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YÜKSEK ÝSLÂM ENSTÝTÜSÜ

Dinî konularda araþtýrmacý,
öðretmen ve din görevlisi

yetiþtirmek üzere
Millî Eðitim Bakanlýðý’na

baðlý olarak açýlan yüksek okul.
˜ ™

1951 yýlýnda açýlan Ýmam-Hatip okulla-
rýndan mezun olanlarýn dinî yüksek öðre-
nim görmelerini saðlama düþüncesinin or-
taya çýkardýðý bir kurumdur. Ali Fuat Baþ-
gil, 1954’te yayýmlanan Din ve Lâiklik
adlý eserinde böyle bir ihtiyaçtan söz et-
miþ, ardýndan konu üzerindeki düþünce ve
arayýþlar giderek yoðunlaþmýþtýr. Ýmam-
Hatip Okulu mezunlarý, 1949’da açýlan An-
kara Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi dahil
hiçbir yüksek öðretim kurumuna giremi-
yordu. Öte yandan Diyanet Ýþleri Baþkan-
lýðý’nýn yüksek tahsil görmüþ din görevli-
sine olan ihtiyacýný, giderek sayýlarý artan
Ýmam-Hatip okullarýndaki meslek dersleri
öðretmeni ve diðer okullara yeniden din
bilgisi derslerinin konulmasýyla meydana
gelen öðretmen açýðýný sadece Ankara Üni-
versitesi Ýlâhiyat Fakültesi’nin karþýlamasý
mümkün deðildi. 1957-1958 öðretim yýlý
sonunda Ýmam-Hatip okullarý ilk mezun-
larýný verdi. Ýstanbul’daki mezuniyet tö-
renine katýlan dönemin baþbakaný Adnan
Menderes, Millî Eðitim Bakaný Celâl Yar-
dýmcý’ya bu okul mezunlarý için bir dinî
yüksek öðretim kurumunun açýlmasý için
tâlimat verdi. Celâl Yardýmcý’nýn görevlen-
dirdiði Millî Eðitim Bakanlýðý Müdürler Ko-
misyonu 29 Aðustos 1958’de, “Orta dere-

celi okullara din bilgisi öðretmeni, Ýmam-
Hatip okullarýnýn birinci devrelerine yeter
sayý ve deðerde bir tedrîs heyeti kazandýr-
mak” amacýyla Eðitim enstitüleri seviye-
sinde bir din okulunun açýlmasýna karar
verdi. O sýrada öðrenim süresi iki yýl olan
Eðitim enstitüleri örnek alýnarak dinî eði-
tim verecek iki yýllýk bir yüksek okul tasar-
landýysa da muhtemelen hukukî dayana-
ðý bulunmadýðýndan o yýl açýlmasý müm-
kün olmadý.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul
edilen 16 Haziran 1959 tarih ve 7344 sa-
yýlý Yüksek Ýslâm Enstitüsü Kadro Kanu-
nu ile, açýlacak yüksek öðretim kurumu-
na hukukî bir dayanak oluþturuldu. Millî
Eðitim Bakanlýðý Tâlim ve Terbiye Daire-
si, 24 Eylül 1959’da “orta ve muadili okul-
larýmýzla öðretmen okullarýmýza din ders-
leri öðretmeni yetiþtirmek üzere” Yüksek
Ýslâm Enstitüsü adýyla bir okulun açýlmasý
yönünde karar aldý; ayrýca 17 Kasým 1959’-
da Ýkinci Müdürler Komisyonu Kararý kabul
edildi. Her iki karar Millî Eðitim Bakanlý-
ðý’na vekâlet eden Tevfik Ýleri tarafýndan
onaylandý. Müdürler Komisyonu’nun son
kararý, uygulamaya konulmayan ilk karar-
la birlikte 1085 sayýlý Millî Eðitim Bakan-
lýðý Tebliðler Dergisi’nde yayýmlandý. Bu
kararla, “orta ve muadili okullarýmýzla öð-
retmen okullarýmýza yeter derecede ehli-
yetli din dersleri öðretmeni yetiþtirmek,
bu arada memleketimizin muhtaç oldu-
ðu müsbet ve hayatî bilgilerle mücehhez
din bilginleri yetiþmesine zemin hazýrla-
mak, böylece Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nce izhar buyurulagelen temennileri ger-
çekleþtirmek gayesiyle ve bugünkü yedi
yýllýk Ýmam-Hatip Okulu mezunlarýný kabul
etmek suretiyle dört yýllýk bir Yüksek Ýs-
lâm Enstitüsü’nün 1959-1960 öðretim yý-
lý baþýnda Ýstanbul’da açýlýp faaliyete geçi-

