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Ön Söz

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde “Eğitim Kla-
sikleri İncelemeleri” yüksek lisans dersinde, bu defa İspanya’ya uza-
nıp, Cizvit tarikatının kurucusu Ignatius de Loyola (1491-1556)  ve 
Cizvit eğitim anlayışı üzerine okumalar yaptık. Bu okulların temel-
leri 1534’te Paris’te  atıldı. Bu vakıa, bir asker olan Loyola’nın 1521’de 
Fransızlara karşı bir savaşta yaralanması ve hastalık döneminde oku-
duğu dinî kitapların etkisiyle ilahiyata yönelmesi ile başladı. 1528’de 
Paris’e giden Loyola, orada Paris Üniversitesinde ilahiyat öğrenimini 
tamamladı. Ömrü Paris, Bologna, Venedik ve Roma gibi o dönemin 
bilim merkezlerinde geçti. Loyola’nın döneminde Messina, Palermo, 
Napoli, Salamanca, Alcala, Valladolid, Lizbon, Viyana gibi şehirlerde 
kolejler açıldı ve Hindistan, Kongo, Etiyopya’ya misyonerler gönde-
rildi. Hıristiyanlığı yaymak için yerli halkların dillerinin öğrenilme-
si gerektiği ile ilgili inançları onları pek çok Hıristiyan tarikatından 
ayırmaktadır.  

Cizvit eğitimi almış İngiliz tarihçi Peter Burke (2001) göre 
Avrupa’da Moskof Prensliği, Çin ve Japonya kültürlerinin tanınma-
sında Cizvit misyonerlerinin yazıları ve Latince çevirileri önemli rol 
oynadı. Diğer yandan Cizvitlerin davranış ve anlatıları, Xu guangqi 
(1562-1633) gibi sonradan Hristiyan olan yüksek rütbeli Çinli dev-
let memurlarının, Avrupa’yı; Konfüçyus öncesi eski dönem Çin’deki 
gibi hırsızların ve haydutların olmadığı, kapıların açık olduğu bir 
coğrafya olarak  hayal etmelerine yol açtı. Modern bilimler, saat ve 
topçuluk gibi teknolojilerdeki bilgileri, Cizvitlerin  Çin sarayında iyi 
ağırlanmalarını sağladı.  

İtalyan Cizvit Martino Martini’nin Çin kaynaklarına dayalı in-
celemeleri ile Hollandalı Protestan bir Arap uzmanı Jacop Golius’un 
birlikte çalışması, Avrupalılarca -örneğin- Uluğ Bey’den hareketle 
İslam ve Çin uygarlıkları arasındaki ilişkileri de keşfedilmesine yol 
açtı. 

Cizvit kolejlerinin Roma’daki başkana gönderdikleri “yıllık 
raporlar” denilen düzenli raporlar eğitim faaliyetlerine ilişkin en 
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önemli kaynaklar arasındadır. 17 ve 18. yüzyıllarda bu okulların en 
karakteristik özelliği, seçilmiş klasiklerle Cicero’vari (MÖ 106-43) 
meşguliyet olduğu iddia edilse de Athanasius Kircher (1601-1680) 
gibi  Cizvit polyhistor/polymath kişiler, bir yandan hiyeroglifler 
hakkında karşılaştırmalı eser verirken diğer yandan elektrik ve 
manyetizma üzerine çalışmalar da yaptılar.  1646’da Kircher, karan-
lık bir oda duvarında görüntü yansıtmak için kullanılan “katotrofik 
lamba”nın geliştirilmesini sağladı. 

Çağın şartlarına ayak uyduran bu okullardaki eğitim anlayışı, 
482 yıllık varlıkları ile gerçekten üzerine çalışılmayı hak etmekte-
dirler. Kardinal Richelieu, Descartes, Vico, David Hume, Voltaire, 
Talleyrand, Pierre de Coubertin, De Gaulle, Alfred Hitchcock, Beşir 
Fuad, Ahmet Ertegün, Gabriel Garcia Marquez, Bill Clinton, Den-
zel Washington gibi dünya tarihinin renkli kişilerinin Cizvit okulla-
rında öğrenim görmüş olması, bizi bu okullardaki eğitim anlayışını 
daha detaylı incelemeye yöneltmektedir. Okul yıllarında Descartes’e 
yapılan farklı uygulama, bireysel farklılıkların da dikkate alındığını 
göstermektedir. Bu okullar, en güçlü taraftarlarını yetiştirdikleri gibi 
aynı zamanda Voltaire gibi muhaliflerini de mezun ettiler. 

