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Sunufl 

Bilim Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi bünye-

sinde gerçeklefltirilen ve Osmanl› ilmiyesini konu edinen

toplant›lar›n neticesinde haz›rlanan bu kitapç›kta alt› ko-

nuflman›n dökümü yer almaktad›r. Bu toplant›lar çerçe-

vesinde Osmanl› ilmiyesinin yap›s›, bu yap›ya dâhil olan

mekanizmalar›n iflleyifli üzerinde durulmufltur. Bu top-

lant›larda cevap aranan temel sorular, paradigma de¤ifli-

minin yafland›¤› bir dönemde Osmanl› ulemas›n›n temel

rolünün ne oldu¤u, ilmiye s›n›f›na mensup insanlar›n ya-

flanan bu dönüflümde nas›l bir tav›r al›fl sergiledikleri,

böylesi bir dönemde din ve devlet iliflkilerinin nas›l bir se-

yir takip etti¤i, yaflanan dönüflümler neticesinde ilmiye s›-

n›f›n›n en üst noktas›ndaki kifli olarak görülebilecek fley-

hülislam›n yetki ve sorumluluklar›nda ne gibi de¤ifliklik-

ler oldu¤u, 19. ve 20. yüzy›lda fler’i hakimlik kurumunun

nas›l bir yenilenme sürecine girdi¤i, yine ayn› dönemde

taflra - merkez iliflkilerinin Osmanl› ilmiye teflkilat›nda ne

flekilde tezahür etti¤i fleklinde özetlenebilir.

Mefail H›zl›, “Mahkeme Sicillerine Göre Osmanl› Klasik

Döneminde Bursa S›byan Mektepleri” bafll›kl› çal›flmas›n-

da bir kurum nas›l çal›fl›l›r sorusundan hareket ederek si-

ciller üzerinden Bursa s›byan mektepleri konusunu iflle-

mekte; s›byan mekteplerinin yap›s›, e¤itim kalitesi ve ö¤-

renci profili hakk›nda de¤erlendirmeler yapmaktad›r.

Almanya’da Bochum Ruhr Üniversitesi’nde ‹slam Bilimle-

ri, fiarkiyat ve Pedagoji okuyan Yaflar Sar›kaya ise, “Ebu

Said Muhammed el-Hadimî: Taflral› Bir Osmanl› Âliminin

‹liflkiler A¤›, Kariyeri ve Etkisi” bafll›kl› doktora çal›flma-
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s›ndan hareketle Konya Hâdim’li bir ulema ailesine men-

sup olan el-Hadimî üzerinden, taflradaki bir Osmanl› âli-

minin merkezle iliflkisinin nas›l oldu¤unu incelemektedir.

Bununla birlikte tezde Hadimî’nin flahs› üzerinden, bir âli-

min özellikle de bir taflra aliminin kariyerinde hangi saik-

lerin ne derece etkili oldu¤u sorular›na cevap aranmaya

çal›fl›lm›flt›r.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyelerin-

den Esra Yakut “fieyhülislaml›k: Yenileflme Döneminde

Devlet ve Din” isimli kitab› ba¤lam›nda klasik dönemdeki

yap›s› itibariyle en çok tart›fl›lan konulardan birisi olan

fleyhülislaml›k makam›n›n nas›l ya da hangi tarihlerde or-

taya ç›kt›¤› konusunu ele almaktad›r. Bu kurumun geçir-

di¤i dönüflüm ve özellikle e¤itim alan›nda sahip oldu¤u

yetki ve sorumluluklar bu çal›flma çerçevesinde incelen-

mifltir.

“Osmanl› Devleti’nde fier’i Hâkimler” bafll›kl› tezinde Jun

Akiba, Osmanl› Devleti’nde önemli bir yere sahip baflka

bir kuruma –kad›l›k kurumuna- yer vermekte ve kad›l›k

kurumunun, öneminin sadece yarg› alan›nda de¤il idari

ve mali alanda da büyük etkileri oldu¤undan yola ç›karak,

Tanzimat’tan sonraki dönemde nizamiye mahkemelerinin

kurulmas›yla fler’iye mahkemelerinin yetkilerinin s›n›r-

land›¤›n›, ayr›ca bürokrasinin geliflmesiyle fler’i hâkimle-

rin idari görevinin de azald›¤›n› dile getirmektedir.

Ahmet Cihan, “Reform Ça¤›nda Osmanl› ‹lmiye S›n›f›” bafl-

l›kl› çal›flmas›yla Osmanl›’n›n son döneminden, Cumhuri-

yet döneminin bafl›na kadar ilmiye grubunun de¤iflim

karfl›s›ndaki tutumunun geriye do¤ru nas›l bir projeksiyo-

na tabi tutulabilece¤ini irdelemektedir. ‹lmiye s›n›f›n›n de-

¤iflim karfl›s›nda statükocu mu yoksa farkl› pozisyonlar›

koruyan bir yap› m› arz etmekte oldu¤unu incelemekte ve

temel tezini ilmiye s›n›f›n›n bir kitle oldu¤u üzerinden ge-

lifltirmektedir.  

Son olarak ‹lhami Yurdakul, Tanzimat sonras› ilmiye tefl-

kilat›ndaki yenileflmeyi ele ald›¤› tez çal›flmas›nda, mo-
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dernleflme döneminde ilmiye teflkilat›n›n kendi haline

terk edilmedi¤i, aksine Osmanl› idarî sisteminde yenilefl-

menin bir gere¤i olarak bütünüyle bir de¤iflim geçirdi¤ini

ileri sürmektedir. 

Gerçeklefltirilen bu toplant›lar neticesinde Osmanl› ilmiye

teflkilat›n› yol aç›c› sorular ›fl›¤›nda yeniden okuyabilmek

ve bu sorularla, yap›lmas› umulan daha kapsaml› çal›fl-

malar›n önünü açabilmek mümkün olabilmiflse maksad›-

m›z hâs›l olmufl demektir.
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Mahkeme Sicillerine Göre Osmanl› Klasik 
Döneminde Bursa S›byan Mektepleri

Mefail HIZLI*

Hofl geldiniz arkadafllar. Bugün Bir Kitap Bir Yazar program›m›z›n on

yedinci kitab›n› tart›flaca¤›z. Bugünkü konu¤umuz Uluda¤ Üniversite-

si ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Tarihi bölümünden Prof. Dr. Mefail H›zl›.

Daha önceki kitab›, ‹z Yay›nlar›’ndan ç›kan Bursa Medreseleri idi.

fiimdiki kitap daha detay bir konu asl›nda: S›byan Mektepleri. Bugün

Bursa S›byan Mektepleri kitab›n› tart›flaca¤›z. 1999 y›l›nda Uluda¤

Üniversitesi Bas›mevinde bas›lm›fl bir kitap. Bu çal›flman›n ay›rt edici

unsuru mahkeme sicilleri ve  arfliv materyaline dayal› olmas›. fiimdi-

ye kadar, e¤itim ile ilgili olsun veya olmas›n, kurumlar üzerine yap›-

lan çal›flmalarda sicil kay›tlar›ndan yararlan›ld›¤›n› hat›rlam›yorum

ben. Her halde yok da.  Bu aç›dan çok orijinal bir taraf› var kitab›n. Ay-

r›nt›s›n› hocam›zla konuflaca¤›z. Ben kendisine veriyorum sözü.

Teflekkür ederim. Böyle bir davet vuku buldu¤unda özellikle ve bü-

yük bir heyecanla buraya geldi¤imi söylemeliyim. Vakf›n ismini duyu-

yorduk, ancak ilgili arkadafllarla görüflme flans›m›z olmam›flt›. Bakt›-

¤›m zaman pek de yan›lmad›¤›m› gördüm. Çok müesses dedi¤imiz, ke-

limenin tam doldurulmufl biçimini burada müflahede ettim. Allah yar-

d›mc›n›z olsun. Bugün bir kitap vesilesiyle burada bir araday›z. ‹flte

Bursa, belki hem bir Anadolu flehri hem de ayn› zamanda ‹stanbul’un

bir banliyösü gibi. ‹ki-üç saatte buraya rahatl›kla var›labiliyor. Fakat

söylemek istedi¤im bir fley var. Yunus Bey takdim etti bunlar›n d›fl›nda

bir eserimiz daha var. Maalesef o da biraz yerel kald›¤› için ‹stanbul’a

istedi¤imiz ölçüde ulaflt›ramad›k. Bursa’dan bir fleyler yapmak istiyor-
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sunuz ama bunu ulaflt›rma konusunda güçlükler yaflan›yor. Bahsetti-

¤im çal›flma bence bunun medreseler boyutuyla ilgili iz düflümünü

oluflturuyor. Osmanl› klasik döneminde yine mahkeme sicilleri baz al›-

narak Bursa medreselerinde e¤itim ö¤retim... Asl›nda bu tez bence çok

daha orijinal, bunu flu anlamda söylüyorum, çünkü bu benim doktora

tezimdi. Mahkeme sicillerinden yararlan›larak yap›ld› bu çal›flma dok-

san yedi y›l›nda bas›ld› o çal›flma. Asl›nda o çal›flmay› ben gerçekten

tart›flmak isterim konunun ilgilileriyle, fakat böyle bir fley olamad›. Ya-

ni mutlaka buralara da ulaflt› ama çok daha s›n›rl› kald›.

Bursa S›byan Mekteplerine, girifli flöyle yapm›fl olal›m. San›r›m yine

tan›t›ma bir teferruat bilgi ilave etmek laz›m. Uluda¤ Üniversitesi ‹lahi-

yat Fakültesini 1984 y›l›nda bitirdim. Ayn› y›l aç›lan araflt›rma görevlili¤i

s›navlar›nda ‹slam Kurumlar› Tarihi Bilim dal›nda göreve bafllad›m. Ya-

ni niçin müessese çal›fl›yoruz sorusunun cevab› biraz da burada yat›yor.

‹slam Müesseseleri Bilim dal›nda araflt›rma görevlisi oldu¤umuz için

biraz da çizgi öyle belirlendi. 86 y›l›ndan itibaren o zamanlar çok yayg›n

olarak kullan›lmayan arflivde çal›flmaya bafllad›m. ‹flte rahmetli Özal,

80’lerden itibaren böyle bir rüzgar estirdi. Bizim Bursa mahkeme sicil-

leri Bursa’da idi. fiu anda Ankara’da Milli Kütüphanede bulunuyor. Do¤-

rusu onlarla befl y›l boyunca geçirdi¤im günlerin tad›n› hiçbir zaman

unutam›yorum. Varaklar›n›, sayfalar›n› elinizde tutmak bambaflka bir

duygu. Sicillerin bulundu¤u ortam› da tasvir etmek laz›m. Kitaplar mü-

ze kütüphanesindeydi. ‹nan›n befl yüz y›l öncesine gidebilece¤iniz güzel

bir ortam› vard›. O dönemde bafllayan bir çal›flman›n uzant›lar› bunlar.

Medreselerde e¤itim ö¤retim diye daha sonra doktora tezini biraz daha

geniflletip bir çal›flma haline dönüfltürdük. Bu s›byan mektepleri çal›fl-

mas› o araflt›rmalar s›ras›nda tespit etti¤imiz ve çok da önemli gördü-

¤ümüz bir konunun doktora sonras›nda çal›fl›lmas›yla ortaya ç›kt›. S›b-

yan mektepleri ismi de önemli, yani burada asl›nda kitab›n kapa¤›nda

epey bir kelime y›¤›n› var: Mahkeme Sicillerine Göre Osmanl› Klasik
Döneminde ‹lkö¤retim ve Bursa S›byan Mektebi. Ama asl›nda birincisi

bizim burada ele ald›¤›m›z fley mahkeme sicilleridir, internetten takip

edebildi¤im kadar›yla fler’iye sicilleri üzerine seminerler oluyor burada.

Bu da belki onun bir uzant›s› olacak, bir kurum nas›l çal›fl›l›r, belki onun

bir cevab›d›r.  Doktorada medreseler üzerinde çal›fl›rken baz› notlar al-

maya bafllam›flt›m. Adres diyoruz buna, yani hangi bilginin nerde oldu-
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¤unu anlatan bir tak›m küçük bilgiler.

Çok orijinal gördü¤ümüz bir tak›m bilgi-

leri aynen ald›k. Ve ondan sonra bunlar-

dan yola ç›karak s›byan mektepleri üze-

rinde bir çal›flma yap›labilir mi diye sor-

duk ve tekrar girdik arflive. 1991 y›l›nda

gerek bizim gerekse Belediye gibi birta-

k›m kurumlar›n çok büyük karfl› ç›k›flla-

r›na ra¤men bütün fler’iye sicillerini An-

kara’ya toplad›lar. Ankara’ya gittik, sonra

mikrofilmlerini getirdik bir tak›m yollar-

la. Mikrofilmden çal›flan ve s›k›nt›s›n› bi-

len arkadafllar vard›r muhtemelen ara-

m›zda. Gerçekten çok y›prat›c›, çok zor

bir ifl. E¤er siciller üzerinde çal›fl›yorsa-

n›z bütün bunlar›n hepsini göz önüne al-

mak zorundas›n›z. Bir espri olsun diye

söyleyeyim: Bu çal›flmalar s›ras›nda en

az 5 kez gözlük de¤ifltirdi¤imi biliyorum.

Asistanl›¤a bafllad›¤›m dönemlerde gözlük kullanmazd›m. Buna ra¤-

men hiç flikayetim yok, bunu da söyleyeyim. Asl›nda baflka bir zorluk

daha var. ‹lahiyat veya Edebiyat fakültelerinde Osmanl›ca dersleri görü-

lüyor. Mesela paleografi dersini biz görmemifltik. Yani arfliv deyince pa-

leografidir karfl›n›zda olan. Biraz ›srarl› bir flekilde, bazen deneme ya-

n›lmayla biz bunlar› çözdük. fiu an hasbelkader onun hocal›¤›n› yap›yo-

rum fakültede. Ama nerden bafllad›¤› benim için çok önemli. fiu an Os-

manl›ca paleografi ve epigrafi derslerine elden geldi¤ince yard›mc› ol-

maya çal›fl›yoruz arkadafllar›m›zla. 

Tekrar kitaba dönecek olursak; klasik dönem diye bir zaman s›n›r-

lamas› da koyduk. Çünkü ilk etapta yapt›¤›m›z çal›flmalarda Bursa

mekteplerinin say›s› 100’ü aflt›. Demek ki bu daha ileriye gitmemeli,

belli bir yerde durmal›. Medreselerle ilgili de ayn› zaman s›n›rlamas›

vard›. Ben asl›nda merakla acaba medreseler üzerinde bir tak›m çal›fl-

malar var, baz› tekrarlar var; iflte bunlarla birlikte mektepleri de düflü-

nerek acaba bir e¤itim müessesesini yani mektep art› medrese uzant›-

s›ndan oluflan bu e¤itim müessesesini daha iyi nas›l anlayabiliriz soru-
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suna  cevap aramaya çal›flt›m. Belki biraz bireysel bir merak ama çok

ayr›nt›lar yakalad›k. Bursa’da Halil ‹nalc›k Beylerin kat›ld›¤› bir sem-

pozyum yap›lm›flt›. Bu uluslararas› sempozyumun de¤erlendirme top-

lant›s›nda bir profesör Osmanl› e¤itim sistemiyle ilgili bir tak›m fleyler

söyledi fakat bunlar genellikle kitaplarda tekrarlanagelen derinli¤i ol-

mayan yorumlard›. Osmanl›larda medrese e¤itimini yerden yere vur-

makla kalm›yor, mekteple ilgili hiçbir fley olmad›¤›n›, mektep diye bir

müessesenin olmad›¤›n› varsa bile çok anlams›z oldu¤unu belirtiyordu.

Bende de tabii bir tak›m bilgiler var, bunlarla birlikte iflte böylesine bir

çal›flma ortaya ç›kt›; bu çal›flma burada bitmedi, elbette bunun devam›-

n› da hem medrese hem mektep baz›nda inflallah sürdürmek istiyoruz.

Kolay bir fley de¤il bu, bir kiflinin üstesinden gelece¤i gibi de de¤il, ama

biz elimizden geleni yapmaya çal›fl›yoruz. Medreselerle ilgili bilgimiz

fiehabettin Tekinda¤, Osman Nuri Ergin gibi bir tak›m isimlerin verdi¤i

bilgilerin çok ilerisine gitmiyor. Hüseyin Atay hocan›n yapt›¤› çal›flmalar

ise daha çok son dönemleri mercek alt›na alan çal›flmalar. Klasik dö-

neme gitmek biraz zor bir fley. Niye Bursa mahkeme sicilleri? Çünkü

Bursa mahkeme sicilleri Osmanl› tarihinin en eski sicillerini oluflturu-

yor. Fatih döneminden bafll›yor. Hatta ‹stanbul’un anlafl›lmas› Bursa’n›n

anlafl›lmas›yla çok yak›ndan alakal›d›r. Yani ‹stanbul’da oluflunuzu da

Bursa ile ilintilendirmek istiyorum, çok önemli oldu¤u için. ‹stanbul s›b-

yan mektepleri ve ‹stanbul medreselerini anlamak asl›nda onlar›n da

mutfa¤›n› oluflturan Bursa mekteplerini ve Bursa medreselerini anla-

maktan geçiyor. Peki ‹stanbul’un istisnalar› yok mu? Elbette vard›r. Ya-

ni tetimme dedi¤imiz Fatih Sultan Mehmed’in, Kanuni Sultan Süley-

man’›n kurdu¤u biraz daha özel medreseleri bir tarafa b›rakarak söy-

lüyorum, atm›fll› medreselere kadarki sistem sadece Anadolu’da de¤il,

Suriye’ye gidin, Rumeli’ye gidin, Osmanl› co¤rafyas›n›n neresine gider-

seniz gidin de¤iflmiyor. Ayn› fley mektepler baz›nda da öyledir. Do¤ru-

su sadece Fatih’in vakfiyelerinde ya da Sultan Bayezid’in vakfiyelerinde

yer alan bilgilerle bir mektep kurumunu alg›laman›n çok zor oldu¤unu

düflünüyorum. Çok basit bir tak›m fleyler söylenebilir. Yani muallim

ak›ll› olacak, muallim edepli olacak, muallim bilgili olacak, bunlar›n de-

vam›nda iflte efendim belki tedrisat›n içeri¤i ile ilgili de¤il de haftada bir

gün iki gün olacak gibi ifadelerin d›fl›nda bilgiler bulamayacaks›n›z. Bu,
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medreseler için de böyledir, mektepler için de böyledir. Tekrar yine ki-

tab›n çizgisine gelelim. Böyle bir konunun tespiti belki biraz tepkisel ol-

du. Biraz önce aktard›¤›m gibi, Osmanl›larda mektepten bahsedilemez

fleklindeki yorumlar›n aksini ispatlama olarak da düflünebilirsiniz bu

çal›flmay›. Fakat sadece tepki koymak için de¤il ayn› zamanda böyle bir

müessesenin varl›¤›n› doktora tezi s›ras›nda fark etti¤im ve bunun da

birilerine duyurma ihtiyac›n› hissetti¤im için böyle bir çal›flma yapt›m.