nýlýrdý. Güzergâh ve yol þartlarýna göre bir
arabaya on iki ile yirmi askerin eþyasý yük-
lenirdi.

Nakliyatta seyrüsefere uygun nehirler-
de gemilerden de faydalanýlmýþtýr. Rume-
li’de Tuna nehri, Anadolu’da Fýrat ve Dic-
le nehirleri bunlardandýr. Tuna nehri do-
nanma ve nakliye gemilerinin seyrine da-
ha müsaittir. Fýrat ve Dicle nehirlerinde ise
bu sularýn derinliklerine uygun biçimde in-
þa edilen ve “kelek” adý verilen gemiler kul-
lanýlmaktaydý. Kelekler elli iki ile altmýþ
dört tay yükü erzak taþýyabiliyordu. Bir tay
yükü 5 Ýstanbul kilesine (128,28 kg.) denk
geldiðine göre keleklerin yük kapasitesi
260-320 Ýstanbul kilesi (6.670,56-8.209,92
kg.) arasýnda deðiþmektedir. Denizlerde ise
gemilerin yük kapasitesinin bir standardý
yoktur. XVI ve XVII. yüzyýllarda gemiler or-
talama 4000 ile 14.000 Ýstanbul kilesi (103-
360 ton) yük taþýyabiliyordu (Ýþbilir, AÜ
Osmanlý Tarihi, sy. 21 [2009], s. 32). Bun-
larýn yanýnda yükün Safevîler’le yapýlan sa-
vaþlarda sulh bedeli olarak anlaþmalara
girdiði de bilinmektedir. Genelde diðer
þartlar yanýnda Safevîler 200 veya 100 yük
ipek vermeyi taahhüt etmekteydi (Kütü-
koðlu, s. 277-279). Nihayet yük malî bir ta-
bir þeklinde maliye kayýtlarýnda da geçmek-
tedir. Gerek hazine rûznâmçe defterlerin-
de gerekse diðer maliye ve para ile alâkalý
kayýtlarda 1 yük akçe 100.000 akçe karþý-
lýðý olarak geçmektedir. Bazý Osmanlý bel-
gelerinde yük karþýlýðýnda “himl” kelime-
si de kullanýlmaktadýr.

Ýstanbul kilesi esasýna göre yük hayvan-
larý ve arabalarýn asgari ve âzami yük had-
leri:

Deve yükü:      7-10 kile (179,6-256,5 kg.)

At yükü:         4-5,5 kile (102,5-141 kg.)

Katýr yükü:     4-5,5 kile (102,5-141 kg.)

Eþek yükü:      60-80 kg. (tahminî)

Araba yükü:    260-1000 kg.