Esasen literatürde Cizvitlerle ilgili çok çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların önemli bir kısmı, tıpkı Aydınlanmacıların “Karanlık 
Ortaçağ” klişesine uygun bir şekilde Cizvitlerle ilgili basmakalıp yar-
gılarla doludur. Pascal ve Michelet yazıları ile muhalif cephenin en 
önünde yer aldılar.  Protestan bir papazın oğlu olan ünlü psikolog C. 
G. Jung’ın (1875-1961)  Anılar, Düşler ve Düşünceler adlı kitabında 
bile bu korkunun 1880’li yıllardaki izlerini  görmek mümkündür.  
Burada çocukluğunda evde babasının bir meslektaşı ile  Cizvitlerin 
gizli kapaklı işleri üzerine konuşmalarına şahit olduğunu ve sıcak 
bir yaz gününde evinin önündeki yolda tek başına kumda oynarken 
siyah giysilere bürünmüş bir Cizvit rahipten nasıl korkup, eve koşup 
saklandığını içtenlikle aktarmaktadır. Benzer anlatımlar Osmanlı/
Türk aydınının eserlerinde de vardır. Örneğin Ahmet Rıza 1895’te 
Sultan II. Abdülhamid’e sunduğu birinci  lâyıhasında “Hükümet-i 
İslamiyette her muamele meşveret ile görülmesi lazım gelirken, Ciz-
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vit ve engizisyon cemiyetleri taklit edilerek, özü ve sözü doğru bir 
milletin ahlâk ve değerleri bozuldu.” demektedir. Aleyhte ve lehte 
ikinci elden kaynakların bolluğu arasında pedagoji tarihi içinde Ciz-
vitleri ve eğitim uygulamalarını hakikate uygun bir şekilde değerlen-
dirmek oldukça zordur. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Cizvitlerle ilgili 1765-1925 
arasındaki tarihleri kapsayan 500’e yakın doküman bulunmakta-
dır. Cizvitlerin Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili okumalarımızda 
Ahmet Refik Altınay’ın 1924’te Türk Tarihi Encümeni Mecmuası’da 
ve İkdam gazetesinde  yayımladığı “Türkiye’de Katolik Propagan-
dası” yazıları da yol gösterici niteliktedir.  Cizvitler, İskenderiye’ye 
(1561), İstanbul’a (1583), Lübnan’a (1596), Halep’e (1625), Kıbrıs’a 
(1627), Erzurum ve Trabzon’a (1695) ulaştılar ve 1856’da İşkodra’da 
Avusturya’nın mali destekleri ile açtıkları okul ile Arnavutluk mil-
liyetçilerinin ve 1875’te Beyrut Katolik Üniversitesinde Arap milli-
yetçilerinin yetişmesi ortamını hazırladılar. Tokat, Amasya, Adana, 
Konya, İzmit, Zonguldak, Maraş, Kumkapı, Havran, Kayseri, Sivas, 
İşkodra, Beyrut, Midilli, Humus, Kumkapı, Narlıkapı gibi yerlerde 
açtıkları okulların bazılarında okul matbaası, okul bandosu, okul pi-
yesi, okul gezisi, telsiz telgraf iletişimi  gibi uygulamalar getirdiler. 
19. yüzyılda Osmanlı bürokratları da Müslüman ve gayr-i Müslim 
halkın bu okullara rağbet etmemesi için ibtidai mektep, sultani mek-
tebi, ıslahhane, inas (kız) rüştiyesi  inşası konusuna daha bir titizlikle 
yaklaşmışlardır. 