Bu çal›flmada Osmanl›larda bir ilkö¤retimden bahsedilebilece¤ini orta-

ya koyduk. Bursa-‹stanbul-Konya-Kayseri gibi merkezlerde yap›lacak

çal›flmalar, ben inan›yorum ki, yine fler’iye sicilleri veya mahkeme sicil-

leri baz al›n›rsa, çok farkl› bir tablo ortaya ç›karmayacakt›r. Afla¤› yuka-

r› ilkö¤retim sisteminin bu tarzda oldu¤unu söyleyebiliriz. Peki, bunun-

la m› kald›. Bunun ikinci boyutu var tabii ki; klasik dönemden yani XVII.

yüzy›ldan itibaren, özellikle XVIII. yüzy›lda Tanzimat ve sonras›nda, bir

tak›m de¤ifliklikler oldu ama bizim kitab›n kapsad›¤› alan o dönemle il-

gili de¤il. Böyle bir çal›flmay› ortaya koyarken, do¤rusu cesaretli olup

olmama konusunda tereddütler yaflad›m. Tabii ki belgeleri buldukça

cesaret biraz daha heyecana dönüfltü ve o belgelerden yola ç›k›larak bir

müessesenin ortaya ç›kart›labilece¤ine iliflkin kanaatimiz pekiflti. Peki

bu konuda daha önce yap›lan çal›flmalar yok muydu sorusu akla gele-

bilir. Elbette vard›. ‹stanbul s›byan mektepleri üzerine 1968 Özgönül Ak-

soy taraf›ndan yap›lan Osmanl› Devri S›byan Mektepleri Üzerine Bir ‹n-

celeme isimli bir çal›flma var. Peki ne yapm›fl ben ona da bakt›m. Bu ça-

l›flma daha çok sanat tarihi ba¤lam›nda yap›lm›fl. Biraz daha katalog

bilgileri, yap›n›n durumu, nerde bulundu¤u ile alakal› bilgileri içeriyor.

‹stanbul s›byan mektepleri üzerine yine de kesinlikle çok önemli gördü-

¤üm bir çal›flma. Burada verdi¤i baz› bilgilerin bize de ufuk açt›¤› ol-

mufltur. Onu ifade etmeliyim. Osman Nuri Ergin’in kitaplar›na bakt›¤›-

n›z zaman karfl›n›za bir-iki sayfadan fazla bilgi ç›kmayaca¤›n› görecek-

siniz. Sadece Osman Nuri Ergin de¤il, bunun d›fl›nda e¤itim tarihi ile il-

gili yaz›lm›fl kitaplar›n neredeyse tamam›na bak›n, yar›m sayfayla üç

sayfa aras›nda bilgiler vermektedir ki bu üç sayfal›k bilgiler de genel-

likle bahsetti¤im klasik dönem sonras›ndaki boyutuyla ilgilidir. O se-

beple Osmanl› klasik dönemi daha da önem kazan›yor. Bir di¤er isim

olarak Kamil Kepecio¤lu’nu hat›rlamam›z laz›m. Merhum, Baflbakanl›k
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arflivinde önemli bir isim. Bursa Kütü¤ü diye bir çal›flmas› var, arflivden

faydalanarak yazd›¤›. Arfliv, Bursa mahkeme sicilleri, ‹stanbul Baflba-

kanl›k arflivi ve buna benzer bir tak›m kendisinin ulaflabildi¤i baz› vak-

fiyeler vs.den müteflekkil dört ciltlik bir eserden bahsediyorum, Bursa

ile ilgili gerçekten önemli bir çal›flma. Kepecio¤lu’nun d›fl›nda Bursa

üzerinde çal›flma yapan baz› isimler var, Kaz›m Baykal, bu da merhum.

Kendisiyle arflivde tan›flma mutlulu¤una erifltim, Kaz›m Baykal gerçek-

ten gayretli birisi. Bursa tarihi, özellikle an›tlar tarihi üzerine Bursa

An›tlar› diye bir eseri var, Bursa’da Ulu Cami diye bir eseri var. Bunlar

yay›nlanm›fl eserler ve bunlar bence isterse ‹stanbul üzerine çal›flma

yap›l›yor olsun ihmal edilmemesi gereken kitaplard›r. Yine pek çok

kaynakta yer verilen, A. Memduh Turgut Koyunluo¤lu’nun 1939’larda

yapt›¤› ‹znik ve Bursa Tarihi diye bir çal›flmas› var. Bu da o dönemde

kendi gördü¤ü bilgilere bizim ulaflmam›z bak›m›ndan önemli idi. Ge-

nelde bilgilerin XVII. yüzy›l sonras›na sarkmas› bizi s›k›nt›lara soktu

ama… Bununla birlikte biz vefeyatnamelerden faydaland›k. Vefeyatna-

melere biyografi kaynaklar› demek laz›m. Ravza-y› Evliyâ diye bizim ya-

y›na haz›rlad›¤›m›z ve 2000 y›l›nda bas›lan bir çal›flma var›. fiu anda

Bursa vefeyatlar›n›n tarihsel bak›mdan ilkini oluflturuyor. ‹kincisi, ki çok

önemli, ‹smail Beli¤’in Güldeste’si. fiu anda edebiyatç› bir arkadafl›mlar

birlikte onun üzerinde çal›fl›yoruz. Bu da herhalde 2009 y›l›nda yay›nla-

n›r diye düflünüyoruz Allah nasip ederse. Arkadafllar tabii ki ben bir ye-

re kadar konufltum asl›nda konuflulacak çok fleyler var. Ben epey not-

lar ald›m ama sizin de katk›lar›n›z› ve sorular›n›z› özellikle merak edi-

yorum. Kitab›n Bursa ile s›n›rl› oluflu zaman itibariyle klasik dönemi ele

al›fl› biraz önce bahsetti¤im sebeplere mebni. Çok daha genifl bir döne-

me yayd›¤›n›z zaman problemler de kendili¤inden ç›k›yor. Asl›nda soru

flu: Osmanl›larda bir e¤itim ö¤retim müessesesi var m›? Var. Peki kla-

sik dönem sonunda ki XVI. Yüzy›ldan, Osmanl›’n›n ihtiflam›ndan bahse-

diyoruz, bu ihtiflama nas›l ulafl›ld›, nas›l bir durumdayd›? Bunun ortaya

ç›kart›lmas› bence çok önemliydi. Bizim yapabildi¤imiz fley de bunu or-

taya koymakt›. ‹stanbul ve Edirne’nin öncesinde Bursa’n›n ilk baflkent

oluflu, yetmifl y›ll›k uzun bir dönemdir bu, Bursa’y› bu anlamda ‹stan-

bul’un mutfa¤› konumuna getirmifltir. Yani bir çok kurum bak›m›ndan,

medreseler ve mektepler bak›m›ndan da önemli bir mutfak olmufltur
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Bursa. Çal›flmay› Bursa ile s›n›rl› tutuflumuzun bir baflka nedeni daha

var, onu da hat›rlatmadan edemeyece¤im Allah rahmet eylesin Bekir

Kütüko¤lu Hoca yüksek lisans tez s›ras›nda kendisine alternatiflerden

oluflan bir liste ile gitti¤imde benim Bursa’dan geldi¤imi duyunca “Me-

fail” dedi “sen Bursa’da do¤muflsan (bu arada Bursa do¤umlu olmakla

birlikte aslen Üsküp kökenli oldu¤umuzu ifade edeyim, annem babam

56’da gelmifller Allah rahmet eylesin her ikisine de) senin Bursa’ya bir

vefa borcun olmal›. Ve senin yapaca¤›n çal›flmalar Bursa ile ilgili olma-

l›” dedi ve bana asl›nda adresi gösteren de o oldu. fier’iye sicillerinden

benim haberim bile yok. O zamanki flartlar 84-85’lerden bahsediyorum.

Yani fler’iye sicilleri nedir ne de¤ildir bunlardan haberimiz yok. Sonra

geldik o heyecanla biraz da galiba duas› da müstecâb oldu anlafl›lan.

Oradan bafllad› ve hâlâ devam ediyor. ‹nflallah bundan sonra da böyle

devam edecek. 

O da Bursa do¤umlu ya ondan beklenir diyorsunuz öyle mi?...

Biz s›byan mektepleri ile ilgili bu çal›flmay› yaparken, fler’iye sicille-

rini de gördü¤ünüzü var sayarak söylüyorum, iki yüz tane defter tara-

mam›z gerekti, yani klasik dönem dedi¤iniz zaman iki yüz defteri göz

önüne alman›z gerekiyor. 

‹lk tarih neydi defterlerde?

860/1455’tir. ‹lk defterdir bu ve ilk defter A199 tarihini tafl›yor. Bur-

sa fler’iye sicilleri ile ilgili ben bir rehber de haz›rlad›m. Fakülte dergi-

sinin son say›s›nda yay›nland›. Baz› kaynaklarda de¤iflik rakamlar gö-

rebilirsiniz eski kay›tlar yeni kay›tlar bunlar›n hepsinin problemlerinin

çözüldü¤ü bir rehber bu. Böyle bir çal›flman›n içeri¤ini olufltururken ta-

bii ki bir tak›m boflluklar olufluyor, sicillerde ne kadar bilgi bulursan›z

bulun o içeri¤in tamam›n› doldurmaya maalesef yetmiyor. Bu durumda

ikinci dereceden kaynaklar› kullanmak durumunda kal›yorsunuz. Ama

bu iki yüz defter konusunda birazc›k inat edebilirim. fiu anlamda söylü-

yorum, inan›n sat›r sat›r okumazsan›z zaten bunlar› elde etme flans›n›z

olmuyor. Yani belge bazen k›y›da köflede kalm›fl bir tarzda yaz›lm›fl ola-

biliyor. fier’iye sicillerinin en büyük problemi hiç alakas› olmayan bir

belgeden mektep tarihi için baz› veriler elde etme flans› vermesidir ve-

ya s›k›nt›s›n› bar›nd›rmas›d›r. Çok zor bir fley yani, size daha ilk kelime-
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lerden itibaren bu belgeyi al mutlaka de¤erlendirirsin tarz›nda bir cesa-

ret vermiyor, çok zor oldu¤unu biliyorum, bazen fluhudu’l-hal yani ora-

daki hadiseye flahit olanlar›n isimlerinden bile yola ç›karak baz› bilgile-

re ulaflt›¤›m›z› söylemek isterim. Kolay bir fley de¤il gerçekten. Mües-

sese çal›flmak gerçekten zor. Ama e¤er yap›labilirse düzenlenebilirse

elbette güzel sonuçlara ulafl›labiliyor. Kitab› okudu¤unuzu içeri¤ini gör-

dü¤ünüzü düflünerek ben bu toplant›da asl›nda kitab›n içeri¤ini tama-

men anlatmay› pek fazla düflünmüyorum. Buradaki içerik daha önce

medreselerden de ald›¤›m›z cesaretle afla¤› yukar› mihveri o tarzda tu-

tarak haz›rland›. Belli bafll› konular nedir? Mektep, ö¤renciler, muallim,

idari personel, ö¤reticiler ve bir de ö¤retim program›. fiu anda bile e¤i-

timle ilgili bir fley konuflmak isteseniz bu eksen üzerinde konuflmak zo-

runda kal›yorsunuz. Biz de genelde bunu bozmadan içeri¤ini de bula-

bildi¤imiz ölçüde ele almaya gayret ettik. Ben yine içeri¤ini es geçerek

Yunus Bey e¤er arzu edilirse…

Yani sizin vurgulamak istedi¤iniz fley varsa onlar› söyleyebilirsiniz yok-

sa sorun yok

Belki soru cevap fasl›nda ben baz› fleyler söyleyebilirim. Kaynakla-

r› konusunda fler’iye sicillerinin d›fl›nda bir iki fley daha söyleyeyim.

fier’iye sicillerini biraz genel bir kavram olarak al›rsak e¤er onlar içeri-

sinde vakfiyeler de var, vakfiye suretleri de var. Medrese tarihi için de

inan›n ilk defa flu ana kadar hiç bulunmayan o vakfiyeleri, suretleri si-

cillere geçirilmesi sebebiyle elde ettik. Yani medreselerle ilgili Mustafa

Bilgi Hoca’n›n yapt›¤› Cahid Baltac› Hoca’n›n yapt›¤› çal›flmalar var ve

bir tak›m vakfiyeler var eserlerin sonundaki eklerde. Onlar›n d›fl›nda bi-

zim ulaflabildiklerimiz oldu, kald› ki siz böyle bir çal›flmay› bir vakfiye

bulmadan derslerle ilgili bir bölüm açamazs›n›z. Vakfiyeyi bulmak zo-

rundas›n›z. Ve e¤er alan›n› klasik dönemse bunu XVI. yüzy›la kadarki

k›s›mda bulacaks›n›z. Bu mahkeme sicillerinde vakfiyelere de ulaflt›¤›-

m›z› anlatmaya çal›fl›yorum. 

fiu anda Vak›flar Genel Müdürlü¤ünün bir arflivi varm›fl ulaflabilmeniz

aç›s›ndan söylüyorum. Tasnif edilmemifl vak›flara ait bol miktarda arfliv

belgesi varm›fl. Bu belki size faydas› olur. Arflivi incelerseniz flu anda

tasnifsiz duruyormufl. 

Biliyorum evet.
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‹stanbul’da de¤il mi?

Hay›r Ankara’da ve hiçbir zaman aç›lmam›fl ayr› bir depoda duru-

yormufl. Onu tasnif etmeye çal›fl›yorlar flu anda.

Orda var fakat flu anda onlardan istifade etmenin kolay olmad›¤›n›

söylemeliyim. 

Onlar›n içeriklerini yazan bir defter var galiba. Hangi vakfiye hangi ko-

nuyu içeriyor özet fleklinde belirtiyormufl. 

Bursa’da e¤er bütün vakfiyelerin Bursa’daki suretlerinin yand›¤› bir

yang›n yaflanmasayd› zaten Vak›flar Genel Müdürlü¤üne de ihtiyaç ol-

mayacakt›. fier’iye sicilleri böyle bir flans veriyor. Yani Vak›flar Genel

Müdürlü¤ünde de olmayabilir. Dört befl sat›rl›k vakfiye de var. Bunlar

belki Vak›flar Genel Müdürlü¤ünde olmayabilir. Orada transkripsiyonu

yap›lan vakfiyeleri görmüflsünüzdür. Çok hatal›. Bir kere onu akademik

olarak bir çal›flman›n arkas›na koymay› kesinlikle do¤ru de¤il. Çünkü

oradakiler sadece okuyorlar. Bazen yanl›fl okuyufllar falan var. Ama bir

yaz›n›n nas›l gösterilece¤i de ayr› bir uzmanl›k. Bir eski dönem Osman-

l› diliyle yaz›lm›fl bir metin nas›l gösteriliyor. Basit olmad›¤›n› söylüyo-

rum okumak kadar yazmak da zor diyorum. Oradakilerden bende epey

doküman var, Vak›flar Genel Müdürlü¤ünden de¤iflik amaçlarla bana

ulaflan. Oradan istedi¤imiz tarzda faydalanamad›k, yani onu söyleyebili-

rim. Yine fler’iye sicillerini bir genel flemsiye olarak düflünürsek arka-

dafllar, muhasebe defterleri var, Evkaf Muhasebe Defterleri. Bir mekte-

bin vak›f muhasebe defteri bize baz› bilgiler veriyor. Muallimine, halife-

sine ne kadar verildi¤ini ö¤reniyorsunuz. Ö¤rencilere burs ba¤lanm›flsa

ne kadar verildi¤ine dair kay›t düflülmüfl. Ramazan ay›nda veya bunun

d›fl›nda elbise veya benzeri bir tak›m aynî yard›mlar yap›l›p yap›lmad›¤›

gibi bilgilere ulaflabiliyoruz Evkaf Muhasebe Defterlerinde. Bunlar da

mutlaka gözden geçirilmeli. Peki biz neler elde ettik bulgu olarak bu ça-

l›flman›n sonras›nda. Belki içerikle ilgili de bilgiler vermifl olaca¤›z. Te-

ker teker bu mahkeme sicillerine geçmesi hasebiyle tesbit etti¤imiz 134

tane mektep var. Geçmemifl olanlar› da hesaba katarsak tahminen 150

civar›nda mektebin varl›¤›ndan bahsedebiliriz. 150’den afla¤› kalmaz bu.