Gemi (deniz) yükü: 100-360 ton 
(ortalama deðer)

Gemi (nehir) yükü: 6,7-8,2 ton 
(Fýrat ve Dicle’de)
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de olduðu ifade edilen dersler haftada yir-
mi sekiz saat olmak üzere birinci sýnýfta
on bir, ikinci sýnýfta on dört, üçüncü sýnýf-
ta yirmi, dördüncü sýnýfta yirmi dersten
meydana geliyordu. Bu yoðun program-
da yer alan dersler þunlardýr: Kur’ân-ý Ke-
rîm, vücûh ilmi, tefsir, belâgat-ý Kur’âniy-
ye, hadis, siyer, ilm-i tevhid, kelâm, Ýslâm
hukuku, fýkýh ve usûl-i fýkýh, Ýslâm dini ve
mezhepleri tarihi, mukayeseli dinler tari-
hi, Ýslâmî Türk edebiyatý tarihi, tasavvuf
tarihi, ahlâk, Ýslâm felsefesi tarihi, man-
týk, Ýslâm tarihi, muasýr Ýslâm ülkeleri ta-
rih ve coðrafyasý, Arap dili ve edebiyatý,
dinî psikoloji, dinî pedagoji, Ýslâm sanat-
larý tarihi, hitabet ve irþad, dinî mûsiki, ya-
bancý dil (Almanca, Fransýzca, Ýngilizce), inký-
lâp tarihi. Bu program 1971 yýlýna kadar
uygulandý; bu tarihte önemli ölçüde deði-
þiklikler içeren yeni bir ders programý ha-
zýrlandý (MEB Tebliðler Dergisi, 13 Aralýk
1971, sy. 1682, s. 255). Ýlk programdaki vü-
cûh ilmi, belâgat-ý Kur’âniyye, muasýr Ýs-
lâm ülkeleri tarih ve coðrafyasý gibi dersler
çýkarýlýrken din sosyolojisi, halk eðitimi ve
toplum kalkýnmasý, teþkilât ve idare adýy-
la yeni dersler konuldu. Dinî pedagoji ye-
rine beþ ayrý dersten oluþan öðretmenlik

bilgisi dersleri ilâve edildi ve bütün sýnýf-
lardaki dersler haftada otuz iki saate çýk-
tý. Ayrýca öðrencilere öðretmenlik ve din
görevliliði uygulamasý ile seminer çalýþma-
sý yapma zorunluluðu getirildi. 1973’te
üçüncü ve dördüncü sýnýflarýn program-
larýna medenî hukuk dersi eklendiyse de
1978’de programdan çýkarýldý. Baþtan beri
derslerin öðretim yýlý esasýna göre okutul-
duðu Yüksek Ýslâm enstitüleri için 1978’-
de yürürlüðe giren yeni ders daðýlým çi-
zelgesi ve yönetmelikle on dörder haftalýk
yarý yýllara göre ders yapma esasý getiril-
di. Ýlk iki yýl ortak dersler alan öðrenciler
üçüncü ve dördüncü sýnýflarda Tefsir-Ha-
dis, Fýkýh-Kelâm, Ýslâm Dini ve Esaslarý bö-
lümlerine ayrýldý. Bu arada ders gruplarý,
seçmeli dersler ve pedagojik formasyon
dersleriyle ilgili yeni düzenlemeler getiril-
di; mezuniyet tezi konuldu.

1978’den önceki düzenlemelerde Yük-
sek Ýslâm Enstitüsü müdür ve müdür yar-
dýmcýlýðýna tayin konusunda bir ölçüt be-
lirlenmemiþti. Bir ortaöðretim kurumun-
da görev yapan yönetici veya öðretmen
bakanlýk tarafýndan enstitü müdürlüðüne
yahut müdür yardýmcýlýðýna tayin edile-
biliyordu. 1978’de uygulanmaya baþlanan
yönetmelikle müdürlerin öðretim eleman-
larý tarafýndan seçilmesi þartý getirildi. Tâ-
lim ve Terbiye Kurulu’nca Yüksek Ýslâm
Enstitüsü’nün açýlýþý için hazýrlanan karar-
da enstitüde ders verecek öðretmenlerde
akademik bir seviye aranmasýndan bah-
sedildiði halde o dönemde bu niteliði ta-
þýyan yeterli eleman bulunamadýðýndan
bu gerçekleþtirilemedi. Nitekim enstitü
öðretim elemanlarý için öðretmen sýfatý
kullanýlmaktaydý. Öðretmenlerin bir kýsmý
doðrudan, bir kýsmý da sýnavla tayin edi-
liyordu. 1978 yönetmeliðinde öðretim ele-
manlarý öðretim üyesi nitelemesiyle taný-
týldý ve yeni tayinlerde doktora þartý ara-
nacaðý belirtildi. Yine bütün yönetmelik-