Prof. Dr. Ali İsra Güngör’ün (2002) “Cizvitler ve Katolik Kilise-
si’ndeki Yeri” adlı kitabı oldukça ufuk açıcıdır. Prof. Güngör kitabında 
Cizvit eğitim anlayışına on üç sayfa ayırmıştı. Kürşat Bumin’in (1983) 
Batı’da Devlet ve Çocuk adlı kitabı da Fransız Devrimi öncesi Ciz-
vit okullarındaki uygulamaları daha yakından tanımamızı sağladı. 
Frazee’nin (2009) Katolikler ve Sultanlar  adlı kitabı da bu faaliyetleri 
daha geniş bir fotoğraf karesine yerleştirmemizi sağladı. Frazee’den 
(2009:92-93), Cizvitlerin Cığalalazade Yusuf Sinan Paşa (1545-1606) 
gibi İtalya sahillerinde esir edilen ve İstanbul’da İslamiyeti seçtikten 
sonra  bürokraside zirveye ulaşan Ceneviz asıllı Osmanlı vezirini  
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eski dinine döndürme gayretlerini öğreniyoruz. Aslı Kahraman da 
(2009) hazırlamış olduğu yüksek lisans tez çalışmasında Sebilürreşad 
dergisinde 1914 ve 1924 yılında çıkan Cizvitlere dair bilgiler içeren 
makaleleri de analiz etmiştir. Dr. Haktan Birsel’in (2013) makalele-
ri de Fransız Cizvit misyonerlerin Osmanlı topraklarında özellikle 
salgın hastalıklarla mücadele kanalıyla Osmanlı gayrimüslimlerine 
nüfuz etme stratejilerini  görmemizi sağladı.  

Bu kitapta da serinin önceki kitaplarında kullandığımız şablonu 
kullandık. Yani önce Loyola’nın hayatı ve eserlerine topluca bakıldı. 
İkinci bölümde Loyola’nın yaşadığı dönemde İspanya ve Avrupa’nın 
siyasi durumu ele alındı. Üçüncü bölümde Osmanlı İmparatorlu-
ğunda Cizvit  okullarının  faaliyetlerine değinildi. Dördüncü bölüm-
de Cizvit tarikatı neden ve nasıl yasaklandı? Beşinci bölümde Cizvit 
okullarında dil öğretimine bakışı incelendi. Altıncı bölümde Igna-
tius Loyola’ya göre eğitim nedir? sorularına cevap arandı. Yedinci 
bölümde Cizvit eğitiminde ödül ve cezanın yeri tartışıldı. Sekizinci 
bölümde Cizvit okullarının ahlâk ve dinî eğitim anlayışı değerlendi-
rildi. Dokuzuncu bölümde Cizvit tarikatında kadınların statüsü ve 
kızların eğitimi ele alındı. Onuncu bölümde Cizvit okullarında sanat 
eğitimi uygulamaları üzerinde duruldu. On birinci bölümde Cizvit-
lerin tarih yazımı ve tarih öğretimi alanında yaptıkları paylaşıldı. On 
ikinci bölümde Cizvit okullarının meşhur mezunları ve dünya kül-
türüne katkılarına değinildi. 

Bu çalışmada tarih öğretmenliği  5. sınıf öğrencilerim proje 
dersi kapsamında özellikle yer almak istediler. Ayrıca Milli Kütüpha-
nede Gonca Karakaş’ın tespit ettiği Cizvitlere ilişkin yazılmış iki kü-
çük kitabın günümüz Türkçesine kazandırılmasında Tuğba ORTAÇ, 
Kevser TÜRK, Hümeyra AYDAR, Kübra GÜMÜŞMADENOĞLU 
ve Tuğçe DOĞAN oldukça emek sarf ettiler. 

                                                   Editör: Doç. Dr. Bahri Ata

Gazi Eğitim Fakültesi 

Beşevler/Ankara 

2016       
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Ignatius Loyola’nın Hayatı ve  
Eserlerine Toplu Bir Bakış

Gonca KARAKAŞ*

Giriş

Genç yaşından itibaren başlayarak hayatının büyük bir kısmını 
yetiştirilmek ve eğitilmek üzere saraya verilen Ignatius Loyola, çeşitli 
görevlerde yer alarak yaşamını sürdürmüştür. En son olarak yaptığı 
askerlik görevini ise savaş esnasında yaşamış olduğu bir olayın sonu-
cunda bırakmıştır. Fakat savaşta başına gelen bu olayın onda ömür 
boyu çekeceği bir bunalım yada hiçbir iş yapamayacağı anlamına de-
ğil de tam tersi bir etki yaparak zihninde yeni bir fikrin oluşmasına, 
başka bir alana yönelmesine ve ilerde daha büyük işlere atılmasına 
neden olmuştur. Ignatius’un hayatını şekillendirecek olan bu etkinin 
sadece onda değil birçok insanı da etkisi altına almak istemesine se-
bep olacaktır. Bu bölümde Ignatius Loyola’nın hayatı, değişen zihni 
düşünce yapısı ve bu çerçevede yaptığı çalışmaları ile yazdığı eserleri 
ele alınacaktır.

* Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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Ignatius Loyola’nın Hayatı 

Ignatius Loyola, İspanya’nın Guipuzcoa eyaletinde yaşayan ve 
kökleri 13. yüzyıla kadar uzanan Bask’lı soylu bir ailenin oğludur 
(Çavlan, 2004: 70). Cizvit Tarikatının kurucusu ve asıl ismi Inigo Lo-
pez olan Loyolalı Ignatius’tur. Soylu bir aileye mensup olan Ignatius, 
23 Kasım 1491’de Kuzeybatı İspanya’nın dağlık bir yerleşim bölgesi 
olan Bask bölgesinin Guipuzcoa eyaletinde dünyaya gelmiştir. Vaftiz 
ismi olan “Inigo”yu burada almış olup 1540’lı yıllara kadar bu isimle 
tanınmış ve daha sonra ise “Ignatius” ismini kullanmaya başlamıştır 
(Güngör, 2004: 46). 

Ignatius henüz bebek iken annesi Dona Maria Saenz’in ölümü 
üzerine ona ağabeyi Martin Garcia’nın eşi Magdelena de Aríoz ta-
rafından büyütüldü. Her çocuğa olduğu gibi Ignatius’a da masal ve 
hikâyeler anlatıldı. Kendisinin hatırladığı ilk hikâye ise doğumun-
dan yaklaşık kırk yıl önce gerçekleşen 1453 İstanbul’un Türkler ta-
rafından fethedilmesiydi. İstanbul sadece 1000 yıllık Bizans İmpara-
torluğunun başkenti olmayıp aynı zamanda Avrupa’nın Hıristiyan 
geleneğini elinde tutan antik Yunan dünyasının da tek bağlantısıydı. 
1492 yılında yaklaşık 600 yıl süren Reconquista (Yeniden Fetih)’nın, 
sadece Granada’nın güneyini elinde tutan Müslümanlara karşı sa-
vaş başlatan kral Aragón’lu Ferdinand ve Castile’li kraliçe İsabella 
tarafından yenilgiye uğratılarak sona ermişti. Ignatius, üç kardeşini 
de bu savaşta kaybetmişti. 1493’te Martin Garcia’nın Columbus’un 
ikinci yolculuğuna katılması üzerine eşi Magdelena de Arioz’da, 
Ignatius’a ağabeyinin yalnızlığını hafifletmek için nasıl “Kutsal 
Haçlı”nın Müslümanlara karşı krallığın güvenliğini müdafaa ettiği-
ni ve Katolik Majesteleri’nin ordularının bütün dünyayı medeniyete 
kavuşturduğuna dair masallar anlattı (Yel, 1998: 34). 

15 yaşında okuma, yazmayı öğrenen Ignatius, Kral Ferdinand’ın 
sarayına yetiştirilmek üzere verilmiştir. Kendisi burada gelişmekte 
olan İspanya Rönesansının edebiyatı ile saray hayatını tanımıştır. 
Bazı kaynakların verdiği bilgiye göre en çok okuyup, etkilendiği ro-
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manlar, kahramanlık, şövalyelik, eğlence hayatı ve kadınlarla ilgili 
kitaplar olmuştur. Bu da bize Ignatius’un değişmeden önceki hayatı 
ve karakteri hakkında bir fikir vermektedir (Güngör, 2002: 37).

1507’de babasını kaybeden Ignatius, Kraliçe Isabella’nın hü-
kümranlığı altındaki Castilla’nın hazine sorumlusu olan asilzade 
general Velazque de Cuéllar’ın yanına gönderilerek burada bir saray 
adamı ve asker olarak eğitilmiştir (Çavlan, 2004: 70). 

Yel’e (1998: 34) göre 16 yaşında babasını kaybeden Ignatius, 
Arevala’daki Kraliyet Yazlık Sarayında hizmetçiliğe başladı. Bu sı-
ralarda kral Aragonlu Ferdinand’ın ikinci karısı ve Fransa kralının 
yeğeni Germaine de Foix, eşinin ölümünden sonra kraliçe olmuştur. 
Ignatius Loyola bir süre sonra İspanyol Kraliyet Şövalyeliğine seçil-
di. Yaklaşık on yıl boyunca balo, dans, eğlence ve silahlı düello ile 
geçen bu görevini sürdürdü. Saray hayatını hizmetçilikle başlayıp, 
şövalyelikle devam eden Ignatius, ömrünün sonuna kadar devam 
edecek olan “krala kayıtsız- şartsız bağlılık” prensibini kazandırdığı 
ifade edilebilir. 