150 sadece bir tahmindir. Medreselerde biz 50’sini de tesbit ettik. Yani

Bursa medreseleri konusunda yap›lan çal›flmalar var. Cahid Baltac› ve-

ya Mustafa Bilge veya Ekrem Hakk› Ayverdi’nin fark edemedikleri du-
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rumlar› da arflivden dolay› ö¤rendik. Bazen eserin dipnotlar›nda tart›fl-

t›¤›m›z konular oldu. Yani arflivin verdi¤i bilgilerle onlar›n da baz› bilgi-

lerini düzeltme flans› elde ettik. 134-150 civar›nda mektep 50 tane de

medrese. Bu 50 medresenin yaklafl›k üçte biri bizim flu anda düflündü-

¤ümüz üniversite boyutunda di¤erleri ortaokul lise düzeyinde afla¤› yu-

kar› bakt›¤›n›z zaman tabandan tavana do¤ru bir piramit olufltu. Yani çok

genel say›daki bu mekteplerin mezunlar› 20’li medreselerle bafll›yorlar,

sonra kademe kademe ilerliyorlar. ‹stanbul’da Süleymaniye Daru’l- Ha-

dis’i en üst seviyedir. Bursa’da yok tabii ki. Yani bir doktora seviyesinde

kabul ediliyor. Bunlar hep tart›flmal› konular. Hüseyin Atay Hoca da ay-

n› fleyi söylüyor. Ben buna tamamen kat›lm›yorum. Asl›nda anakroniz-

me düflmemek laz›m. Her fleyi kendi döneminde ele almak laz›m. Niye

biz doktoraya benzetiyoruz. Doktora flu anda var. Yani daha önce, mese-

la 150 sene önce doktoradan bahsedilmiyordu. O dönemde bunun de¤e-

rini düflüren bir unsur de¤il bu. Kendi döneminde Süleymaniye Darül-

hadis’inde okumak Bursa için söylersek Sultaniye’de okumak gibidir.

Bursa Sultaniye Medresesi, Çelebi Mehmed’in yapt›rd›¤› medrese, dö-

neminin bir numaral› medresesi. Hatta Kepecio¤lu da san›r›m bahsedi-

yor Orta Asya’dan gelip bu medreselerde okuyan kifliler hava at›yorlar-

m›fl ben Sultaniye’de okudum diye. Bursa’da padiflahlar›n kurduklar›

medreseler lise seviyesinde de¤il, bunu bilece¤iz. Yani selâtin medrese-

leri üniversite seviyesinde e¤itim veriyorlar. Di¤erleri iflte o bahsetti¤im

piramidi e¤itim anlam›nda da olmas› gereken resmi yakalayabildi¤imi-

zi düflünüyorum. Bu mekteplerin bir kere bizim Osmanl›’da var olan ve

halen devam eden bir vak›f anlay›fl›yla da çok paralel gitti¤ini söyleme-

miz laz›m. Bu kadar medrese kuruldu. 6-7 tanesini belki sultanlar ve

hanedana mensup kifliler kurdu, di¤erleri halk taraf›ndan kuruldu.

Mekteplerde bu çok daha fazla. Halk›n içerisinde e¤er bir ayr›m yap›la-

caksa tüccarlar özellikle ilgi göstermifllerdir. Sonra ilim adamlar›. Bir

müderris mektep kuruyor. Yani kazand›klar› para da fena de¤il tabii ki.

fiu anda Amerika’da bir profesör ne kadar al›yordur. 5000-6000 dolar-

dan afla¤› de¤ildir muhtemelen. Bu rakama uygun bir al›m gücüne Os-

manl› müderrisleri, özellikle üst düzey müderrisler için söylüyorum, ra-

hatl›kla sahip idiler. Daha bir çok farkl› avantaj sa¤layan imkanlar› da

vard›. Onlar medreseyle ilgili konular. ‹lim adamlar› ve daha sonra sul-
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tan ve hanedana mensup kifliler mekteplerin inflas›na katk›da bulunu-

yorlard›. Halk›n büyük teveccühü var diyoruz. Baz›lar›n›n paras› var ya-

p›yor. Baz›lar› istiyor yapam›yor. Bu durumda ne oluyor. Bir ünitesi ile il-

gili katk›da bulunuyor. Bu özelli¤i medreselerde de gördük, mektepler-

de de var. Yani medresenin mesela kömüre ihtiyac› var. Bir kifli bu med-

resenin bütün kömürünü ben karfl›l›yorum diyor. Vak›f kuruyor bunun

için yani biraz daha alt birim gibi düflünebiliriz. Mektepler için de ayn›

fley söz konusu. Mektep binalar›n›n ayakta kalabilmesi kolay bir fley de-

¤il.  Mutlaka bazen tamir bazen bir tak›m ilavelerde bulunulmas› gere-

kiyor. Osmanl›lar bunu çok güzel bir sistemle halletmifller. Bunu fakül-

te dergilerinden birinde yay›nlam›flt›k. Vak›f sisteminde flu ana kadar

tespit edilemeyen bir konu, “rakabe” konusu. Onu da bir makale halin-

de haz›rlad›k. Rakabe ne demek? Var sayal›m ki buras› bir mektep. He-

pimiz çal›fl›yoruz mektebin art›k neredeyse y›k›lmaya yüz tuttu¤unu gö-

rüyoruz. Bu kurumun ayakta kalabilmesi gerekiyor. Biz gerekirse bir

süre maafl alm›yoruz. Önce buran›n tamiri, onar›m›, ayakta kalmas› ge-

rekiyor sonra vakf›n müsaadesi ölçüsünde size yevmiyeleriniz veriliyor.

Bu flekilde o kurum da yüzy›llar boyu ayakta kal›yor. Genellikle külliye-

ler etraf›nda yo¤unlaflt›¤›n› görüyoruz medreseler de öyledir. Muallim-

lere verilen maafl hiçbir zaman müderrislerle mukayese edilmemeli.

Ama bir muallimin ald›¤› yevmiye bir imam›nkinden iki kat fazla idi. Her

mektepte mutlaka halife olacak diye bir kaide yok. Bu biraz ekonomik

duruma ba¤l›. Enteresan bir hadise, flu anda aile birlikleri var ilkokul-

lardaki okul aile birlikleri. Bir han›m genellikle baflkan› oluyor, sonra da

velilerle temasa geçilerek faaliyet icra ediliyor. O dönemde de ciddi bir

duyarl›l›k oldu¤unu görüyoruz. Mahalle halk› bir mektepte baz› fleyler

yanl›fl gidiyorsa bir muallim beklenen fleyin d›fl›nda bir tav›r bir hareket

sergiliyorsa bunu hemen flikayet ediyor. Öylesine enteresan ki fler’iye

sicillerini flöyle alg›lamak laz›m. Abart›l› bulacaks›n›z bu sözümü ama,

adeta birisinin bafl› a¤r›yorsa gidip a¤r›s›n›n nedenini ö¤rendi¤i ya da fli-

kâyet etti¤i bir yer. Her fley geçiyor mahkeme sicillerine. Bir disiplin an-

lay›fl›. Ne kadar yanl›flt›r bizim flu anda kitaplarda makalelerde zikredi-

len. “Falaka” ad›yla Ahmet Rasim kitap yazm›fl. Bak›n bütün bu bilgiler

Osmanl›’n›n son iki yüzy›l›ndan hareketle yaz›l›yor. Daha öncesiyle ilgili

mahkemelere yans›yan davalar oldu¤unu biliyoruz. Ama o dönemde
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hiçbir veli mahkemeye muallim vurmufl etmifl diye baflvuruda bulun-

muyor. Böyle bir fley olsa mutlaka baflvururdu. Peki, bunun cevab› ne

olabilir. Cevab› ya o dönemde bu tür fleyler kan›ksan›yor, çok fazla

önemsenmiyor. Veyahut da böyle bir fley olmad› da o yüzden mahkeme-

ye intikal etmemifltir. Yaz›lan fleyler var son dönemde özellikle mektep-

ler yaz›lacaksa en fazla foto¤raf› çekilen yer buras›. Biraz karikatürize

edilecek yerler var, k›zsa elleri ba¤lan›yor, erkekse ayaklar› ba¤lan›yor.

Sonra bilmem flu kadar vuruluyor, bilmem tuza konuluyor. Bu kadar ifl-

kence olur mu? Kald› ki bak›n öylesine bir tak›m pedagojik fleyler de

önemsenmifl ki; mektepler medrese binas› olarak de¤il ev binas› olarak

infla edilmifllerdir. Eve benziyorlar. Yani çocuk evden ayr›l›yor. Kaç ya-

fl›nda 6-7 bazen biraz daha afla¤› inebilir bu yafl. Bak›n Bir E¤itim Tasav-

vuru Oalarak Mahalle/S›byan Mektebleri, Hat›ralar Yorumlar Tetkikler

diye bir kitap ç›kt› göreniniz oldu mu bilmiyorum. ‹smail Kara ile Ali Bi-

rinci öyle zannediyorum derlediler. Sadece onun önsözünde bir bilgi var.

Sadece bir tane hadiseden bahsediyor. Bir tane hadise olabilir. Zinadan

dolay› tafllanan için de bir örnek var ama 600 y›ldan bahsediyoruz arka-

dafllar. Öteki de öyledir. Mahalle mekteplerinde iflte birisinin bir flikaye-

ti olmufl. Bundan hareketle o dönemlerde de olmufltur tarz›nda bir yo-

ruma bir hükme gidilmemesi laz›m. Ö¤renci say›lar› konusu da biraz

mekteplerin büyüklü¤ü ile orant›l›. 10-60 aras› de¤iflen say›larda ö¤ren-

cinin oldu¤unu biliyoruz. Ders program› ile ilgili neler vard›. Genellikle

söylenen fley Kuran Kursu gibi olduklar›, buralarda sadece Kuran ö¤re-

tildi¤i fleklindedir. Olur mu, bu kadar basit de¤il. Vakfiyeleri o sebeple

önemsiyorum ben. Vakfiyeler bir tüzüktür. Buna göre hareket edeceksi-

niz. Birincisi, yaz› yazma var, ikincisi matematik var. Günlük hayatta ne-

ler gerekiyorsa bunlar verilmifl. Biraz pragmatik davrand›klar›n› düflü-

nüyorum. Baflka neler verilmifl, muamelat dedi¤imiz günlük hayatla il-

gili problemlerin üstesinden gelmeyi amaçlayan fleyler; ahlak, edep de-

di¤imiz bilgiler verilmifl. Belki en enteresan›, bizim dinler tarihi hocala-

r› ile bunlar› tart›flt›k, onlar da enteresan buldular, ‹lmü’l-edyan dedi¤i-

miz dinlerle ilgili bilgiler veriliyor. Ben çok fazla ileri gitti¤imin fark›nda-

y›m, 45 dakika denilmiflti bana, ama biraz uzatt›k galiba özür diliyorum.

Öneri olarak flunu söylüyorum. Bu konu önemli bir konu bunun devam

ettirilmesi laz›m. De¤iflik flehirlerden bize gelip de medreselerle ilgili
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çal›flma yapan arkadafllar oldu. Baz› tezler oldu, onlara yard›mc› olma-

ya çal›flt›k. ‹stanbul’da Bekir Bey’in han›m› Mübahat Kütüko¤lu’nun yap-

t›¤› çal›flmalar var. Klasik döneme ‹stanbul’da da inilmifl de¤il. Fakat en

de¤erli bilgilerin oldu¤u alan diye düflünüyorum. Bu konuda hem med-

rese hem mektep konusunda boflluk var. Bunun Anadolu’da birkaç yer-

de Konya, Kayseri, Erzurum gibi ekol olmufl yerlerde, ‹stanbul, Edirne

gibi yerlerde yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. ‹nflallah böyle gayret-

li arkadafllar buluruz da onlarla birlikte hepsini bir araya getirip net fley-

ler söylememiz mümkün olabilir. Çok teflekkür ediyorum.

Bu mekteplere devam edenlerin bir oran› var m› yani diyelim nüfusun

kaçta kaç› çocuklar›n› gönderiyor.

Ona devam ederek benim de bir sorum vard›. Yüz elli civar›nda mektep

ve elli tane medrese vard› dediniz. Acaba bunlar ayn› anda aktif olarak

faaliyette miler? Yoksa bu 150-200 y›ll›k periyoda yay›lm›fl bir rakam

m›? Çünkü 150 mektep olsa ve her birinde otuzar kifli olsa 4-5 bin kifli

demek bu. 

E¤er öyleyse çok iyi bir rakam söylediniz. Bak›n Yavuz Sultan Se-

lim döneminde Bursa’n›n,  kesin bilgiler olmamakla beraber, 30-35

bin civar›nda bir nüfusu oldu¤u söyleniyor. 5000 diyorsan›z az bir ra-

kam de¤il. Bu çal›flmada dikkatinizi çekmifltir san›yorum. 1455 tari-

hinden bafll›yor ama a¤›rl›k XVI. yüzy›l ile ilgili belgelerdedir. Yani bir

as›r içindeki bu say›n›n ben çok düflük olaca¤› kanaatinde de¤ilim.

1300 ile 1460 aras›ndaki k›s›mda sadece daha önce var oldu¤una dair

iflaretleri bulmuflsak e¤er, o döneme ait oldu¤unu düflünüyoruz. Çün-

kü belge yok. Belki vefeyatname gibi kaynaklarda bulabilirsiniz. Bu-

nunla beraber o dönemdeki nüfusa göre bu say›n›n çok az olmad›¤›n›

düflünüyorum.

Bunlar sadece kitapta da belirtiliyor fakirler için yetimler için aç›lm›fl

mektepler bunlar. Vakfiyelerde özellikle vurgu yap›l›yor. Belirli bir geli-

rin üzerinde olan tabaka büyük bir ihtimalle bunlara de¤il de özel hoca-

lara falan gönderiliyor. 

Elbette, ona da de¤indik zaten. 

Bu durumda bu 4-5 bin talebe, e¤er 150 mektep ayn› anda aç›ksa muh-

temelen o kadar talebe ailesinin nüfusu vard›r. Yani bunlar sadece fakir

ve yetim olanlar. Belki d›flar›dan gelenleri de hesaba katmak laz›m. 
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Bu sadece flehir merkezi. Tabii ki biraz daha dikkatli bak›l›rsa flöy-

le bir fley söylemem gerekir. Yani fakir ve yetimler öncelikli ama di¤er-

lerinin yararlanmamas› ile alakal› bir fley yok. Biraz da dini bir tak›m

beklentiler var. Özellikle onlara yap›lm›fl bir yard›m olarak düflünürse-

niz Allah kat›ndaki ecrini de dikkate alabilirsiniz. Bunlar›n yard›ma ihti-

yac› oldu¤unu biliyoruz. Bunlar›n kollanmas› laz›m, ama di¤erlerinin gi-

dememesi gibi bir durum söz konusu de¤il. 

Ama onlar› tesbit edemiyoruz. Yani özel…

Özel ö¤retmenlerin varl›¤› biliniyor. Ama bunun ne kadar oldu¤unu

bilmiyoruz. Fakat bildi¤imiz baflka bir fley var. Sadece mekteplerde de-

¤il, medreselerin dersiamlar› dedi¤imiz camilerde ders verenler var ya

da cami, tekke, zaviye gibi yerlerde ilkokul talebelerine, ne kadar dü-

zenli oldu¤unu bilmemekle birlikte, e¤itim verilebildi¤ini biliyoruz. Bun-

lar çok net de¤il. Net olan bizim ulaflabildiklerimiz. Net olmay›nca da

bunu söylemeniz çok mümkün de¤il.

XVI. yüzy›lda okuma yazma oran›n›n %1 -%2 denilmesinin bu rakam-

larla hiçbir anlam› kalm›yor. 

Ama oras› flehir merkezi onu göz önünde bulundurmak laz›m. Yani

ne kadar› flehirde yafl›yor, ne kadar› k›rsalda yafl›yor.

Zaten köylerin hiçbir kayd› olmad›¤› için biz hep flehirleri dikkate

alarak bu okur yazarl›k düflük falan diyoruz ama buradan bu ç›km›yor.

Köylerde de mektepler var. Köylerde mektep olmad›¤› sonucu ç›k-

maz buradan. Özellikle baz› ilçelerle ilgili siciller var. Mesela Mustafa-

kemalpafla. Onlara ayr›ca bakmak laz›m, ama o konuda ben de net bir

fley söyleyemiyorum. 

Ben bu yazma ö¤retimi konusunda bir soru sormak istiyorum. Bu 150

mektep için herhalde 150 tane vakfiye gördünüz siz.

Hepsini de¤il. Görebildiklerimiz oldu. fiu anda say›s›n› bilmiyorum.

100 tanesini görmüfl müsünüzdür?

Hay›r o kadar de¤il. 15-20 tanesini görmüflüzdür. Hepsini bulman›z

mümkün de¤il ki.

Okutulan dersleri vakfiyeden mi tesbit ettiniz.
Vakfiyeden.

Bu gördü¤ünüz bütün vakfiyelerde yazma dersi zikrediliyor mu? 

Büyük ölçüde zikrediliyor. Yani önce Kuran-› kerim olmak flart›yla.
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Ben 19. yy medreseleri üzerine çal›fl›yorum. Orada yazman›n talebe ta-

raf›ndan nerde ö¤renildi¤i konusunda, belki benim kabiliyetsizli¤im, net

bir bilgiye ulaflamad›m.  Mekteb-i Nüvvab aç›l›yor 1840-50 y›llar›nda

orada yazma dersi var. O baz› fleyler uyand›r›yor acaba genelde ö¤ren-

cilerde yazma bilgisi yok da orda m› ö¤retiliyor. Acaba bütün s›byan

mekteplerinde yazma ö¤retiliyor orda daha genifl bir fley mi ö¤retiliyor.

Yoksa kimisinde ö¤retiliyor kimisinde ö¤retilmiyor mu?

Ben size emin olarak söyleyebilirim ki kitabet vakfiyede zikredili-

yor. fiimdi ben bütün vakfiyeleri görme flans›m›z olamay›nca sadece

gördüklerimizden hareketle bir fley söylemek istiyorum. Fakat benim

için bir tane vakfiyede geçmifl olmas› bile önemli. O dönemde böyle bir

fleyin varl›¤› çok önemli ve bu bence di¤erlerine de örnek oluyor. Bir

vâk›f gidip de bu tür fleyleri resmi bir yaz›ya dönüfltürdü¤ü s›rada ha-

t›rlamayabilir. Hat›rlayanlar› da görüyoruz. ‹lmu’l-Edyan, Kitabet, Ta-

lim-i F›kh diyor, bak›n buraya kadar varm›fl, ilmihal diye alg›lamak la-

z›m bunu yoksa dört mezhebin ayr›nt›lar›n›n anlat›lamad›¤›n› hepimiz

biliyoruz ama bir kifliye gündelik hayatta verilebilecek bilgilerdir bun-

lar, kitabet kelimesinin ben vakfiyede geçti¤ini hat›rl›yorum, gerçekten

enteresan bunlar.