rilmesi” hükme baðlandý. Ýlk Yüksek Ýslâm
Enstitüsü 19 Kasým 1959 tarihinde Ýstan-
bul’da Ýmam-Hatip Okulu binasýnda öð-
retime baþladý; ardýndan Fýndýklý’daki Na-
mýk Kemal Ýlkokulu’na ve 1966’da Üskü-
dar Baðlarbaþý’ndaki yeni binasýna taþýn-
dý. Enstitünün resmî iþlemleri ilk zaman-
lar Öðretmen Okullarý Genel Müdürlüðü’n-
ce yürütüldü; 1961’de Din Eðitimi Müdür-
lüðü kurulunca buraya baðlandý. Bu mü-
dürlük 1964’te Din Eðitimi Genel Müdür-
lüðü haline getirildi. Ýstanbul’dan sonra
vatandaþlarýn kurduðu derneklerin de kat-
kýlarýyla Konya (1962), Kayseri (1965), Ýz-
mir (1966), Erzurum (1969), Bursa (1975),
Samsun (1976) ve Yozgat’ta (1980) Yüksek
Ýslâm enstitüleri açýldý.

Yüksek Ýslâm Enstitüsü’nün 1961’de ha-
zýrlanan ilk yönetmeliðinde okulun tanýmý
ve görevi þu þekilde belirlenmiþtir: “Yük-
sek Ýslâm Enstitüsü, Ýslâm dininin esasla-
rýna sadýk kalarak, müsbet ilmin ýþýðý al-
týnda Ýslâm ilimlerini ve bunlara yardýmcý
bilgileri öðreterek, Ýmam-Hatip okullarý ile
ilköðretmen okullarýna ve diðer orta öð-
retim müesseselerine öðretmen yetiþtir-
mek ve ayný okullardaki din dersleri öðret-
menlerinin meslekî geliþmelerine yardým
etmek amacýyla Millî Eðitim Bakanlýðý’n-
ca kurulmuþ bir yüksek okuldur. Bu mü-
essese Millî Eðitim Bakanlýðý’nýn ihtiyaçla-
rý dýþýnda Diyanet Ýþleri Teþkilâtý’na müf-
tü, vâiz vesaire gibi din elemanlarýný ye-
tiþtirmekle de vazifelidir. Enstitü ayrýca,
Türkiye’de Ýslâm ilimleri alanýnda araþtýr-
malarda bulunmak ve araþtýrma netice-
lerini yurt ve dünya ilim âlemine sunmak
amacýyla da görevlidir.”

24 Eylül 1959 tarih ve 240 sayýlý Tâlim
ve Terbiye Dairesi kararýnýn hükümleri ge-
reðince Ýstanbul Yüksek Ýslâm Enstitüsü’-
ne öðrenci kayýt iþlemleri ve diðer uygu-
lamalar Eðitim enstitüleri yönetmeliðine
göre yapýldý. Kararda deneme mahiyetin-
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Ancak 1977’de tahsis edilen 100 asistan-
lýk kadrosu enstitülerin akademik geliþi-
minde âdeta dönüm noktasý oldu. Bu kad-
rolar o dönemde mevcut yedi Yüksek Ýs-

lâm Enstitüsü’ne paylaþtýrýldý. Bir Batý di-
linde, Arapça ve bilim dalý sýnavlarýnda ba-
þarýlý olanlar asistanlýk kadrosuna tayin-
den sonra üç yýl süreyle bir tez hazýrla-

lerde Yüksek Ýslâm enstitülerine öðretim
elemaný temininde asistanlýk usulüne vur-
gu yapýlmakla birlikte bu yolla öðretim
elemaný olanlarýn sayýsý çok sýnýrlý kaldý.

