreve layık, ilim ve irfan sahibi kişilerin getirildikleri görülmektedir. Hısn-ı 

Mansur kazasında bulunan Eslemez Bey Medresesi'nin 1774 yılında yevmî 4 akçe ile muidi 

olan Ebubekir, kötü işlere ve kötü kişilere bulaşmış bir kişi olup medreseye ve medrese 

talebelerine zarar vermektedir. Ancak herkes Ebubekir'den rahatsız olmasına rağmen 

kendilerine zarar verebileceği endişesiyle mahkemeye dahi şikayet edememektedir. 

Ebubekir'in bu hallerinin tespiti üzerine Ebubekir görevden alınmış ve yerine Hamza ve 

Mustafa isimli kişiler getirilmiştir
102

. 1776 yılında ise yine aynı medresenin nısf-ı muidi olan 

Mustafa isimli kişi, "ta'lim'-i ulûma iktidarı olmayub nâ-ehil olduğundan ma'ada terk-i hidmet 

olmağla" görevinden alınmış ve muidlik ciheti diğer muid Hamza'ya verilmiştir.
103

 

Medresede müderrislik vazifesini yürüten kişilerin, başka medreselerde ders vermesine 

izin verilmediği ve müderrislerin sadece görevli oldukları medresede ders vermelerine izin 

verildiği anlaşılmaktadır. 1706 yılında el-Hac Abdulgânî Medresesi'nde müderris olan 

                                                           
100 VGMA. HD., nr. 1159, s.148. 
101 VGMA. HD., nr. 1094, s.187. 
102 Ebubekir'in yaptığı hareketler şöyle anlatılmaktadır: "Yevmi dört akçe ile muîd olan Ebubekir erâzil ve eşhâs ve 

cehele-i nâsdan olduğundan başka leylen ve nehhâren fısk u fücûru mürtekib ve dâima eşkıyâ ve süfehâ ile envâ'i 

fesâd ile meks olmağla  sefâhati ve huşûneti sebebiyle ez-kadîm medrese-i mezbûrda sâkin talebe-i ulûmu perişân 

ve tekdîr ve edâ-yı hidmetini külliyen terk ve ba'zı zalemeye istinâdı sebebiyle hükkâm ve nüvvâb efendiler dâhî 

ref'ini i'lâmdan havf ve haşyet üzere olub el-haletü-hazihî medrese-i mezbûrun mu'îdi olan Ebubekir'in ref'inden 

Hamza ve Mustafa'ya Behisni Nâibi Mehmed arzıyla tevcih buyruldu." Bk.  VGMA. HD., nr. 1084, s.16. 
103 VGMA. HD., nr. 1096, s.164. 
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Ebubekir'in, Zey köyündeki Şeyh Abdurrahman Erzincanî Medresesi'nde dahi müderris olduğu 

tespit edilince görevden alınmış ve vazifesi Abdulgaffur isimli başka bir müderrise 

verilmiştir.
104

   

Sonuç 

Adıyaman'ın, Osmanlı hakimiyeti altına girdiği 16. yüzyılda eğitim-öğretim faaliyetleri 

konusunda fazla gelişmediği ve Behisni kazasında bulunan Ebubekir Bey Medresesi'nden 

başka herhangi bir örgün eğitim kurumu bulunmadığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen, bu 

dönemde, Adıyaman'daki eğitim faaliyetleri, daha çok dinî müesseselerde yani yaygın eğitim 

kurumlarında gerçekleşmektedir. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Behisni kazası ile Hısn-ı Mansur 

kazasının eğitim-öğretim faaliyetleri noktasında büyük ilerlemeler kaydettiği anlaşılmaktadır. 

Ancak Adıyaman'daki eğitim kurumlarının sayıca artmasına rağmen Ayıntab, Maraş, Malatya 

gibi komşu kazaların veya Anadolu'daki birçok kazanın gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. Bu 

durum Adıyaman'ın eğitim faaliyetleri bakımında fazla gelişmediğini göstermektedir. 

18. yüzyılda Osmanlı genelindeki eğitim kurumlarında yaşanan problemlerin benzer bir 

şekilde Adıyaman'da da yaşandığı ve bu problemlerin eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz 

yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Bu aksaklıkların başında müderris, muallim, zaviyedâr gibi 

eğitimci kişilerin usulsüzlüklere bulaşmaları yer almaktadır. Bunun yanı sıra vakıf sisteminde 

yaşanan sıkıntıların da eğitim faaliyetlerine zarar verdiği görülmektedir. Vakıf yöneticisi olan 

kişilerin vakıflarla yeterli bir şekilde ilgilenmemeleri veya vakıfları menfaat elde ettikleri 

kurumlar olarak görmeleri eğitim faaliyetlerinde aksamalara neden olmaktadır. Yine vakıflara, 

vakıf yöneticilerine ve eğitim faaliyetlerinde yer alan kişilere karşı dışarıdan müdahale 

edilmesi örneğine sıkça rastlanmaktadır. Eğitim kurumlarına veya eğitimcilere yapılan 

müdahaleler ağırlıklı olarak 18. yüzyılın ilk yarısında yaşanmakla birlikte 18. yüzyılın 

sonlarına doğru da bu tür müdahalelerde artış görülmektedir. Adıyaman'daki bu mevcut 

durumun Anadolu'daki başka kazalarla benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Adıyaman'daki eğitim kurumlarında görevli kişilerin aldıkları ücretler vakıflar tarafından 

ödenmektedir ve ücretlerin miktarı, medreselerin derecelerine ve vakfın gelirlerine göre az 

veya çok olabilmektedir. Eğitim kurumlarında görevli olan kişiler 0,5 akçe ile 10 akçe ücret 

almakta olup görevlilerin aldıkları ücretler "yevmiye (günlük)" olarak isimlendirilmekte ve 

yevmiye miktarı Anadolu'daki diğer mektep ve medreselerdeki görevlilerin aldıkları ücretlerle 

benzerlik göstermektedir. En yüksek yevmiye veren eğitim kurumları Eslemez Bey Medresesi, 

Ebubekir Bey Medresesi ve Rişvanzâde Ömer Paşa Medresesi'dir.  

Adıyaman'daki eğitim kurumları incelendiğinde bu eğitim kurumlarının çoğunlukla "bey, 

ağa, paşa" gibi ehl-i örf taifesinin kullandığı unvanlara sahip kişiler tarafından yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır. Bu eğitim kurumlarında loğkeş denilen ve toprakla örtülü yapılarda damların 

onarım ve bakımından sorumlu kişilere rastlanması bu eğitim kurumlarının çoğunlukla üzeri 

toprakla örtülü yapılar olduğunu göstermektedir. 

 

 

  

 

 

                                                           
104 VGMA. HD., nr. 1159, s.57. 
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