Muallim nas›l yetifliyor? Muallim olmak için bir medrese e¤itimi alm›fl

olmak gerekiyor mu? Gene ben kendi dönemimden bir fleyler hat›rl›yo-

rum. Harput ve Trabzon’da bayan muallimlerden bahsediliyor. En az›n-

dan o yörelerde muallim olmak için medrese e¤itimi flart de¤il gibi gö-

rünüyor. 

Zaten daru’l-muallimatlar var ya. Yani bayanlar için zaten öyle yer-

ler aç›ld›. Ben yine klasik döneme çekeyim konuyu. O dönemde bir ke-

re medrese mezunu olmayan kiflilere böyle bir görevin verilmedi¤ini

biliyoruz. Fatih bunun için özel bir yer açt›. Yani ö¤retmen yetifltirmek

üzere bir medrese. Ama bunun seviyesi tart›fl›l›yor.

1950’lerde bayan muallim olmas› Harput’ta veya Trabzon’da zan-

netmiyorum ki Muallimat’dan gelmifl birisi olsun. ‹shak Sunguro¤-

lu’nun kitab›nda var, yani yafll› bir bayandan bahsediyor. Çok sertti fluy-

du buydu falan diyor. Belki Trabzon’daki daru’l-muallimattan ç›km›fl bir

hoca han›m olabilir ama Harput’takinin Darulmuallimattan ç›km›fl ola-

ca¤›n› sanm›yorum. 
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O¤lan mektepleri ve k›z mektepleri diye bir ayr›m var m›? 

Yok hay›r. Ayr› oldu¤unu söyleyen hiç kimse yok. Yani o yaflta çocuk-

larda zaten öyle haremlik selaml›k olabilecek bir yafl olmad›¤› için bir

problem oluflturmuyor. Asl›nda belki bunun ötesindeki sorular daha

önemli. Fakat bu sorular›n cevab›n› çok net bulam›yoruz. fiimdilik bula-

m›yoruz. O yüzden ben çal›fl›lmas› laz›m diyorum. Peki k›zlar ne yap›yor-

du s›byan mektebinden sonra? Bu sorusunun cevab› flu anda verilmifl

de¤il. Ben, flu ana kadarki bilgilerime gör,e flöyle bir sonuç ç›kart›yorum,

ama bunun referans›n› gösterme kudretim yok. Belki bir gün olacak bu.

Erkekler için problem yok, bayanlar ne olacak? Bayanlar›n okula devam

etmemeleri o dönemin flartlar›nda belki de çok fazla yad›rganm›yordu.

‹lkokulu bitirsin, ondan sonra okumasa da olur. Sözgelimi benim ablam

ilkokula da gönderilmemifltir. O dönemin telakkisinden kaynaklanan bir

fleydir. Yani Kuran kursuna gönderilir de okula gönderilmez. 

S›byan mekteplerindeki k›z ve erkek ö¤renci oranlar›n› yüzde olarak ve-

rebiliyor muyuz? 

fiimdi ben flöyle bir bilgi vereyim isterseniz, konuyu açmak bak›m›n-

dan. 1847’de ilk defa s›byan mektepleriyle ilgili bir tüzük haz›rland›.

1869’da da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi haz›rland›. Orada bu bilgiler

var. Çocuklar›n gönderilmesinin zorunlulu¤u ve e¤itimin meccani olaca¤›

ile ilgili. Bu bilgiler ancak 19. yüzy›l›n ortalar›nda kendisini gösterebiliyor.

Daha önceki dönemlerle ilgili böyle bir flart yok. Ama ben gönderildi¤ini

düflünüyorum. Yani özellikle flehir merkezlerinde. Köylerdeki durumu

tam bilmiyoruz. Türkmenistan’dan bir örnek vereyim: Türkmenistan’da

okullar 1 Eylülde aç›l›yor, ama Kas›m›n sonuna kadar ö¤renciler okula

gelmiyor, pamuk iflçili¤inden dolay›. Çünkü dünyan›n en çok pamuk ye-

tifltiren ülkesi, kimi çal›flt›racak? Okullar hem var hem yok, hem aç›k hem

de¤il. Köylerdeki  durumu o yüzden çok bilmiyoruz. Bu da bir soru iflare-

tidir.  Bunun da çal›fl›lmas› laz›m, ben flu an Bursa merkezi ile ilgili bir ta-

k›m bilgiler veriyorum belki köylerle ilgili  farkl› veriler de ç›kabilir.

Erkeklerin de ancak 1/3’i devam ediyor gibi zaten. Medrese say›s› 50’ye

düfltü¤üne göre 150 s›byan mektebine mukabil 50 medrese oldu¤una

göre… 

Ben flöyle düflünüyorum. Buradaki rakamlar kesinlikle az de¤il. Ke-

pecio¤lu’nun verdi¤i bilgileri esas al›rsak 35-40 bin kiflini oldu¤u, dola-
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y›s›yla çok büyük olmayan bir flehir merkezi için 150 mektep bence bü-

yük bir say›. 

S›byan mektebinde ortalama e¤itim süresi  ne kadard›r? 

Bak›n bu bilgi de çok net de¤il. Bir biyografiden hat›rl›yorum; ben,

diyor, üç gruba ay›r›yorum. fiu anda bizim Anadolu’da da yok mu bu?

Bir ö¤retmen giriyor befl s›n›fa birden ders veriyor. Ayn› fley. Üç gruba

ay›r›yor. Üç s›n›f gibi düflünmek laz›m. Ama biraz önce bahsetti¤im ni-

zamnamelerden 4 s›n›ftan afla¤› olmad›¤›n› biliyoruz. 4 y›l muhtemelen.

Daha önce de dört y›ld›r bunlar. Yani o t›pk› kanunnameler gibi daha

resmilefltirilmifl hali. Nizamnamelerle ben ayn› kanaatteyim dört y›ldan

az olmad›¤›n› düflünüyorum.

Peki hocam bu mektep ve medreselerde icazet veriliyor mu?

Mekteplerde icazetle ilgili bir fley yok. Fakat medresede var. Medre-

se mektebi bitirmifl kabul ederek talebe al›yor. Zaten bir alt yap› olma-

s› gerekiyor. Mektepteki bilgileri bir flekilde alm›fl olmas› gerekiyor. Bu

illa s›byan mektebinde olmayabilir. Özel hocadan da ders alm›fl olabilir.

Bu kifliler kabul ediliyor medreseye. 

Aritmetik veya matematikle ilgili hangi  ifade kullan›l›yor. Vakfiyelerde

mi görülüyor bu?

Hisab.

Gayrimüslimlerin e¤itimiyle ilgili bir fley ç›k›yor mu? 

Hay›r yok. O dönemde gayrimüslimlerin okullar› ile ilgili ben bir ta-

ne bile belge hat›rlam›yorum. Zannediyorum s›byan mekteplerinin ver-

di¤i e¤itime benzeyen bir hizmet kiliselerde yap›l›yordu veya kendi iba-

dethanelerinde. Bizdeki Kuran kursuna benzer. Daha önce mektepken

sonra Bulgar kökenli birileri y›k›nt›lar üzerine kilise yap›yorlar. Buna

benzer örnekler var. Orada o belgede de geçiyor, ‹ncil okuyorlar. Bak›n

Kuran-› Kerim eksen ama bununla birlikte di¤erlerinin de ihmal edil-

medi¤ini görüyoruz. 

Bu söyledi¤iniz bir vakfiyede mi geçiyor? 

Hay›r, vakfiyede de¤il, bir olay üzerine arflive girmifl bir belgeden

bahsediyorum. 

‹ncil okunmas›, dinler tarihi dersleri istisnai bir durum mu yoksa bütün

okullarda var m›?
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fiu anda hangi mektep oldu¤unu hat›rlam›yorum ama sadece bir

okulda dinler tarihiyle ilgili bilgiye rastlad›k. Enteresan oldu¤u için vur-

guluyorum e¤er 150 vakfiyeyi görsek belki 5 tanesinde görmüfl olaca¤›z. 

Peki bu mektep merkezde mi?

Tabii merkezdeki bir mektepte oluyor bu. 

Benim dikkatimi flu çekti. Kad› sicillerini hepimiz biliyoruz. Oraya ne tür

davalar geldi¤ini de. Genelde kad› sicillerine daha teknik hususlar›n

yans›d›¤›n› görüyoruz. ‹flte binan›n özellikleri, tamirat›, gelir giderleri vs.

ama örne¤in muallim talebe iliflkisi yans›m›yor de¤il mi?

Dedi¤iniz fley do¤ru. Bir mektep binas›yla ilgili bilgiyi siz normal bir

kay›ttan bulamazs›n›z, tamir kayd›ndan bulabilirsiniz. Medrese için de

ayn› fley söz konusu.

1869 Maarif-i Umumi Nizamnamesinden bahsettiniz. O zaman bu mek-

teplerle ilgili bir düzenleme yap›ld› m›? fiu flu dersler okutulacak, geri-

si serbest gibi..

Yani zorunlu seçmeli anlamda diyorsan›z, bu tür bir fley yok ama bi-

zim daha önce zikretti¤imiz dersler nizamnamelerde zikrediliyor. 

Medrese öncesinde bir seviye farkl›l›¤› olmuyor mu peki? Bir yerde bir

ders ö¤retilirken di¤er yerde ö¤retilmemesi, mesela dinler tarihi dersi-

nin her mektepte olmamas› gibi… Bu bir farkl›laflmaya yol açar. 

Evet standardizasyon bak›m›ndan söylüyorsunuz. fiimdi flöyle söy-

leyeyim. Orada yine o döneme gitmek laz›m. Bir anne bir baba o dö-

nemde çocu¤unun önce Kuran-› Kerim’i iyice okumas›n› istiyor. Bunun-

la birlikte gündelik hayatta laz›m olacak fleyler önceleniyor. Bak›n iflte

bir vâk›f bunu zikrediyor. Baz›lar› öncelikle Kuran diyor, baz›lar› Hisab,

‹lmü’l-Edyan, Kitabet, Edeb diyor vs. Pragmatist yaklafl›yor diyorum ya

o dönemin flartlar›nda bir ö¤rencide olmas› gereken fleyleri bekliyor

toplum. Ben bir mektepte bu vard›, öbüründe flu, diye kesin bir fley söy-

leyemem. O biraz muallimlerin bak›fl›yla alakal›. Bilmedi¤imiz baflka

fleyler var. Üç ya da dört sene bu e¤itim, bunlar birinci s›n›fta ne oku-

yorlar, ikide ne okuyorlar bunlar› bilmiyoruz. Ara s›n›flarda neler var

bilmiyoruz. Dersler grubunu ortaya ç›karmak bile muhteflem. Çünkü

bunlar› bile kabul etmiyorlard›. Yok oldu¤unu düflünüyorlard›. Vakfiye

bize bu cesareti veriyor. 
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Burada 150 mektep var. Her birinin kurucusu farkl› tabakalardan. Ule-

man›n kurdu¤u s›byan mekteplerinde belki biraz daha medreseyle irti-

batl› bir e¤itim olabilir. 

Olabilir dedi¤imiz için muhtemel, kesin de¤il.

Medrese vakfiyelerinde oldu¤u gibi flu kitap flu ders gibi bir fleyler var

m›?

Dersler var kitaplarla ilgili bilgi yok. Yaln›z o dönemdeki tedavülde-

ki kitaplarla ilgili bilgi var. Bu konuda fakültede bir arkadafl bir makale

de yay›mlad›. Ali ‹hsan Karatafl, o dönemde tedavüldeki kitaplarla ilgili

güzel bir makale haz›rlad›. Herhalde muallim bir ders verecekse bu ki-

taplardan faydalan›yor olmal›lar.  

Ayn› dönemi Baflbakanl›k arflivindeki özellikle mühimmelerle ilgili ka-

y›tlarla bir mukayese imkan› var m›?

Baflbakanl›k arflivine u¤rad›m, mühimmelerle ilgili fleyleri de gör-

düm, birkaç tanesinden faydaland›m. Ama çok detayl› girme flans›m›z

da olmad›. Yani daha fazla olabilir miydi? San›r›m mühimme defterle-

rinden çok fazla bir fley bulamay›z bu konuyla ilgili. Arkadafl›m›z da

söyledi ya kad› sicillerinin bir mant›¤› var. Bak›n vak›f muhasebe defter-

leri bu konularda bilgileri alabilece¤imiz en önemli belgeler. Vakfiyeler

as›l üzerinde durmam›z gereken fleyler. Di¤erleri dolayl›d›r. Birisi bir

mektepte görev yapan bir muallim diye bafll›yor, alaca¤›n› alamam›fl,

baflvuruyor. Anl›yoruz ki böyle bir mektep ve bir muallim var. Tabii bu

do¤rudan de¤il dolayl› bir bilgi.

Biraz daha mikro çal›flmalar yap›ld›¤›nda belki, mekteplerin daha de-

tay araflt›rmas› yap›l›nca her halde siciller yeterli olmayacakt›r?

E¤er bu 150 mektebin sadece 50 tanesinin vakfiyesine bile ulaflsay-

d›k verece¤imiz bilgiler çok daha fazla olacakt›.

Vakfiyelerin tamam›n›n sicillerde olmas› anormal bir durum de¤il mi?

Bu vakfiyelerin üç sureti vard›r. Biri Evkaf Vekâleti’nde olur, bir su-

reti sicillerde vard›r. Bir tanesi de ‹stanbul’a gönderilir. Fakat yang›ndan

dolay› eksik var. fier’iye sicilleri bine yak›n ama bunlar›n da birço¤unun

yok oldu¤unu biliyoruz. 

‹stanbul’a gelenler Baflbakanl›k arflivinde mi?
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‹stanbul’a gelmedi ki hiç bunlar.

Sizin bakt›klar›n›z Bursa merkezinin tamam› m›?

Bursa merkezin tamam› içi klasik dönemde iki yüz defter var. Do-

kuz yüz civar›nda defter var flu anda. Köylerle ilgili olanlar daha çok kla-

sik dönemden sonras›n› ilgilendiriyor. 

Yat›l› e¤itim var m›yd›? Kitapta hiç bahsedilmiyor da.

Hay›r, s›byan mekteplerinde yok. Zaten mahalle mektebi bunlar.

Talebelerin evinin yak›n›nda. Bunlar›n köylerde de oldu¤unu düflünür-

sek köylerden gelen ö¤renci de yok.

Medreseye giriflle ilgili ö¤rencilerden istenen, medreselerden ç›k›fl ka-

litesini ölçmemize imkan sa¤layacka, özel bir fley var m›? 

Medresede hangi mektebi bitirdin, belgeni getir diye sorulmuyor.

Yani o d›flar›da da alm›fl olabilir bu bilgiyi. Mesele oradaki e¤itimi alabi-

lecek altyap› var m› yok mu? Baz› yerlerde s›nav olabiliyor. Muallimle-

rin bile medresede s›nava tabi tutuldu¤unu biliyoruz. Mahalle halk› ge-

liyor diyor ki, bu yetersiz. Biz bunu yeterli görmüyoruz. O zaman gere-

kirse tekrar s›nav yap›l›yor. Bu mekanizma var. Medreselerde yirmiden

yirmi befle geçifllerde de var. Tabii bunun yap›lmad›¤› zamanlar da olu-

yor. Ama yap›ld›¤›n›n da belgelere yans›d›¤›n› görüyoruz. Ben bir iki bil-

gi daha verece¤im. fiu anda mekteplerle ilgili har›l har›l çal›fl›lm›yor.

Karfl›n›zda 600-700 defter var. Bunlar›n üstesinden gelmek kolay de¤il.

Benim bir de Bursa imaretleri ile ilgili bir çal›flmam var. Bir k›sm›n› fa-

külte dergisinde yay›nlad›k. Medrese üzerine çal›flan arkadafllar var

burada. Sürekli yap›lan hiyerarflik bir s›ralama var. Yani yirmi, yirmi

befl, hariç, dâhil böyle gidiyor. Mesela Cahit Baltac› hoca yirmili medre-

seler diyor Anadolu’daki medreseleri s›ral›yor. Bunun yanl›fl oldu¤unu

ben tart›flt›m. Bir yanl›fll›k var. Bunu Ahmet Cevdet Pafla da yap›yor.

Böyle bir s›ralama do¤ru mu de¤il mi sormak laz›m. Bunu bir kitap ola-

rak de¤ilse bile bir makale olarak haz›rlayaca¤›m. Bana göre bir med-

rese yirmili olarak yap›lm›flsa yirmili olarak kalacak diye bir kaide yok.

Orada medrese de¤il önemli olan, müderristir. Bir kifli yirmi idi, yüksel-

di yirmi befl oldu, bir medreseye gitti. O medreseye yirmi beflli medre-

se diye gitmiyor, kendisi gitti¤i için oras› yirmi beflli medrese oluyor. 

Yanl›fl hat›rlam›yorsam son dönemde baz› medreselerin derecelerini

yükseltmesi ile ilgili belgeler var. 
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Bak›n ben son dönemden bahsetmiyorum. XVII., XVIII. yüzy›l› da

kapsayan bir çal›flma olacak. Biyografi kaynaklar›n› harmanlad›ktan

sonra yazaca¤›m. fiu anda fiflleri elimizde olan fakat bir türlü yazama-

d›¤›m›z klasik dönemdeki ö¤renci olaylar›. Mustafa Akda¤ bu konuda

çal›flmalar yapm›fl lakin baz› bilgilere ulaflamam›fl. Bizim sat›r sat›r

okumam›z›n faydas› tabii bu bilgiler.