1978 YILINDA UYGULAMAYA KONULUP 1982’DE ÝLÂHÝYAT FAKÜLTESÝ’NE DÖNÜÞTÜRÜLÜNCEYE KADAR

YÜKSEK ÝSLÂM ENSTÝTÜLERÝNDE OKUTULAN DERSLERÝN SINIFLARA GÖRE DAÐILIMI
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öðrenci alýnmaya baþlandý; ancak 1971’-
de çýkarýlan yönetmeliklerde Ýmam-Hatip
Okulu ve Yüksek Ýslâm Enstitüsü’ne giriþ
için erkek olma þartý konularak bu kurum-
lara kýz öðrencilerin giriþi engellendi. 1976’-
da Danýþtay, bu þartý anayasada yer alan
eðitimde fýrsat eþitliði ilkesine aykýrý bu-
larak iptal edince bu engel ortadan kalk-
mýþ oldu.

Yüksek Ýslâm Enstitülerinin Ýlâhiyat Fa-
kültelerine Dönüþmesi. Yüksek Ýslâm ens-
titülerinin ilk yýllarýndan itibaren bir yan-
dan öðretim elemanlarý, öðrenciler ve bu
kurumlara destek veren sivil çevreler, ens-
titülerin Ýslâmî Ýlimler Akademisi veya Ýlâ-
hiyat Fakültesi’ne dönüþtürülmesi konu-
sunda çalýþmalar yaparken diðer taraftan
bazý kesimler enstitülerin sayýsýnýn azal-
týlmasý, hatta kapatýlmasý yönünde faali-
yet gösteriyordu. 1974-1980 yýllarý arasýn-
da kurulan hükümetlerin programlarýnda
Yüksek Ýslâm enstitülerine geniþ araþtýr-
ma imkânlarý saðlanacaðý, Ýslâmî ilimler
akademisi veya mânevî ilimler üniversite-
si kurulacaðý ya da enstitülerin akademi-
lere dönüþtürüleceði gibi vaadler yer al-
dýysa da bunlarýn hiçbiri gerçekleþmedi.
12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra
çýkarýlan Yüksek Öðretim Kanunu’nun 2.

maddesi gereðince yüksek öðretim üst ku-
ruluþlarý, bütün yüksek öðretim kurum-
larý, baðlý birimleri ve bunlarla ilgili faali-
yet esaslarý bu kanunun kapsamýna alýn-
dý. Ayný kanunun amaçlarý, kapsamý ve il-
gili maddeleri doðrultusunda 20 Temmuz
1982’de 41 Sayýlý Kanun Hükmünde Ka-
rarnâme yayýmlandý. Bu kararnâme, 1983
yýlýnýn ilk aylarýnda Danýþma Meclisi’nde
görüþülüp 2809 sayýlý kanun haline geti-
rildi ve sekiz yeni üniversite kuruldu. Ýkti-
sadî ve Ticarî Ýlimler akademileriyle Dev-
let Mimarlýk ve Mühendislik akademileri
ve Millî Eðitim Bakanlýðý’na baðlý bazý yük-
sek okullarla birlikte Yüksek Ýslâm ensti-
tüleri de fakülte haline getirilerek üniver-
sitelere baðlandý. Bu çerçevede Erzurum’-
daki Atatürk Üniversitesi Ýslâmî Ýlimler Fa-
kültesi ile Erzurum Yüksek Ýslâm Enstitü-
sü birleþtirilerek Ýlâhiyat Fakültesi adýyla
Atatürk Üniversitesi’ne, Ýstanbul Yüksek
Ýslâm Enstitüsü Marmara Üniversitesi’ne,
Konya Yüksek Ýslâm Enstitüsü Selçuk Üni-
versitesi’ne, Kayseri Yüksek Ýslâm Enstitü-
sü Erciyes Üniversitesi’ne, Ýzmir Yüksek Ýs-
lâm Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi’-
ne, Bursa Yüksek Ýslâm Enstitüsü Uludað
Üniversitesi’ne, Samsun Yüksek Ýslâm Ens-
titüsü Ondokuz Mayýs Üniversitesi’ne bað-
landý ve 1982-1983 öðretim yýlýndan itiba-
ren Ýlâhiyat Fakültesi adýyla faaliyetlerine
devam etti. Yozgat Yüksek Ýslâm Enstitü-
sü 1981’de bakanlýkça kapatýlmýþtý.