Çavlan’a (2004: 70) göre 1517’de Velazquez de Cuéllar’ın ölümü 
üzerine eşi Maria de Velasco, Najera Dükü’nün evinde Ignatius 
için bir görev ayarlamıştır. Sonradan o sıralarda ise Dük’ün Fransa 
sınırlarındaki konumu nedeniyle, birçok savaşa cephe olmuş 
Navarra’nın genel valisi olarak atanmıştır. Kral Ferdinand, 1512’de 
eyaleti kendi topraklarına kattıktan sonra oraya Pamplona Kalesi’ni 
yaptırmıştır. Böylece burası, eyaletin kilit şehri konumuna gelmiştir. 

Fransa’dan I. François’in bölgeye saldırı düzenlemesi üzerine 
Ignatius Loyola’ya bölgeyi savunma emri verilmiştir. Vali teslim ol-
mayı kabul etmiş olmasına rağmen kale yinede düşmemiştir. Loyola, 
yardımcı güçlerin imdada yetişeceği ümidiyle askerlerine kaleyi ko-
rumaları için ikna etmiştir. 24 Mayıs 1521’de bacaklarının arasından 
geçen bir top mermisinin Ignatius’da sağ bacağının birçok yerinden 
kırılmasına, sol bacak kaslarının da olduğu gibi parçalanmasına 
neden olmuş ve yaralanmıştır. Sürdürülen mücadelenin sonunda 
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Pamplona kalesi Fransızlara teslim edilmiştir.

Savaşta ağır bir şekilde çıkan Ignatius’a ilk müdahaleyi Fransız 
doktorlar tarafından  büyük bir titizlik ve özenle yapılmasına rağmen 
İspanyol doktorlar tarafından iyileşmenin tam olarak gerçekleşmesi 
için, sağ bacağının tekrardan kırılarak yeniden yerine yerleştirilmesi 
gerektiği fikrine karar vermişlerdir. Müdahaleye sabırla göğüs geren 
Ignatius, ameliyat bittikten sonra yinede hayati tehlikeye girme ihti-
mali gibi zor bir sürecin ardından haftalarca yatağa mahkûm olmuş-
tur. Ailesinden kalma evden şubat 1522’de ayrıldığı sırada hâlâ ayağı 
aksamakla birlikte sakatlığı devam etmektedir.

Ignatius, 1521’deki Pamplona savaşı sırasında yaralandıktan 
sonra mesleğini bıraktı(Tümer, 1993: 40). Pamplona savaşı sırasında 
almış olduğu darbe nedeniyle bacağından sakatlanan Loyola, 1522 
yılının başlarında bir daha dönmemek üzere terk etti. Altı yıl boyun-
ca kendi kendisine günahları için fiziki cezalar uyguladı. Bu arada 
Tanrı, İsa ve Teslis hakkında şüpheye düşerek bir psikolojik buhran 
dönemine giren Ignatius bir süre intihar etmeyi bile düşündü. Fakat 
İsa’nın intihar edenler için “en kötü katil” diye söylediği sözünü ha-
tırlayarak bundan vazgeçti (Yel, 1998: 35). 

Tesadüf eseri olarak okuduğu bir kitabın etkisinden teolojiye 
ve “Mesih’in askeri” olmaya karar veren Ignatius, 1522-1523 tarih-
leri arasında Manresa Manastırı’na girerek tam bir yıla kadar keşiş 
hayatı yaşadı. Manastırda kaldığı süre boyunca “Spiritual Exercises” 
[Manevi Alıştırmalar]  adlı eserini yazmaya başladı. 1523’te Kudüs’ü 
ziyaret ettikten sonra Alcala, Salamanque ve Paris üniversitelerinde 
eğitimini tamamladı (Tümer, 1993: 40). 

Taxil’e (1304 “1886-1887”: 6) göre “1524 senesinde ilim öğren-
mek ve öğretmeye yeltenip Paris’e gelmiş ve orada Sainte-Barbe kole-
jine girmiştir ki bu kolejden otuz üç yaşında olduğu zaman diploma 
almıştır”. Tümer’e (1993: 40) göre Barselona’da Latince öğrendikten 
sonra felsefe eğitimine ağırlık verdi ve 1534 yılında Paris Üniversite-
sinde felsefe alanında mastır yaptı.