Vakit oldukça ilerledi. Hocama ve siz arkadafllara geldi¤iniz için çok te-

flekkür ediyoruz. ‹yi akflamlar herkese…



Ebu Said Muhammed el-Hadimi:
Taflral› Bir Osmanl› Aliminin ‹liflkiler A¤›, Kariyeri
ve Etkisi

Yaflar SARIKAYA*

Hofl geldiniz arkadafllar. Özür dileriz biraz gecikti. Bu-

gün tez ve makale sunumlar›n›n 38.sini, Yaflar Sar›ka-

ya’n›n Muhammed Hâdimî’nin hayat›n› ve Osmanl› il-

miye sistemi içindeki yerini inceledi¤i doktora tezinin

sunumuyla gerçeklefltiriyoruz. Tez, Almanya Bohum

Ruhr Üniversitesinde 2004 y›l›nda tamamlanm›fl, ve Al-

manya’da adet oldu¤u üzere, kitaplaflm›fl bir çal›flma-

d›r. Sar›kaya, öncelikle kitab›n oluflum hikâyesini anla-

tacak, daha sonra ise içeri¤i ve ulaflt›¤› sonuçlar üze-

rinden sunumunu sürdürecek. Tez konusu itibariyle 18.

yüzy›l Osmanl› ilmiyesini, taflradaki bir âlim üzerinden

inceledi. Ben sözü Yaflar Bey’e b›rak›yorum:

Teflekkür Ederim. Ben de öncelikle herkese iyi akflamlar diliyorum.

Bugünkü sunumumda esas itibariyle bu kitab›n oluflum hikâyesini k›sa-

ca anlataca¤›m. Ard›ndan da içeri¤i ve sonuçlar› ile ilgili bir tak›m fley-

lerden bahsedece¤im. 1997 y›l›nda tez dan›flman›m Prof Dr. Stefan Re-

ichmuth baflkanl›¤›nda bir proje gelifltirilmiflti. “‹slam e¤itim a¤›” diye

Türkçeye çevirebilece¤imiz bir proje. Bu projeye göre ‹slam ülkelerinin

de¤iflik bölgelerinden pilot âlimler seçilecek ve bu kapsamda global an-

lamda âlim prototipleri üzerinden 18. yüzy›l ile 20. yüzy›l aras›ndaki ‹s-

lam dünyas› e¤itim sisteminin yap›s›, ilmi zihniyeti, kültürel yap›s› anla-
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fl›lmaya çal›fl›lacakt›. Bu projenin esas itibariyle amac› buydu. Proje kap-

sam›nda araflt›rman›n Türkiye aya¤›n›n benim taraf›mdan yap›lmas›

önerildi. Ben de mast›r›m› yeni bitirmifltim ve böyle bir fley yapabilece-

¤imi söyledim. Ve ard›ndan bana tez dan›flman›m Nijerya’da yapt›¤› ha-

bilitasyon -profesörlük çal›flmas›- esnas›nda Muhammed Hâdimî ad›n-

da bir âlimin Nijerya’da tan›nd›¤›n› ve eselerinin okundu¤unu tespit etti-

¤ini, bu yüzden Hâdimî’nin bu çal›flma için iyi bir örnek olabilece¤ini söy-

ledi. Ama bunun yan›nda; Osmanl› ilmiyesi bak›m›ndan önemli olabile-

cek -Kastamonu gibi- pek çok taflra flehriyle ilgili de bir çal›flma yapabi-

lece¤imi söyledi. Konu bana da ilginç geldi ve çal›flmaya karar verdim. 

‹lk önce bulundu¤um üniversitede Hâdimî ile ilgili neler oldu¤una

bakt›m ancak sadra flifa bir fley bulamad›m. Ard›ndan Almanya’daki di-

¤er üniversitelere bakt›m. 1997 y›l›nda ise Konya’ya ve Hâdim flehrine

bir araflt›rma ziyareti yapt›m. Ulaflt›¤›m sonuç ise; Hâdimî ailesinin Os-

manl› ilim gelene¤inde yeri olan sayg›n ailelerden birisi oldu¤uydu. Sel-

çuk Üniversitesi’nde görev yapan ö¤retim görevlisi arkadafllarla yapt›-

¤›m görüflmelerden de ufuk aç›c› bilgiler edindim. Bu konuda doktora

ya da doktora sonras› bir çal›flma yap›labilece¤i sonucuna vard›m. Hat-

ta biraz daha genifl kapsaml› çal›flabilmek için, çal›flmam›n daha genifl

bir alan› kapsamas› için Konya çap›nda çal›flmam› genifllettim. Kon-

ya’daki ulema ve sufi çevrelerin XVIII.-XX. yüzy›llar aras›ndaki faaliyet-

leri de bu vesileyle araflt›rma kapsam›na dâhil olmufl oldu. Konya, Sel-

çuklu Devleti’nin baflkentli¤ini yapt›¤› için, medreseleri çok önemliydi,

önemli bir e¤itim merkeziydi. Bu sebeple bu flehirdeki e¤itim yap›s›yla

alakal› pek çok çal›flma vard›. Kitabeler, medreseler, bunlar›n yap›lar›,

tarihçeleri hakk›nda pek çok çal›flma vard›. Ben bu çal›flmalar aras›nda

bir boflluk fark ettim: Acaba Konya’daki bu e¤itim ö¤retim faaliyetlerinin

arkas›nda kimler vard›, insiyatif sahipleri kimlerdi? Bu soru beni, Kon-

ya’daki tasavvuf çevrelerinin ve âlimlerin e¤itim alan›ndaki etkilerini

araflt›rmaya yöneltti. fiunu gördüm ki; XVIII. yüzy›ldan sonra Konya’da

bir e¤itim ata¤› olmufl ve di¤er dönemlerde görülmeyen bir flekilde h›z-

la medrese aç›lmaya bafllanm›flt›. Bunun, bizim medreseler konusunda

sahip oldu¤umuz geleneksel alg›ya ters bir bilgi oldu¤u aflikârd›r. Çün-

kü mevcut paradigmaya göre Osmanl› medreseleri son dönemde di¤er

kurumlar gibi bozulmaya bafllam›fl ve verimli olmaktan uzaklaflm›flt›r.

Konya örne¤i bu istikametteki tezlere ayk›r›yd›. Osmanl›lar Konya’y› al-
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d›ktan sonra Konya’da XVIII. yüzy›l›n

bafl›na kadar sadece 2 medrese aç›l-

m›fl ancak XVIII. yüzy›ldan devletin y›-

k›lmas›na kadar ise toplam 38 med-

rese aç›lm›flt›r. Bu durum, araflt›rma

esnas›nda bana oldukça ilginç gel-

miflti. Bu geliflmenin neden oldu¤unu

ve nas›l oldu¤unu anlamaya çal›flt›m.

Sonuç olarak Konya’da Nakflibendî-

ler öncülü¤ünde önemli bir e¤itim ve

ö¤retim ata¤›na giriflildi¤i neticesine

ulaflt›m. Bu e¤itim ata¤› kapsam›nda

pek çok e¤itim kurumu aç›lm›flt›r. Bu

konudaki çal›flmalar›m› somutlaflt›-

rarak makale flekline çevirdim ve bu

makalem Almanya’da 2002 y›l›nda

“Der Islam” adl› dergide yay›nland›.

Konya âlimleri ve sufileri ile ilgili ça-

l›flmalar benim tezim için bir ön haz›rl›k oldu. Ard›ndan bir Osmanl› tafl-

ra âliminin portresini veren Hâdimî üzerine yo¤unlaflt›m. Hâdimî’nin ta-

lebeleri, eserleri, hakk›nda yap›lm›fl çal›flmalar, benim için birer malze-

me teflkil etti. Bu malzemelere ulaflmaya çal›flt›m. Bunun için Konya,

Hâdim ve ‹stanbul aras›nda seyahatlerim oldu. Süleymaniye’ye geldi-

¤imde bu ailenin kitaplar›n›n burada oldu¤unu keflfettim. Hâdimî aile-

siyle ilgili bu konuda baflka çal›flmalar›n yap›l›p yap›lmad›¤›yla ilgili ola-

rak Hâdim’e gittim. ‹stanbul’da ise Süleymaniye Kütüphanesi’nden ya-

rarland›m. Süleymaniye’deki bu kitaplar›n büyük bir bölümünü mikro-

film olarak sat›n al›p inceledim. Bu kitaplardan Hâdimî’nin ö¤rencileri-

ne ulaflt›m. Bir ö¤rencisi Hâdimî’nin risalelerini istinsah etmifl, az da ol-

sa bu eserlerden yararlanmaya çal›flt›m. Bu çal›flmalar sonucunda so-

nuçta alt› bölümden oluflan bu kitap oluflmufl oldu. 

Kitab› hangi sorular çerçevesinde oluflturdu¤umu ise flu flekilde

özetleyebilirim: Hâdim ailesinin en önemli temsilcisi olan Muhammed

Hâdimî’nin kariyeri nas›ld›? Çeflitli gruplarla iliflkisi, tesirleri nas›ld›?

Acaba Hâdimî nas›l bir aileden geliyordu, onun elde etti¤i baflar›lar bi-

reysel miydi yoksa ilim gelene¤i olan bir ailenin içinde bulundu¤u bir
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sürecin ürünü müydü? Çünkü Hâdimî,

çok az taflra âlimine nasip olacak bir

baflar›ya ve flöhrete sahipti ve bu yüz-

den baflar›s›n›n kendisiyle mi bafllay›p

bitti¤i, yoksa bir aileden mi geldi¤i mut-

laka ortaya konmal›yd›. Bunu flu sebep-

le sordum. Hâdimî Nijerya’dan Kafkas-

ya’ya kadar genifl bir co¤rafyada etki

sahibi idi ve bu o dönemde çok az taflra

alimine nasip olacak bir baflar›yd›. Bu

acaba aileden gelen bir gelenekle mi

ba¤lant›l›yd› yoksa bireysel baflar› m›?

Bu sebeple kitab›n ilk bölümünü Hâdi-

mî’nin aile yap›s›n› incelemeye ay›rd›m. 

Kitab›n ikinci bölümünde Hâdi-

mî’nin ö¤renimi, Osmanl› ilim gelene¤i

içerisinde nas›l bir yere oturdu¤u, tah-

silini nerede ve nas›l yapt›¤› sorular›na

cevap arad›m. Acaba Hâdimî tahsili boyunca kimden ne okumufltu ve

bu okudu¤u kitaplar merkezdeki ilim hiyerarflisiyle hangi oranda ben-

zerlik arz ediyordu? “Merkezdeki ilim sistemi hakk›nda bildi¤imiz fley-

ler taflra için de geçerli miydi?” sorusu da araflt›rmama temel teflkil

eden sorular aras›ndayd›. Bu sorular neticesinde, taflra ile merkezin

ilim hiyerarflisi ba¤lam›nda ciddi anlamda paralellik arz etti¤i, ancak

baz› farklar›n da bulundu¤u sonucuna vard›m. Mesela ‹stanbul’daki

medreseler ile Hâdimî’nin medresesi aras›nda okunan/okutulan kitap-

lar aç›s›ndan bir fark yoktu, fakat sadece organizasyon konusunda ufak

da olsa baz› farklar mevcuttu. Mesela kitaplar›n okunma s›ras› merkez-

den farkl›yd›. 

Üçüncü bölümde; Hâdimî’nin faaliyetleri ve etki alan›yla ilgilendim.

Acaba bu taflra âlimi, çal›flmalar›n› nas›l ve ne flekilde organize etti? Ça-

l›flmalar› esnas›nda ona destek olan ve arka ç›kan insanlar var m›yd›,

varsa bunlar kimlerdi? Tedris ve irflad faaliyetlerini ‹stanbul’dan ba-

¤›ms›z m› gerçeklefltirdi, kendisi farkl› a¤lar oluflturdu mu? Hâdimî

hem merkeze ba¤l› kalarak hem de merkezden ayr› kalarak kendisine

böylesi bir mekanizma kurmay› nas›l baflarm›flt›?
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Dördüncü bölüm ise ö¤rencileri hakk›ndad›r. Hâdimî medresesinde

yüzlerce ö¤renci okuttu ve onlarcas›na icazet verdi. Çevre kasaba ve köy-

lerden, uzak vilayetlerden pek çok ö¤rencisi vard›. Hatta XVIII. yüzy›l›n

sonlar›nda Hâdim’e bir ö¤renci göçü oldu¤unu söylemek çok da abart›

olmayacakt›r. Acaba bu ö¤rencileri kilometrelerce uzakl›ktan Hâdim’e

çeken neydi? Neden bu ö¤renciler ilim tahsillerini merkezdeki medrese-

lerde de¤il de Hâdim’de yapmay› istiyorlard›? Hâdimî’yi bir müderris ola-

rak bu kadar cazip k›lan unsur ne idi? Acaba Hâdimî’nin medresesinde

okumufl olmak ö¤rencilere ilim hayatlar›nda bir itibar sa¤l›yor muydu?

Ve belki daha da önemlisi, ö¤rencilerin hayatlar›n›n ilerleyen dönemle-

rinde, meslek hayatlar›nda, Hâdimî’nin ö¤retisine ba¤l› kal›p kalmad›k-

lar›yd›. Hâdim’de okuyan bir talebe Hâdimî’ye ne kadar ba¤l› kald›. Bu ve

bunun gibi pek çok soruya bu bölümde cevap aramaya çal›flt›m. 

Beflinci bölüm, Hâdimî’nin önem verdi¤i zahir/bat›n uyumunun onun

eserlerine ne flekilde yans›d›¤› ile ilgilidir. Hâdimî f›k›h, ilahiyat ve tasav-

vuf alanlar›na vukufiyetini ölçme imkan› verdi. Bu gibi farkl› alanlarda

eser yazm›fl bir âlim oldu¤u için bu uyumun araflt›r›lmas› gerekiyordu. 

Çal›flmam›n son bölümü Hâdimî’nin etkileri üzerinedir. Acaba Hâdi-

mî hangi flah›slar ve gruplar üzerinde nas›l etki b›rakt› ve kimler onu

kendisine referans olarak ald›? Ticaret, siyaset, din ve sosyal hayat gibi

konularda Hâdimî’nin günümüze etkisi ne yönde olmufltur? Onun hak-

k›nda günümüzde ne gibi projeler ve çal›flmalar yap›lmaktad›r? 

Bu çal›flmay› yaparken Hâdimî’nin kendi eserlerini, konu ile ilgili bi-

yografik eserleri, bibliyografik kitaplar›, icazetnameleri, fler’iye sicilleri-

ni ve arfliv belgelerini, Konya salnamelerini kaynak olarak kulland›m.

Ayr›ca Hâdimî’nin hocas› ve ö¤rencisi olan kiflilerin kitaplar›ndan istifa-

de etim. E¤er Hâdimî bir kitaptan yararlanm›fl ve onu bir yerde referans

göstermiflse o kitab› da imkân dâhilinde incelemeye çal›flt›m.

Kulland›¤›m yöntem ise flu flekilde ifade edilebilir: Hâdimî’nin için-

de bulundu¤u sosyal iliflkiler ve aktivitelerin tespitinde tarih ve filoloji

araflt›rma yöntemlerinden faydaland›m. Hâdimî ve onunla irtibatl› fla-

h›slar› incelerken bu iliflkilerin derinli¤i ve yo¤unlu¤u üzerine araflt›r-

ma yapt›m. Bu yöntemle flah›slar aras›ndaki iliflkinin mahiyeti, derinli-

¤i ve yo¤unlu¤unu tespit etmeye çal›flt›m. Hâdimî’nin iliflkilerini inceler-

ken yatay ve dikey iliflkiler olarak ayr›m yapmay› tercih ettim. Örne¤in

onun kendi ça¤dafllar›yla olan iliflkisini ayr›, hocalar›yla ve talebeleriyle
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olan iliflkisini ayr› düzlemlerde de¤erlendirdim. Hocas› Kazabadi Ah-

met Efendi ve onun ö¤rencileri ve hocalar› üzerine çal›flt›m. Yani bunlar

dolayl› iliflkiler kapsam›nda dikey boyutta incelenmifl oldu. Eserlerini

istinsah edenler, yay›nlayanlar, tercüme edenler, flerh ve hafliye yazan-

lar da ayr›ca tespit edilip incelenmifl oldu. Böylece çal›flma girifl hariç

alt› bölümden oluflmufl oldu. 

1. Hâdimî’nin aile kökeni ve bu çevrenin kültürel yap›s›n› ele almakta-

d›r. Burada özellikle aile ileri gelenleri mevcut bilgi ve belgeler ›fl›-

¤›nda tan›t›lm›flt›r.

2. Hâdimî’nin e¤itimi tart›fl›lm›flt›r.

3. Hâdimî’nin etkili oldu¤u faaliyet alanlar› üzerinde durulmufltur. Bu-

rada özellikle bir müderris, müftü, sufi ve fakih olarak etkinlikleri

söz konusu edilmifltir. 

4. Hâdimî’nin baz› eserlerinin ilk defa sistematik bir analizi yap›lm›flt›r.

Bu yolla ‹slam bilimlerinin neredeyse tamam›nda eser veren Hâdi-

mî’nin ilmi kiflili¤i ortaya konulmufl; onun kelam, f›k›h ve tasavvufun

çetrefilli konular› hakk›ndaki görüflleri tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

5. Bu bölümde onun ‹slam bilimlerinin çeflitli konular›n dair yazd›¤› ri-

saleleri, ki bütün risalelerini Arapça olarak yazm›flt›r, incelenmeye

çal›fl›lm›flt›r. Bu bir taraftan onun Arapçaya hâkimiyetini gösterirken

ayn› zamanda bizim öteden beri bildi¤imiz ve Osmanl›daki e¤itimle

ilgili birçok çal›flmada, dile getirilen teze de bir cevap teflkil ediyor-

du. O da fluydu: “Osmanl›’da kuru ve teorik bir Arapça ö¤retiliyordu.

Ve y›llarca Arapça e¤itimi alan bir ö¤renci Arapça tek cümle konu-

flabilecek bir düzeyde de¤ildi. Bunu pratik olarak ifade edemiyordu.”

fiimdi biz Hâdimî örne¤inde bu tezin ne kadar isabetli oldu¤u soru-

sunu sormak zorunday›z. Çünkü Hâdimî, bütün eserlerini Arapça

yazm›fl, gerçi bugünkü modern Arapçay› bilenler okudu¤u zaman

Arapças› kolay anlafl›lm›yor ama neticede Arapça olarak yazm›flt›r

ve örne¤in bir hac seyahati s›ras›nda Arap âlimlerle tart›flabilecek

kadar konuflmufl. Hâdim gibi 3000–4000 nüfuslu bir kasabada yeti-

flen bir âlim böyle ise merkezdeki âlimlerimizin durumunu siz de-

¤erlendirin. Ama özellikle bu noktada bir teflekkürü borç biliyorum.