Türkiye’de özellikle I. Dünya Savaþý ve
sonrasýyla ülkenin aðýr toplumsal, kültü-
rel ve siyasal çalkantýlardan geçtiði Cum-
huriyet döneminin ilk otuz yýlý boyunca
din bilimleri ve din hizmetleri alanýnda
derin boþluklar doðmuþtu. 1946 yýlýndan
itibaren baþlayan ve giderek geliþen de-
mokratik ortamda halktan gelen ýsrarlý ta-
lepler neticesinde bazý aydýnlarýn, devlet
ve siyaset adamlarýnýn da çabalarýyla din
eðitimi ve öðretimi hususunda siyasî ira-
de oluþmaya baþlamýþ, 1950 seçimlerinin

makla yükümlü tutuldu ve tez savunma-
sýnda baþarý gösterenler öðretim üyeliði-
ne tayin edildi. 6 Kasým 1981 tarih ve 2547
sayýlý Yüksek Öðretim Kanunu uyarýnca
Yüksek Ýslâm enstitüleri Ýlâhiyat fakülte-
lerine dönüþtürülüp üniversitelere baðlan-
dýktan sonra Üniversitelerarasý Kurul ta-
rafýndan 1983’te alýnan bir kararla ensti-
tülerdeki öðretim elemanlarýnýn daha ön-
ce hazýrladýklarý tezleri incelemekle görev-
li akademik jüriler oluþturuldu ve tez sa-
vunmasýnda baþarýlý bulunanlar doktor un-
vanýný aldý.

Ýlk yýllarda Yüksek Ýslâm enstitüleri yal-
nýz Ýmam-Hatip Okulu mezunlarýný kabul
ediyordu. Enstitüye girmek isteyenler, ens-
titü yönetimince hazýrlanýp gönderilen so-
rularý cevaplamak üzere Ýmam Hatip okul-
larýnda Türkçe-kompozisyon, Arapça ve
tefsir sýnavlarýna giriyordu. Bu sýnavý ba-
þaranlar girmek istedikleri enstitülerde
Kur’ân-ý Kerîm, Arapça ve hadisten sözlü
sýnava tâbi tutuluyor, bunda da baþarýlý
olanlar Yüksek Ýslâm Enstitüsü’ne kayýt
yaptýrabiliyordu. 1973’te yürürlüðe giren
Millî Eðitim Temel Kanunu ile meslek okul-
larý meslek liselerine dönüþtürülüp me-
zunlarýna üniversiteye giriþ hakký tanýnýn-
ca Üniversite Öðrenci Seçme ve Yerleþtir-
me Merkezi’nce yapýlan Öðrenci Seçme Sý-
navý’nda belli bir puan alanlar Yüksek Ýs-
lâm Enstitüsü’ne ön kayýt yaptýrýyor, daha
sonra enstitü müdürlükleri tarafýndan açý-
lan Kur’ân-ý Kerîm ve Arapça sözlü sýna-
výný baþaranlar kesin kayýt hakký kazaný-
yordu. Enstitüler 1982’de Ýlâhiyat fakülte-
lerine dönüþtürülünceye kadar bu uygula-
ma devam etti. Ýlk açýlýþýndan 1982 yýlýna
kadar enstitülerden yaklaþýk 9200 öðren-
ci mezun oldu. Ýlk yýllar Ýmam-Hatip okul-
larýna kýz öðrenci alýnmadýðýndan Yüksek
Ýslâm enstitülerine sadece erkek öðren-
ciler girebiliyordu. 1960’lý yýllarýn sonlarý-
na doðru bazý Ýmam-Hatip okullarýna kýz
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ÿMustafa Öcal