Arapça risaleler hakikaten problemliydi ve bu risalelerin çözümün-

de bana hakikaten ciddi yard›mlar› olan arkadafllar›mdan bir tanesi

‹rfan ‹nce’dir. Kendisi de o s›ralar yine Bochum’da doktoras›n› yap›-
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yordu ve bana da son derece yard›mc› oldu. Ona da bu vesileyle bir

kez daha teflekkür ediyorum. 

6. Son bölümde Hâdimî’nin günümüze kadar gelen etkileri incelendi.

Sonuç olarak çal›flmam esnas›nda cevap arad›¤›m sorular neticesinde

flunlar› söyleyebilirim:

Muhammed Hâdimî, 18. yüzy›l›n önde gelen bir âlimidir. Hâdimî,

Anadolulu bir taflra âlimi olarak merkezdeki ilmiye sisteminin d›fl›nda

kalarak taflrada kendine özgü ba¤›ms›z bir yap› oluflturdu¤u için önem-

lidir. Araflt›rmam›z ortaya koymufltur ki Hâdim kasabas›nda verilen

e¤itim merkezden farkl› de¤ildir ancak organizasyonda bir tak›m fark-

l›l›klar mevcuttur. Örne¤in Hâdimî’nin medresesinde medrese/müder-

ris hiyerarflisi yoktur. ‹stanbul medreselerindeki müderrisler çal›flt›kla-

r› medresenin derecesine göre maafl al›rken; Hâdimî’nin medresesin-

de böylesi bir duruma rastlamamaktay›z. Ayr›ca ‹stanbul’daki medre-

seler, kad›l›klarca onaylanan vakfiyelerle kuruluyordu, ancak Hâdi-

mî’nin medresesinin tespit edilmifl bir vakfiyesi yoktur. Halk›n yard›m-

lar›yla ve mezran›n öflür gelirleriyle medresenin harcamalar› karfl›lan-

maktad›r. 

Yine sonuç ba¤lam›nda; medresenin san›ld›¤› gibi halktan kopuk,

dünyadan elini ete¤ini çekmifl, dört duvar aras›ndaki zevksiz bir kurum

olmad›¤›n› söylemeliyim. En az›ndan Konya örne¤inde bunu teyit ede-

cek bir veriye rastlayamad›k. Amin alay›, hac› pilav›, icazet merasimi gi-

bi törenler ö¤rencilerin sosyalleflmesi için önemli unsurlard›.

Hâdimî faaliyetlerini merkeze ba¤›ml›l›kla ba¤›ms›zl›k aras›nda bir

noktada sürdürmüfltür. Hâdimî medresesi için merkezden hiç maddi

yard›m almam›fl m›yd›? Tabii ki yard›m alm›flt› ancak bu maddi yard›m;

onun, derslerini verirken merkeze ba¤l› olmas›na neden olmam›flt›r. Ve

Hâdimî’nin kendi medresesinde kurdu¤u bu mekanizma sonucu ondan

al›nan icazet son derece sayg›n bir hal alm›fl, hem taflrada hem mer-

kezde Hâdimî’den icazet alm›fl olmak çok itibar görmüfltür. Bu ise 18.

yüzy›lda ‹stanbul’un ilim merkezi olmas› itibariyle bir tekel olmad›¤›n›

çok aç›k bir flekilde göstermektedir. Taflra da dini tedrisat ve ilmi akti-

vitelerin kesiflim noktas› olabiliyordu. Hâdimî’den icazet alan ö¤rencile-

rin memleketlerine döndüklerinde oralarda müftülük ve vaizlik yapt›k-

lar›, baz›lar›n›n ise ‹stanbul’da ilmiye sistemi içinde yüksek mevkilere
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geldiklerini görüyoruz. Bu ise; “16. yüzy›ldan itibaren Osmanl› ilmiye

sisteminde bir aile tekeli olufltu¤unu ve bu ailelerin d›fl›ndaki kimsenin

önemli yerlere gelemedi¤i” yönündeki iddiay› desteklemeyen bir bilgi-

dir. Bu iddian›n ne derece isabetli oldu¤unu bilmiyoruz ama Hâdimî ör-

ne¤inde böylesi bir duruma rastlamamaktay›z.

Hâdimî’nin ö¤rencileri genellikle hocalar›na ba¤l› kalm›fllar ve ho-

calar›n›n eserlerine flerh ve hafliye yazm›fllard›r. Ö¤rencilerinin büyük

ço¤unlu¤u Nakflibendî’dir. Hâdimî de Nakflî idi ve ö¤rencilerinin gözün-

de sadece zahirî ilimler âlimi de¤il ayn› zamanda bir mürflid-i kâmil idi. 

Hâdimî kendini daha önceki ilim otoritelerine ba¤lanma konusunda

bir mukallit olarak görmüfl, çok yeni fikirler ortaya atmam›fl, Hanefi

mezhebinin s›n›rlar›n› zorlamam›flt›r. 

Hâdimî’nin kat›ld›¤› önemli bir tart›flma da, meflru tasavvufun nite-

li¤i ile ilgiliydi. Bu konu o dönemin âlimleri aras›nda s›kça tart›fl›lan bir

konuydu. Hâdimî, din kurallar›na uygun tasavvufun herhangi bir zarar›-

n›n olmayaca¤›n› savunarak taraflar aras›nda orta yolu bulmaya çal›fl-

m›fl ve adeta bir köprü vazifesi görmüfltür. Birgivi’nin tasavvufu elefltir-

di¤i risalesini bu flekilde yorumlam›fl, Birgivi’nin “hakiki tasavvufu de-

¤il, sahte fleyhleri elefltirdi¤ini” söylemifltir.  

Hâdimî Türk toplumunun sosyal, siyasal, dini gündemini; eserleriy-

le, müritleriyle, talebeleriyle, medresesiyle etkilemifl bir âlimdir. Öyle ki

etkisi Nijerya’dan Kafkasya’ya kadar uzanmaktad›r. Onun Türk toplumu

üzerindeki etkilerini üç ana dönemde inceleyebiliriz: 

1. Vefat›ndan Tanzimat dönemine kadar geçen süreç.

2. Tanzimat’tan Cumhuriyetin kurulmas›na kadarki dönem.

3. 1950’den günümüze kadarki süre.

Hâdimî’nin etkileri her bir dönemde ayr› özellikler tafl›maktad›r.

Hâdimî’nin eserlerine gösterilen ilgi o dönemde hâlâ geleneksel ta-

savvufi paradigman›n etkili oldu¤unu göstermektedir. Çünkü gelenek-

sel bir Osmanl› âlimi ne ise Hâdimî de odur. Hâdimî’yi cazip k›lan onun

aile kökeni ve ilmi otoritesidir. Babas› Nakflibendîli¤in en büyük otorite-

si olan Murat Buhari’nin Anadolu’daki halifesi idi. Nakflî tarikat›n›n orta

Anadolu’ya girmesi ve yay›lmas› bu aile vas›tas›yla olmufltur denilebilir. 

K›saca benim yapt›¤›m doktora çal›flmas› bu sonuçlar› ortaya koy-

du. Teflekkür ederim.
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Çok teflekkür ederiz Yaflar Bey’e. Network analizine dayal› olarak yap›-

lan çal›flmalar çok etkili oluyor. Hem kifliyi hem de o kiflinin ilmi ortam›-

n› ve katk›s›n› araflt›rmak gerekiyor. Bu kadar kapsaml› bir çal›flmay›

özetlemek zordur. Bu sunuma binaen soru ve katk›lar›n›za geçebiliriz.

Ben çal›flman›n bafll›¤›yla alakal› bir fley sormak istiyorum. Burada

klasikle modern aras›nda bir Osmanl› alimi yaz›yor. Bu tam olarak ne-

ye dayan›yor? Yani hangi özellikleri onu klasikle modern aras›na yer-

lefltiriyor.

Klasik ve modern derken ben kronolojik olarak olaya bakt›¤›m için

bunun böyle oldu¤u sonucuna vard›m. Neticede Hâdimî’nin yaflad›¤›

dönem Osmanl›’da modernleflme çal›flmalar›n›n bafllad›¤› bir dönem-

dir, 1700 ile 1762 aras›nda yaflam›fl birisi. Biliyorsunuz Osmanl›n›n Ba-

t›’ya aç›lmaya bafllad›¤› ve bu kapsamda Lale Devri’nin yafland›¤› ve

onun ard›ndan bir tak›m yenilik ve reform hareketlerinin uygulamaya

kondu¤u bir dönem. Buna Osmanl› içerisinde bir modernleflme diyelim.

Bir de Osmanl›’n›n çevresinde oluflan bir modernleflme var. Bunlardan

birisi mesela Vehhabilik hareketinin ayn› döneme denk düflmesi, yine

Nijerya taraflar›nda Osman b. Fudiye taraf›ndan yürütülen bir reform

çal›flmas› vard›. Ve Hindistan’da ehl-i hadis olarak bilinen bir grup var-

d›. Ayn› ça¤da hem Osmanl›’da hem de çevrede oluflan bir modernlefl-

me söz konusuydu. 

Benim as›l merak etti¤im bütün bunlar Hâdimî’nin flahs›na nas›l yans›-

m›fl.. Hem modern hem de geleneksel diyebilece¤imiz tav›rlar› yahut

eserleri var m›?

Bu soru çal›flmam›n önemli sorular›ndan birisiydi asl›nda. Hâdimî

hem Osmanl›’da hem de çevresinde yaflanan bu reform hareketlerinden

haberdar olmufl mudur, etkilenmifl midir, ne demifltir, bu sorular› sorduk.

Ancak eserlerinde de ö¤rencilerinde de bir fleye rastlayamad›k. Yani Hâ-

dimî bunlarla ilgilenmiyor gibi, bunlardan habersiz gibi. Yani geleneksel

anlamda bir Osmanl› âlimi neyse Hâdimî odur. O flekilde bir prototip orta-

ya koymufltur. Çal›flmalar›nda ›slahat izlerine bile rastlanmam›flt›r. 

Bu cazibenin sebebini sorgulanabilir: Neden bu kadar talebe Hâdim’e

gelip ders al›yor? Bu sanki klasik döneminkinden farkl› bir organizas-

yon. Mesela farkl› bir ilmi yap›lanma -e¤er öncesinde de bir örne¤i yok-

sa- klasikten farkl›laflt›¤› yer olabilir mi?
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fiimdi Hâdimî içerik bak›m›ndan yeni bir fley söylemifl de¤il. Daha

önce söylenmemifl bir fleyi ortaya koymufl de¤il. Yaln›z Hâdim’in cazibe

merkezi olmas›nda onun otorite elde etmesi etkili olmufltur ya da aile-

sinin ‹stanbul’da bir nüfuz elde etmifl olmas›. Bunun d›fl›nda Nakfliben-

dîlikle alakas› etkili olmufl olabilir. O dönemde Nakflîbendili¤in Osman-

l› topraklar›ndaki en büyük halifelerinden Murat Buhari Anadolu’ya ha-

life atad›¤› zaman Hâdimî’nin babas›n› görevlendirmifltir. Dolay›s›yla

orta Anadolu’ya Nakflibendîlik bu aile kanal›yla girmifl ve bu ailenin bü-

yük çal›flmalar› neticesinde de çevreye do¤ru yay›lmaya bafllam›flt›r.

fiimdi öyle tahmin ediyorum ki Hâdimî’ye olan ilginin birçok sebebi var

ama bu nedenlerden birisi de Nakflibendîli¤in cazibesi olmal›d›r. 

Nijerya’yla ba¤lant›s› da Nakflilik arac›l›¤›yla m› oldu?

Yok oraya hac yoluyla ulaflt›¤›n› tahmin ediyorum.

Ayr›ca sadece Nijerya’m› yoksa rastlant›sal olarak m› Nijerya acaba?

Sadece Nijerya de¤il. fiu anda ismini hat›rlayamad›¤›m bir baflka

Afrika ülkesinde de eserleri ulaflm›fl. Tan›n›yor ve biliniyor. Nijerya’ya

ulaflan eserler istinsah edilen eserler. Orijinalleri de¤il elbette. Talebe-

leri ulaflt›rm›flt›r muhtemelen. 

O bölgelerden, Arap co¤rafyas›ndan gelen ö¤rencileri var m›?

Ö¤rencileri aras›nda Gedikzade hariç Arap diyar›ndan gelen ö¤ren-

cisi yok. Gedikzade de Mekke Medine kökenli, birçok ‹slam ülkesine git-

mifl ve Hâdim -küçük bir kasaba olmas›na ra¤men- Osmanl›’n›n o dö-

nemdeki çok önemli ilim merkezlerinden biri olmal› ki, hadis araflt›r-

malar› çerçevesinde Hâdim’e gelmifl. 

Daha ziyade hangi Osmanl› flehirlerinden Hâdim’e ö¤renci ak›n› olmufl?

Onun ö¤renci a¤› Van’dan Tarsus’a Erzurum’a kadar genifl. Konya,

Karaman, Mersin, Ayd›n, Antalya çok ciddi etkisi alt›nda. ‹kinci derece

etki a¤› ise uzak yerler. ‹stanbul’dan gelen ö¤rencisi bile var. 

Peki kendi medresesine müderrisleri kendi mi at›yor?

Kendi medresesinde ona müderrislik veriliyor ve bu müderrislik

sonucunda müderrislik makam› otomatik olarak kendi çocuklar›na ge-

çiyor. Bir bak›ma aile projesi söz konusu olmufl oluyor. 

Peki XVIII. yüzy›lda di¤er Osmanl› flehirlerinde de bir medrese patlama-

s›na tesadüf ettiniz mi, yani bu durum Konya’ya mahsus bir istisna m›?
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Bu soruyu ben de merak ettim ve elimdeki mevcut malzeme ›fl›¤›n-

da de¤erlendirdim. Urfa ve Bursa ile karfl›laflt›rd›m. Oralarda böylesi

bir patlama söz konusu de¤il. Onun d›fl›nda büyük çapta bir karfl›laflt›r-

ma yapmad›m. 

XVIII. yüzy›lda Osmanl›’n›n di¤er âlimleri ile aras›nda bir network iliflki-

si var m›? Mesela benim akl›ma ‹brahim Hakk› geliyor. Var m› aralar›n-

da bir iliflki?

Böyle bir iliflki yok. Acaba ayn› ça¤da yaflad›klar› halde birbirlerin-

den habersiz miydiler? Ne lehte ne aleyhte bir at›f yok. Bu, meflreple

alakal› da olabilir. 

Eseri Türkçeye ne zaman çevirmeyi düflünüyorsunuz. 

Türkçesi ham olarak bitti flu anda, redaksiyonunu üstlenecek bir

yay›nevi ar›yorum.* Katk›lar›n›zdan dolay› teflekkürler.
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fieyhülislaml›k: Yenileflme Döneminde
Devlet ve Din

Esra YAKUT*

Öncelikle böyle bir etkinli¤e beni davet etti¤iniz için çok teflekkür

ederim. Gerçekten benim için bir fleref böyle bir ortam içerisinde bu-

lunmak, hocalar›mla birlikte olmak. Benim Haziran ay› içerisinde bir ki-

tab›m ç›kt›; fieyhülislaml›k: Yenileflme Döneminde Devlet ve Din. Bu,

benim doktora tezim. 2000 y›l›nda, Hacettepe Üniversitesinde, Ahmet

Yaflar Ocak hocayla tamamlad›m. Konu olarak fleyhülislaml›¤› seçifl ne-

denim asl›nda yüksek lisans dönemine kadar uzanmakta. Anadolu Üni-

versitesinde Hukuk Tarihinde Ahmet Mumcu hocan›n asistan›yd›m. Gö-

reve yeni bafllad›¤›m zaman Edebiyat Fakültesi Tarih bölümündeydik.

Hocay› da asiste ediyordum orada. Yüksek lisansa bafllayaca¤›m zaman

“senin özellikle kurumlar tarihi çal›flman› isterim. Çünkü çok aç›k bir

alan” dedi. Benden kurumlar tarihi üzerine araflt›rma yapmam› istedi.

Say›n ‹pflirli hocam›z›n kazaskerlikle ilgili bir doçentlik çal›flmas› var.

Lisans› yeni bitirmifl bir yüksek lisans ö¤rencisi oldu¤um için onu afla-

mayaca¤›m› düflündüm do¤al olarak. Kazaskerli¤e hiç dokunmad›m.

fieyhülislaml›k ilgimi çekti. Gerçekten devlet içerisinde, dinin organize

oldu¤u, dinin örgütlendi¤i bir kurum. Di¤er ‹slam ve Türk ‹slam devlet-

lerine bak›ld›¤›nda Osmanl› Devleti’ne has bir kurum. Dolay›s›yla son

derece ilginç geldi. Bu nedenle bu konu üzerinde çal›flmaya bafllad›m.

Yüksek lisans tezimde fleyhülislaml›¤› genel vechesiyle çal›flt›m. Süreç

itibariyle daha genifl bir çal›flma. Doktorada Hacettepe Üniversitesine

gidince Ahmet Yaflar Ocak hoca fleyhülislaml›k üzerine çal›flt›¤›m› du-

yunca, hemen “bunun üzerine bir doktora çal›flmas› yapal›m” dedi. Böy-

* Yrd. Doç. Dr.; Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.



lece konu daha da derinleflmifl oldu. Asl›nda doktorada benim arzum,

özellikle III. Selim’den sonra bu kurumun devlet içerisindeki iflleyiflini

ve nas›l bir de¤iflime u¤rad›¤›n› incelemekti. Fakat takdir edersiniz ki

bir kurumu belli bir noktadan bafllay›p incelemeye çal›flmak son dere-

ce sak›ncal›. Edebiyat›n› bilmek ve bir temel üzerine oturtmak gereki-

yor. Bunun üzerine kurumun özellikle klasik dönemdeki yap›lanmas›

üzerine çal›flmaya bafllad›m. Daha sonra III. Selim ve sonras›ndaki dö-

nemde kurumun nas›l bir de¤iflikli¤e u¤rad›¤›n› araflt›rd›m. fiunu söy-

leyebilirim ki; fleyhülislaml›k Müslüman devletler içerisinde merkezî

bir devlet yap›lanmas› içerisinde örgütlenmifl yegane kurum. Burada

flöyle bir soru akla gelebilir: Oralarda fetva verme görevi yok muydu?