– —
YÜMNÎ
( ���� )

(ö. 1073/1663)

Þuarâ tezkiresi müellifi.˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Aslen Tosyalý olup
esas adý Mehmed Sâlih’tir. Babasý uzun
yýllar Kazasker Azmîzâde’nin hizmetinde
bulunduðundan Azmîzâde Mustafasý ola-
rak anýlýr. Annesi Babazâde Sinânî diye þöh-
ret bulmuþ Sinâneddin Yûsuf Efendi’nin
kýzýdýr. Her iki taraftan da âlim ve edip bir
aileden gelen Yümnî Efendi’nin tek erkek
kardeþi Sultan II. Mustafa devri þairlerin-
den Rýfkî Mehmed Efendi’dir. Ýlk eðitimi-
ni ailesinin yanýnda aldý. Babasýnýn görevi
dolayýsýyla uzun süre kaldýklarý Rumeli’de
Hezargrad kasabasýnda yetiþti. Ýstanbul’a
geldikten sonra tahsilini tamamlayýp Þey-
hülislâm Bahâî Mehmed Efendi’den (ö.
1064/1654) mülâzemet aldý ve kadýlýða baþ-
ladý. Rumeli’de Eski Zaðra’ya baðlý Kili’de
muvakkit iken vefat etti. Müstakimzâde
Süleyman Sâdeddin Efendi þairlik yönü
pek bilinmeyen Yümnî’nin þiirlerinin bu-
lunduðunu kaydeder. Nitekim, “Mahabbet
tahrîrîdir bunda hîç dürr ü güher yoktur /
Çalýþma yok yere ey dil sana ondan çýkar
yoktur” beyti ona aittir (Þeyhî Mehmed
Efendi, I, vr. 373b).

Yümnî’nin bilinen tek eseri Tezkiretü’þ-
þuarâ’dýr. Þeyhî Mehmed Efendi eserin
Yümnî’nin kendi hattýyla yazýlmýþ müsved-
desini gördüðünü bildirmektedir. Müelli-
fin tamamlamaya ömrü yetmediði tez-

kirenin müsveddeleri Ali Emîrî tarafýndan
bulunmuþ ve 1905’te istinsah edilerek Mil-
let Kütüphanesi’ne konulmuþtur (Ali Emî-
rî Efendi, Tarih, nr. 781). Bundan çoðaltý-
lan nüshalar Millet (Ali Emîrî Efendi, Ta-
rih, nr. 780) ve Ýstanbul Üniversitesi (TY,
nr. 3948) kütüphanelerinde kayýtlýdýr. Kaf-
zâde Fâizî’nin (ö. 1031/1622) Zübdetü’l-
eþ‘âr’ý tarzýnda ve onun devamý mahiye-
tinde olan Tezkire-i Þuarâ-yý Yümnî, Fâ-
izî’den sonra vefat eden yirmi dokuz þai-
rin hal tercümesini ve þiirlerinden örnek-
leri içerir. Bunlardan on üçü Safâyî’de, be-
þi Þeyhî’de, on üçü de Ýsmâil Belîð’in Nuh-
betü’l-âsâr’ýnda yer almaktadýr. Þair sayý-
sý ve ihtiva ettiði bilgiler bakýmýndan geniþ
olmayan tezkire yine de XVII. yüzyýl Türk
edebiyatý tarihi için bir baþvuru kaynaðý-
dýr. Eser Sadýk Erdem tarafýndan neþre-
dilmiþtir (“Mehmed Sâlih Yümnî, Tezkire-i
Þuarâ-i Yümnî”, Türk Dünyasý Araþtýrma-
larý, sy. 55 [Ýstanbul 1988], s. 85-112).
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ÿSadýk Erdem