Çünkü fleyhülislaml›¤›n özüne bakt›¤›m›zda en önemli görevi fetva ver-

mek. Tabii ki var. Hatta Hz. Muhammed döneminden itibaren fetva ver-

me yetkisi var. Fakat Osmanl› Devleti içerisinde bu bir kurum haline dö-

nüflmüfl ve bafl›na da fleyhülislam getirilmifl. fieyhülislaml›k kelime iti-

bariyle daha önce Türk ‹slam devletleri ve di¤er ‹slam devletlerinde

kullan›l›yor. Fetva vermekle flan flöhret sahibi olmufl kifliler için kulla-

n›lan bir unvan. Dolay›s›yla unvan baz›nda olaya bakt›¤›m›zda da Os-

manl› Devleti içerisinde ilk kez kullan›lm›yor. Keza biraz önce söz etti-

¤im gibi fetva verme yetkisi de ilk kez kullan›lm›yor. Peki, Osmanl› Dev-

leti’nde bu kurumu ayr›cal›kl› k›lan, di¤er devletlerdekinden ayr›flt›ran

nokta ne? Kurumu, di¤er devletlerdekinden ayr›flt›ran nokta, fetva ver-

me görevinin devlet içinde tek bir kiflinin elinde, merkezi bir devlet ya-

p›lanmas› içinde toplanm›fl olmas›. Bunun alt kademelerinde tabii ki

müftüler var. Fakat fleyhülislam Osmanl› Devleti içinde padiflah›n do¤-

rudan vekili konumunda. Böyle bir konu tabii ki birinci el kaynaklara

inilerek çal›fl›lmak zorunda. Yap›lacak çal›flmada özellikle arfliv belge-

lerinden istifade etmeye çal›flt›m. Doktora çal›flmam alt›-yedi y›l sürdü.

Baflbakanl›k Osmanl› Devlet Arflivi’nde üç-dört y›l yaz aylar›nda çal›flt›m

ve bulabildi¤im kadar›yla belgeleri de¤erlendirmeye çal›flt›m. Ayr›ca

meflihat arflivinde de araflt›rmalar›m› sürdürdüm o y›llarda. Meflihat ar-

flivi içerisindeki fler‘iye sicillerinde de¤il de irade defterleri ve mefliha-

ta gelen giden defterler üzerinde bir tak›m incelemelerde bulundum. O

tarihlerde bu defterler henüz tasnif edilmifl de¤ildi. Pek ço¤u at›l du-

rumdayd›. Hatta orada çal›flan arkadaflla birlikte bunlar› rulolar halinde

bulup çal›flmak zorunda kald›m. Dolay›s›yla bu çal›flma kapsam›nda
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birinci elden kaynaklara ulaflabil-

di¤im kadar›yla ulaflmaya çal›fl-

t›m. Bunun ötesinde özellikle kla-

sik dönemi incelerken dönemle il-

gili vakanüvis tarihlerinden, kro-

niklerden yararland›m. As›l çal›fl-

ma alan›m› oluflturan III. Se-

lim’den devletin sonuna kadar ki

dönem için de yine hatt-› hümayun

tasnifleri, Baflbakanl›k Osmanl›

Arflivi’ndeki irade tasnifleri, mefli-

hata gelen giden defterler, meclis-

i vükela mazbatalar› ve benzeri

bütün defterlerden ve mazbatalar-

dan yararland›m. As›l önemli nok-

ta belki kaynak aflamas›nda yine

ulaflabildi¤im ve yararlanabildi-

¤im kadar›yla bas›n› kullanm›fl ol-

mamd›r. Dönemin bas›n›nda yer

alan tart›flmalara özellikle meflihat›n siyasî ortam içerisine nas›l çekil-

di¤i ve bu siyasî ortam içerisindeki konumunu tespit etme aflamas›nda

bas›ndaki bir tak›m yaz›lardan istifade ettim. Bunun ötesinde Meclis-i

Mebusan zab›tlar›ndaki tart›flmalar, yine keza, düstur içerisinde o dö-

nemde ç›km›fl olan nizamnameler bu çal›flmay› haz›rlarken kulland›-

¤›m kaynaklar içerisinde yer ald›. 

fiimdi genel olarak fleyhülislaml›k dedi¤imizde fleyhülislaml›¤›n

klasik dönemdeki yap›s› ve sonras›nda devlet içerisindeki yap›n›n nas›l

de¤iflime u¤rad›¤›ndan k›saca söz etmek istiyorum. Klasik dönem söz

konusu oldu¤unda Osmanl› Devleti içerisinde fleyhülislaml›¤a iliflkin en

çok tart›fl›lan konulardan birisi bu makam›n nas›l ve hangi tarihlerde

ortaya ç›kt›¤› konusudur. Bu noktada asl›nda benim ortaya koyabildi¤im

çok fazla bir fley yok. Çünkü çal›flmam›n özünü klasik dönem olufltur-

mad›. Ancak, ben o döneme kadar yap›lan çal›flmalar›n bir nevi toplan-

mas›n› gerçeklefltirmifl oldum. Bu konuda kesinlikle bir iddiam yok Bu

döneme kadar yap›lan çal›flmalarda benim dikkatimi çeken fley, fleyhü-

lislaml›¤›n Osmanl› Devleti içerisinde, özellikle II. Murat dönemine ta-
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rihlendi¤i. Bunun de¤iflik nedenleri, de¤iflik gerekçeleri var. O dönem-

de halifelik kurumundan etkilenilerek Osmanl› Devleti’nde böyle bir ku-

ruma/makama ihtiyaç duyuldu¤undan, ayr›ca H›ristiyanl›ktaki patrikli-

¤e ya da papal›¤a özenilerek böyle bir makam›n olufltu¤undan da söz

ediliyor. Yine II. Murat döneminde meslekler aras›ndaki farklar› ortadan

kald›rmak ya da tek bir çat› alt›nda ‹slamiyet’i örgütleyerek mesleklerin

kaynaflmas›n› sa¤lamak amac›yla da böyle bir makama ihtiyaç duyul-

du¤undan bahsediliyor. Genel olarak fleyhülislamlar›n hayatlar›yla ilgi-

li yapt›¤›m araflt›rmada, II. Murat döneminde fleyhülislamlar›n sadece

fetva verme yetkisini üstlenmediklerini farkettim. Tabii e¤er Osmanl›

Devleti’nde fleyhülislaml›k kurumunu II. Murat döneminde bafllatacak

olursak bu böyledir. fieyhülislamlar ayn› zamanda müderrislik görevi

de üstlenmifllerdir. Dolay›s›yla hem yarg› hem e¤itim bunun yan› s›ra

da fetva ile ilgili sorumluluklar› var. fieyhülislaml›k dedi¤imizde bence

bu makam›/bu kurumu Fatih dönemiyle tarihlemek gerekiyor. Çünkü

Fatih döneminde Osmanl› Devleti, hepimizin bildi¤i gibi devletin hemen

hemen her kademesinde bir merkezileflme süreci yafl›yor. Fatih, özel-

likle askeri s›n›f› kontrolü alt›na alarak kendi denetimine ba¤l›yor. Ule-

ma s›n›f›n› da yine böyle bir yap›lanmayla -ki bu noktada fleyhülislam-

l›k devreye girmifltir- kontrol alt›na almay› amaçl›yor. Bu dönemden iti-

baren genel olarak fleyhülislamlar›n as›l görevlerinin fetva vermek ol-

du¤unu; kad›l›k ya da e¤itim gibi di¤er görevlerden ayr›ld›klar›n› gör-

mekteyiz. Dolay›s›yla bizim konuya bak›fl›m›z Fatih Sultan Mehmet dö-

neminde makam›n ba¤›ms›zlaflt›¤› ve bunun ötesinde de bu merkezi-

leflme süreci içerisinde fleyhülislaml›¤›n bu merkez yap›s›nda yerini al-

d›¤› yönünde. 

Klasik dönem içerisinde dikkat çeken bir di¤er nokta, görev alan

fleyhülislamlar›n kendi bilgileri ve tecrübeleriyle do¤ru orant›l› olarak

devlet içerisinde bir yer edindikleridir. Burada flunun alt›n› çizmek isti-

yorum. Mesela Ebu’s-suud Efendinin ya da bir Kemalpaflazade’nin dev-

let içerisindeki yeri di¤er fleyhülislamlardan çok daha farkl›d›r. Nas›l

farkl›? Al›nm›fl olan kararlar ve karar prosedürlerinde ifllevleri farkl›.

Dolay›s›yla da belki bilgi ve tecrübe aç›s›ndan daha zay›f olan fleyhülis-

lamlara oranla, bilgi ve tecrübe aç›s›ndan daha üst düzeyde olan fleyhü-

lislamlar›n göreve geldikleri zaman verdikleri fetvalar ya da devlet ça-

t›s› alt›nda üstlendikleri rol bir parça daha farkl›lafl›yor klasik dönem
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baz›nda olaya bakt›¤›m›z zaman. Klasik dönemde üstlendikleri en

önemli yetki fetva verme yetkisidir. Bunun haricinde de özellikle II. Ba-

yezid döneminde kendilerine medreselerle ilgili bir tak›m sorumluluk-

lar veriliyor. II. Bayezid kurdu¤u medresenin müderrisli¤i görevini fley-

hülislama veriyor. Bunun ötesinde vak›flar›n denetlenmesi görevi fley-

hülislama veriliyor. Yine önemli görevlerinden biri de padiflahlar›n, hu-

zur murafaalar› yani huzur dersleri denilen derslere fleyhülislamlar

arac›l›¤›yla kat›l›mc›lar›n› seçmeleri, belirlemeleri. Dolay›s›yla üstlen-

mifl olduklar› yetkiler klasik dönem çerçevesinde belirli. Bu yetkiler

çerçevesinde 16. yüzy›ldan sonra fleyhülislamlar›n bir tak›m idari iflle-

rin içine sokulmaya baflland›klar›n› görüyoruz. Nas›l idari ifller? Bir ke-

re ulema içerisindeki baflkanl›k görevi fleyhülislaml›¤a veriliyor. Dola-

y›s›yla da ulema s›n›f› içerisinde yer alan kad›lar›, müderrisleri atama

görevi ve yetkisi fleyhülislaml›k bünyesine veriliyor. Bu bir nevi idari bir

sorumluluk. Fakat burada dikkatimizi çeken en önemli nokta bir tak›m

atamalardan, azil ifllemlerinden sorumlu olmalar›na ra¤men siyasi ifl-

lerin en önemli merkezi olan Divan-› Hümayun’da fleyhülislamlara yer

verilmemesi. Resmi pozisyon anlam›nda Divan-› Hümayun içerisinde

yer alm›yorlar. Kazaskerler var ama fleyhülislamlar›n bu karar merci-

inde yerleri yok. Öyleyse klasik dönemde al›nm›fl olan siyasi kararlar›n

içerisinde fleyhülislamlar do¤rudan mevcut de¤il. Mevcudiyetleri, al›-

nan karar›n onay› niteli¤inde olan fetva mekanizmas›nda söz konusu.

Ama bu fetva mekanizmas› nas›l ifllemifl, nas›l iflletilmifl bu da yine

bence tart›fl›lmas› gereken bir nokta. fiimdi, Osmanl› Devleti içerisinde

özellikle fleyhülislaml›k makam› aç›s›ndan alt› çizilmesi gereken bir k›-

r›lma noktas› olarak gördü¤üm bir dönem; fleyhülislamlar›n, Divan-›

Hümayun toplant›lar›na kat›lamad›klar› halde XVI. yüzy›l›n sonlar›nda

ve XVII. yüzy›l›n bafllar›nda Divan-› Hümayun’un önemini yitirmesiyle

toplanmaya bafllayan meflveretlerde resmi yetkili olarak görev almala-

r›. Bu toplant›lara fleyhülislamlar hatta azledilmifl, görevden al›nm›fl es-

ki fleyhülislamlar dahi kat›l›yorlar. Al›nan kararlar›n do¤rudan içerisin-

deler. Dolay›s›yla bu nokta son derece önemli. Neden önemli? Çünkü

XVII. yüzy›l fleyhülislaml›k makam›n›n ad›m ad›m siyasi ifllerin içine çe-

kilmeye baflland›¤› süreçtir.. Meflveret meclislerinde al›nan her türlü

karar›n içerisinde varlar. Yine atama ve azil kararlar›, yap›lacak olan bir
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savafl ilan› ya da bir bar›fl antlaflmas› ve bu noktada al›nan kararlar, Os-

manl› Devleti içindeki her türlü ekonomik bunal›m ve bu bunal›ma çö-

züm aray›fllar›, para tedariki vs. akl›n›za gelebilecek olan her türlü

problemin çözümü amac›yla toplanm›fl olan meflveretlerde hatta ‹stan-

bul içerisinde f›r›nlarda do¤ru dürüst ekme¤in yap›lmad›¤› yönündeki

iddialar gibi ufak tefek ifller için toplanan meflveret meclislerinde dahi

fleyhülislamlar›n mevcut oldu¤unu ve al›nan kararlarda bizzat imzala-

r›n›n bulundu¤unu görmekteyiz. Dolay›s›yla bu önemli bir konu. Peki,

bunun sonras›nda ne oluyor? Bunun sonras›nda II. Mahmut dönemi yi-

ne bir k›r›lma noktas›. Çünkü II. Mahmut döneminde vükela heyetinin

oluflturulmas› ve vükela heyeti içerisinde fleyhülislamlar›n yer almaya

bafllamalar› siyasi aç›dan fleyhülislam›n pozisyonu itibariyle son dere-

ce önemli bir nokta. Vükela heyeti içerisinde fleyhülislamlara yer verili-

yor ve bu kifliler do¤rudan bu toplant›lara kat›l›yorlar ama flunu da be-

lirtmemiz gerekiyor ki kat›ld›klar› zaman vükela heyetinden ç›kacak

olan kararlar da bir fetva ile ç›km›yor. Yani son söz, heyet içerisindeki

toplant›larda fleyhülislama verilmifl de¤il. II. Mahmut döneminde fley-

hülislamlar ancak ve ancak di¤er nezaretlerin bafl›ndaki vekiller gibi bir

oy yetkisine sahip olan kifliler. Buradaki amaç nedir? Bunu da belki

flöyle aç›klayabiliriz. II. Mahmut yapaca¤› tüm yenileflme hareketleri

içerisinde bir tak›m iflleri organize ederken özellikle uleman›n tepkisi-

ni engelleyebilmek ya da tepkisini bizzat görebilmek için fleyhülislam›

vükela heyeti içerisine sokarak buradan denetleme ve gözlemleme

flans›na sahip olmufl olabilir. Tabii ki bunlar›n tamam› bizim naçizane

yorumlar›m›z. Bunun ötesinde fleyhülislamlar›n Tanzimat döneminde

de vükela heyetindeki çal›flmalar›n› sürdürdüklerini görmekteyiz. Tan-

zimat dönemi içerisinde bir tak›m Tanzimat meclislerinde yer al›yorlar.

Çünkü vükela heyeti üyeleri do¤rudan do¤ruya bu meclisin üyeleri sa-

y›l›yor. 1868 y›l›nda Meclis-i Valâ-y› Ahkâm-› Adliye’nin ikiye bölünme-

sinden sonra oluflturulmufl olan fiura-y› Devlet içerisinde fleyhülislam-

lar yer alm›yor. Dolay›s›yla yasama baz›nda olaya bakacak olursak ka-

nunlar›n haz›rlanmas› aflamas›nda fleyhülislamlar›n yer almad›klar›n›

görüyoruz. Vükela heyeti üyesi olmalar› nedeniyle yürütme aflamas›n-

da mevcutlar. 1876 y›l›nda Kanun-i Esasi’nin 7. ve 27. maddesinde be-

lirtilmifl oldu¤u üzere ‹slamiyet devletin resmi dini olarak belirtiliyor ve
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sadrazamla fleyhülislam› atama yetkisi, Kanun-i Esasi ile resmen alt›

çizilerek padiflaha veriliyor. Bu daha öncesinde de iflleyen bir süreç, an-

cak Kanun-i Esasi ile resmi olarak kayda dökülmüfl oluyor. Meflihat bu

dönemde de bir nezaret hükmünde çal›flmalar›n› sürdürüyor. Belki as›l

dikkatimizi çekmesi gereken nokta, siyasi ifllerlik aç›s›ndan fleyhülis-

laml›k için II. Meflrutiyet döneminin önemidir. Bu dönem kendine has

bir tak›m özellikleri beraberinde getiriyor. fieyhülislamlar bu dönemde

siyasi ifllerin içinde do¤rudan do¤ruya yer alan kifliler olarak karfl›m›za

ç›k›yor. II. Meflrutiyet ve bunu takiben 1909 y›l›nda anayasada yap›lan

de¤ifliklikler sonucunda yine fleyhülislam›n ve sadrazam›n padiflah ta-

raf›ndan atanmas› süreci de¤iflikli¤e u¤ram›yor. Bu süreç 1909 anaya-

sa de¤iflikliklerine de aynen giriyor. Dolay›s›yla fleyhülislam, sadra-

zamla birlikte do¤rudan padiflah taraf›ndan göreve getirilen bir devlet

memuru statüsüyle ifllevini sürdürüyor. Fakat II. Meflrutiyet döneminde

fleyhülislamlar öyle bir noktaya geliyor ki, nezaretlerle birlikte de¤iflen,

nezaretlerin bafl›ndaki naz›rlar nas›l bu dönem içerisinde s›k s›k de¤i-

flikli¤e u¤ruyorlarsa fleyhülislamlar da bir naz›r gibi s›k s›k de¤iflikli¤e

u¤rayan, dönemin siyasi çalkant›lar› içerisinde de¤iflen bir yap› içerisi-

ne giriyorlar ve siyasi ortam›n do¤rudan içerisinde yer al›yorlar. Bu dö-

nemde dikkatimizi çeken bir di¤er önemli nokta, fleyhülislaml›k maka-

m›n›n mecliste vükela heyeti içinde olmas›yla beraber, Meclis-i Mebu-

san’a ça¤r›ld›¤›nda bu meclise gidip bir tak›m fleyleri sunmak ya da

kendi görev alan›na giren bir tak›m bilgileri aktarmakla ilgili yapaca¤›

konuflmalar›n dahi tart›flmalara neden olaca¤›n› görmekteyiz. Nas›l

tart›flmalar bunlar? Bir kere Meclis-i Mebusan içerisinde, fleyhülislam-

l›k makam›n›n kendi görev ve yetkileriyle ba¤lant›l› da olsa hiçbir flekil-

de Meclis-i Mebusan taraf›ndan denetlenemeyece¤ini söyleyen bir ke-

sim var. Neden denetlenemez? Çünkü fleyhülislaml›k makam› manevi

bir makamd›r. Böyle bir makam›n meclisin önüne gelerek bir tak›m bil-

gileri aktarmas›n›n dahi onun manevi yönüne zarar verece¤i düflünülü-

yor. Özellikle Volkan Gazetesi içerisinde bu tarz tart›flmalara rastl›yo-

ruz. Dervifl Vahdetî’nin görüflleri bu çerçevede; hatta öyle bir yaz›s› var

ki çok dikkat çekici: “fieyhülislaml›k makam› meclisin huzuruna gidip

ayak tak›rt›lar›, el flak›rt›lar› aras›nda bir tak›m konuflmalar› yapacak

kadar ayaklar alt›na al›nacak bir makam de¤il” diyor. Ve fleyhülislaml›-
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¤›n Meclis-i Mebusan taraf›ndan denetlenmesi iflini fliddetle elefltiriyor.