– —
YÜREGÝR

Oðuz boylarýndan biri.
˜ ™

Boyun adý Kâþgarlý Mahmud’un Dîvânü
lugåti’t-Türk’ünde Ürekir / Yürekir olarak
geçer. Bu da boyun adýnýn XI. yüzyýlda iki
þekilde söylendiðini gösterir. Ýsmin aslý Üre-
kir olup Yürekir, Türkçe’de eskiden beri
örnekleri bulunduðu gibi Ürekir’in baþta
“y” ünsüzünü almýþ biçimidir. XIII. yüzyýl
kaynaklarýndan Fahreddin Mübârek Þah’ýn
Türk illeri listesinde bu boy asýl þekliyle
(Ürekir, metinde istinsah yanlýþý ile Üre-
kün) gösterilmiþtir. Reþîdüddin Fazlullah
ve ondan naklen Yazýcýoðlu Ali ile diðerle-
rinde Ürekir / Üregir diye anýlmýþtýr. XV ve
XVI. yüzyýllara ait tahrir defterlerinde Üre-
gir ve Yüregir olmak üzere iki þekline de

hemen ardýndan Ýmam-Hatip okullarý, da-
ha sonra Yüksek Ýslâm enstitülerinin açýl-
masýyla millî irade doðrultusunda din eði-
timi ve öðretimi alanýnda yeni ve sistem-
li bir sürece girilmiþtir. 1950’li ve 1960’lý
yýllar Türkiye’sinde din bilimleri alanýnda-
ki yetersizliðe ve öðretim elemaný temi-
nindeki güçlüklere raðmen Yüksek Ýslâm
enstitüleri hizmet verdikleri yirmi üç yýl
boyunca beklentilerin de ötesinde baþarý-
lý olmuþtur. Gerek din eðitimi ve öðreti-
minde gerek din hizmetlerinde gerekse
akademik alanda Ýslâm dininin temel kay-
naklarýna dayanan, Ýslâmiyet’in dinî ve kül-
türel birikimiyle baðýný sürdüren, ayný za-
manda çaðdaþ dünyanýn bilimsel ve insa-
nî deðerlerini doðru kavrayýp deðerlendi-
ren bu yeni zihniyet sayesinde topluma
yönelik din ve kültür hizmetlerinde önem-
li mesafeler katedilmiþtir. Türkiye’de ve
yakýn coðrafyasýnda din merkezli siyasal
ve toplumsal oluþumlarýn ve ideolojik çe-
kiþmelerin yoðun ilgi gördüðü bir dönem-
de Yüksek Ýslâm enstitüleri Ýslâm dininin
öteden beri istikrarý ve itidali temsil eden
ana çizgisini, din hizmetinin gerektirdiði
kucaklayýcý anlayýþý koruyarak dinî araþtýr-
ma, eðitim ve öðretim faaliyetlerini sür-
dürmüþtür. Yüksek Ýslâm enstitülerinin
1982’de Ýlâhiyat fakültelerine dönüþmesi
esnasýnda ve sonraki yýllarda birçok yeni
Ýlâhiyat Fakültesi’nin açýlmasý sürecinde
öðretim elemaný sýkýntýsý çekilmemesin-
de enstitülerin saðladýðý potansiyelin kat-
kýsý büyük olmuþtur. Yine Türkiye’de ra-
dikal dinî oluþumlarýn tutunamamasý, bu
noktada saðduyulu bir toplumsal tavrýn
yerleþmiþ olmasý ve Türkiye’nin Ýslâm ülke-
leri arasýnda büyük itibar kazanmasýnda
da Yüksek Ýslâm enstitüleri yanýnda ens-
titü mensuplarýnýn akademik ve popüler
düzeydeki yayýnlarýnýn da önemli rolünün
bulunduðunu belirtmek gerekir.
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