Bir kesim ise bunun tam aksine, mesela, bunlar›n bafl›n› Elmal›l› Ham-

di Yaz›r çeker, fleyhülislaml›k e¤er bir devlet memuriyeti ise ve bu dev-

let memuriyeti do¤rudan vükela heyeti içinde yer edinmiflse gerekti¤i

zaman mebusan meclisine gelir ve gerekti¤i zaman kendisine sorulan

sorulara cevap verebilir fleklinde görüfl beyan ediyor. Dolay›s›yla bunu

destekleyen ve bu çerçevede görüfl beyan eden bir tak›m düflünürlere

de biz bu dönemde rastlayabiliyoruz. Bu konu ile ilgili yine Meclis-i Me-

busan zab›tlar›ndan edinmifl oldu¤um bir bilgi var: fleyhülislam maka-

m›nda olan bir kifli naib atamalar›yla ilgili Meclis-i Mebusan’a davet edi-

liyor. fieyhülislam burada kendisine sorulan sorulara cevap vermiyor.

Bu toplant›ya ifltirak etmiyor. Ard›ndan bu olay Meclis-i Mebusan içeri-

sinde fliddetle yank›lar›n› buluyor. Deniyor ki, nas›l olur da vükela heye-

ti üyesi olan biri Meclis-i Mebusan’a gelip kendisine sorulan bir tak›m

sorulara cevap vermez. Bu tepkiler üzerine yeniden davet gönderiliyor.

Bu kez fleyhülislam ‹stanbul müftüsünü Meclis-i Mebusana gönderiyor.

Mebuslar yine tatmin olmuyorlar ve ard›ndan yine yaz›flmalar devam

ediyor. Dönemin bas›n›nda da bunun tart›flmalar› var. En son nokta iti-

bariyle fleyhülislam Meclis-i Mebusan’a gelerek konuyla ilgili bilgileri

aktarmak zorunda kal›yor. Bu dönemdeki tart›flmalar çok ilginç oldu¤u

için alt›n› çizerek söylemek istedim. ‹dari aç›dan fleyhülislam›n görev ve

yetkileri, özellikle de siyasi hayat içerisindeki bir tak›m yetkileri, 1916

y›l›nda düzenlenen ‹ttihat ve Terakki Kongresi’nde al›nan kararlarla s›-

n›rland›r›lmaya çal›fl›l›yor. Neden? Çünkü ‹ttihat ve Terakki Partisi’nin

özellikle dinin kamusal hayat içinden çekilip al›nmas› yönündeki dü-

flünceleri 1916 kongresinde resmen kendini göstermifl oluyor. O döne-

me kadar, özellikle Ziya Gökalp’in görüfllerinde, ‹ttihatç›lar›n 1916 kon-

gresinde ald›klar› kararlar›n bir nevi örneklerini görmekteyiz. Sonuç

olarak bu kongrede fleyhülislaml›k makam›n›n tüm siyasi ve adli yetki-

lerinden ar›nd›r›larak do¤rudan diyanet ifllerinden sorumlu bir makam

konumuna getirilmeye çal›fl›ld›¤›n› görüyoruz. Bunu müteakip 1917 y›l›

içerisinde özellikle adli alanda bir tak›m düzenlemeler gerçeklefltirili-

yor. Adli alanda II. Mahmut döneminde kendilerine tan›nm›fl olan

fler’iye mahkemelerinin baflkanl›¤› pozisyonu kendilerinden geri al›n›-

yor. fieyhülislaml›k do¤rudan diyanet ifllerinden sorumlu bir yap›lanma
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haline getirilmeye çal›fl›l›yor. Bu II. Meflrutiyet süreci bence Cumhuriyet

devrine zemin haz›rlayan bir süreç. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ku-

rulmas›n›n ard›ndan özellikle Atatürk’ün birden bire bir tak›m fikirleri

yürürlü¤e koydu¤unu düflünüyoruz genel olarak, özellikle baz› araflt›r-

mac›lar›n böyle bir fikri var. Ancak özellikle II. Meflrutiyet, Türkiye Cum-

huriyeti’nin kurulmas›na zemin oluflturacak bir tak›m oluflumlar› fikrî

bazda ortaya koyan bir süreçtir. Yine meflihat makam›yla ilgili diyanet

ifllerinin Türkiye Cumhuriyeti içinde oluflturulmas› ve sadece din iflle-

rinden sorumlu bir makam pozisyonuna gelmesi bence II. Meflrutiyet

döneminde bafllayan bu fikri çal›flmalar›n ve ‹ttihat ve Terakki’nin dini

kamusal hayat içerisinden çekip almaya çal›flmas›n›n bir sonucu olarak

karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

fieyhülislaml›k makam› asl›nda, sadece idari yetkilerle donanm›fl

bir makam de¤il, II. Mahmut döneminde. Bu dönemde, sadrazaml›¤›n

baflvekâletli¤e dönüfltürülmesi ve üzerine pek çok görev yüklenmesiy-

le bir nevi temyiz mahkemeleri gibi toplanan huzur murafaalar›n›n sad-

razamlar›n de¤il fleyhülislamlar›n baflkanl›¤›nda toplanmalar› öngörül-

müfl, dolay›s›yla da II. Mahmut döneminden itibaren kendilerine bir ta-

k›m yarg› yetkileri de verilmifltir.  Bu yarg› yetkisi do¤rudan fler’iye

mahkemelerinin baflkanl›¤› yetkisidir. XVI. yüzy›ldan sonra kad›lar›n ve

müderrislerin atanmas› yetkisi, fleyhülislaml›¤a tan›nm›fl bir yetkiydi

ama XIX. yüzy›ldan itibaren II. Mahmut dönemiyle fler‘iye mahkemele-

rinin baflkanl›¤› kendilerine verilince yarg› alan›nda da bir tak›m üst dü-

zey yetkiler üstlenmeye bafll›yorlar. Bu döneme kadar tüm ‹slam dev-

letlerinde de kaza yetkisi ile fetva yetkisinin birbirinden ayr› yetkiler ol-

du¤unu görüyoruz. Müftüler ve müftülerin üstlenmifl olduklar› fetva

yetkileri; kad›lar ve kad›lar›n üstlenmifl olduklar› yarg› yetkileri asl›nda

o döneme kadar birbirinden ayr› olan yetkiler. Çünkü fetva bilindi¤i gi-

bi, verildikten sonra kad›y› ba¤lam›yor. Kad› fetva yetkisine göre karar

almak mecburiyetinde de¤il. Ba¤lay›c› bir vasf› yok. Yarg›n›n bafl›nda

bulunan kad›lar do¤rudan padiflah›n birer memuru olarak görülmekte-

dir. Ancak II. Mahmut döneminde bu iki yetkinin bir arada de¤erlendiri-

lebildi¤ini görmekteyiz. Ta ki XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Nizamiye

mahkemelerinin aç›l›fl›na kadar. Nizamiye mahkemelerinin aç›l›fl›yla

birlikte fleyhülislamlar bu mahkemelerin baflkanl›¤›n› üstlenmiyorlar.
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Sadece fler’iye mahkemelerinin üst mercii olma konumlar›n› sürdürü-

yorlar. Böylece yarg› alan›nda ikili bir yap› ortaya ç›k›yor. Yarg› alan›n-

daki bu iki bafll›l›k, yani bir yandan Nizamiye mahkemeleri ve Adliye

Nezareti bir yandan fler’iye mahkemeleri ve fleyhülislaml›k makam› II.

Meflrutiyet dönemine kadar sistem içerisinde yap›lar›n› sürdürüyorlar.

1916 y›l›nda ‹ttihat ve Terakki kongresinde al›nan kararlar gere¤i; kaza

yetkisiyle fetva yetkisinin birbirinden farkl› yetkiler oldu¤u ve ayn› kifli-

nin yetki alanlar› içine sokulamayaca¤›, bu nedenle bu iki yetkinin mut-

laka birbirinden ayr›lmas› gerekti¤i üzerinde duruluyor ve bunu mütea-

kip 1917 y›l›nda fler’iye mahkemelerinin de Adliye Nezareti’ne ba¤lan-

d›¤› görülüyor. Fakat bu, özellikle ‹slamc› düflünürler taraf›ndan büyük

tepkiler alm›fl. fier’iye mahkemelerinin Müslüman halk›n kendi arala-

r›ndaki anlaflmazl›klar› çözmek için kurulmufl mahkemeler oldu¤u, bu

nedenle bu mahkemelerin baflkanl›¤›n› da fleyhülislaml›¤›n üstlenmesi

gerekti¤i üzerine özellikle bas›nda s›kça yaz›lan yaz›lara rastlamakta-

y›z. Bu tür yaz›lar ve ulema içerisindeki tepkiler, 1918 y›l›nda Osmanl›

Devleti’nin I. Dünya Savafl›n› kaybetmesi, ‹ttihat ve Terakkinin ve izledi-

¤i politikalar›n yavafl yavafl gözden düflmesi sonucunda fleyhülislaml›-

¤a, özellikle idari alandaki, yetkilerinin iadesi karar› al›n›yor. Ancak bu

karar›n uygulanmas› iki y›l gibi uzun bir süre zarf›nda gerçekleflebili-

yor. 1920’de Mustafa Sabri Efendi’nin fleyhülislaml›¤› döneminde

fler’iye mahkemeleri ile ilgili yetkiler iade ediliyor. Dolay›s›yla adli alan-

daki kesinti bu flekilde sona eriyor. 

Son olarak söz etmek istedi¤im bir baflka nokta, fleyhülislamlar›n

e¤itim alan›nda üstlendikleri yetkiler. fieyhülislamlar siyaset içerisinde

özellikle III. Selim’den itibaren mevcutlar. Adli alanda, II. Mahmut döne-

minden itibaren iyiden iyiye iflin içerisine giriyorlar. E¤itim alan›nda ise,

II. Bayezid döneminde kendilerine medrese müderrisli¤i verilen fleyhü-

lislamlar, özellikle XVI. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren uleman›n baflkan-

l›¤› görevini üstlenmeleriyle e¤itim alan›nda en önemli yetkiye sahip

oluyorlar. Çünkü bu tarihten itibaren müderrisli¤e atama ve azil görevi,

fleyhülislaml›¤a tan›n›yor. Dolay›s›yla medreselerle ilgili iflleyiflte do¤-

rudan fleyhülislamlar›n sorumlu tutuldu¤unu görmekteyiz. III. Selim ve

sonras›nda medreselerin yan›nda aç›lmaya bafllanan yeni okullarda

fleyhülislamlar din derslerinden sorumlu k›l›n›yorlar. Dini e¤itim içinde
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bir tak›m denetleme yetkileri sürdürülüyor. Fakat hiçbir flekilde, aç›l-

m›fl modern okullar›n baflkanl›¤› pozisyonlar› yok., 1916 y›l›ndaki kon-

grede ç›kan sonuca göre de ancak medreselerdeki görev ve yetkileri

devam ediyor. Medreselerin dini e¤itim veren kurumlar olmas› nede-

niyle fleyhülislaml›¤›n kontrolünde olmas› gerekti¤i düflünülüyor. 

Nihai kertede flunu diyebiliriz ki fleyhülislaml›k ilk ortaya ç›k›fl›ndan

1926 y›l›na dek siyasallaflarak devam eden bir ivme göstermifltir ve öy-

le bir noktaya gelmifltir ki Mustafa Sabri Efendi f›rka fleyhülislam› ola-

rak an›lm›flt›r. fieyhülislaml›k, manevi otoritesi güçlü kiflilerin iflbafl›nda

oldu¤u dönemden tamamen farkl› bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Acaba fleyhülislaml›kta fetva ile kaza çok iç içe de¤il mi? Ayr›ca kad›lar

muteber f›k›h kitaplar›na uygun hüküm vermemiflse fleyhülislama bun-

lar› düzeltme yetkisi verilmemifl midir?

Evet, bu noktada hakl›s›n›z. E¤er ‹slam hukuku içinde olay› de¤er-

lendirecek olursak kad›lara verilen bir takdir yetkisi var. Buna tazir yet-

kisi diyoruz. Bu tazir yetkisi içerisinde ‹slam hukuku içerisinde yer al-

mayan bir tak›m cezaland›rma flekillerini kad› kendisi belirleyip suçlu

olan kifliyi cezaland›rma yetkisine sahip. Dolay›s›yla bu noktada fetva-

lardan, f›k›h kitaplar›ndan yararlan›yor. Bu bir ba¤lay›c›l›k de¤il bence

bir nevi görüfl alma. 

Mehmet Akif Ayd›n: Belki flu da söylenebilir. Fetvan›n ba¤lay›c› olmas›

flu anlamda kullan›l›r daha çok: Fetvada, müftü fetvay› verirken kendi-

sine nakledilen olay›n gerçekten öyle olup olmad›¤›n› araflt›rmaz. O

yüzden fetvay› verirken anonim isimler kullan›l›r. Yani müftü, olay ken-

disine anlat›ld›¤› gibi ise, sonuç böyle olmal›d›r diye hukuk kural›n› söy-

ler. Hâlbuki fetvadaki olay, vak›aya uymam›fl olabilir. Olay› kad› incele-

yecektir, flahitleri kad› dinleyecektir. Müftü flahit dinlemez. fiunu kar›fl-

t›rmamak laz›m tabi; fleyhülislamlar›n kad›lar üzerinde bir a¤›rl›klar›

var, yani s›radan bir müftünün, bir müderrisin fetvas› de¤il fleyhülisla-

m›n fetvas›. 

Mehmet ‹pflirli: Yaln›z kad›lar›n fetvaya itibar etmedikleri de oluyor. Bu

menk›bevî olarak da çok olayda anlat›l›yor. Zaman zaman fermanlarda

kad›lar›n fetvalara uymas› yönünde uyar›lar bulunur. 

Hatta II. Mahmut döneminde bir Hatt-› Hümayun var. Padiflah kad›n›n

alm›fl oldu¤u bir karar›n fetvaya uygun hale getirilmesini dile getiriyor.
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‹pflirli: fieyhülislaml›k makam› müstakil bir makam vs. ama biz ne ka-

dar müstakil desek de  tabii sistemin bir parças›. Ne ‹ran’daki molla re-

jimi gibi ne de bat›daki papal›k sistemi gibi. Sistemin içerisinde bir ku-

rum bu. Dolay›s›yla fleyhülislamlar da devaml› havay› koklayarak, kon-

jonktüre uygun olarak hareket ediyorlar. Bu, kitab›na uyduruyorlar an-

lam›na gelmiyor. Ama sistemin içerisinde olmakla sistemin d›flar›s›nda

olmak çok farkl›. Üzerlerinde a¤›r sorumluluk var. Dolay›s›yla padiflah

nas›l devletin yönetiminde kendinde bir sorumluluk hissediyorsa benim

kanaatime göre fleyhülislam da ayn› sorumlulu¤u hissediyor. Kazas-

kerde de ayn› fley var, defterdarda da. Bunlar bir sistemi birlikte olufl-

turuyorlar. Hâlbuki ‹ran sisteminde uleman›n tuzu kuru. Kendi kafala-

r›na göre tav›r koyabiliyorlar. Bizdeki fleyhülislaml›¤›n iflleyiflinin en te-

mel dezavantaj›, sistemin içinde olduklar› için ço¤u zaman politize ol-

malar›. Burada fleyhülislamlar›n flahsiyetleri çok önemli. Dolay›s›yla bu

müesseseyi kiflilerden ba¤›ms›z incelemek zor. Bir de bu fleyhülislam-

l›¤› hep diyanet gibi görüyoruz ama asl›nda fleyhülislaml›¤› günümüzde

bir fleye benzetmek gerekirse anayasa mahkemesine benzetebiliriz. 

Teflekkür ederiz.
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Son Dönem Osmanl›s›nda 
Kad›l›k Kurumu

Jun AK‹BA*

Türkiye Araflt›rmalar› Merkezinin

Tez/Makale sunumlar›n›n otuzalt›nc›s›n›

bugün gerçeklefltirece¤iz inflallah. Ko-

nu¤umuz Jun Akiba. Tokyo Üniversite-

si’nde, “Osmanl› Devleti’nin Son Döne-

minde fier’i Hakimler: Tayin Usulü, E¤iti-

mi ve Menfleleri” isimli bir doktora tezi

haz›rlad› 2003 y›l›nda. Bugün bize burada

sunuflunu yapacak. Sunuflun ard›ndan

da soru ve katk›larla tart›flmaya devam

edece¤iz.

Teflekkür ederim. Her fleyden önce bana burada konuflma imkan›-

n› veren Bilim ve Sanat Vakf›’na ve Özgür Bey’e teflekkür ediyorum. Ta-

bi buraya beni dinlemeye gelenlere de çok teflekkür ediyorum. Ben bu-

gün, Özgür Bey’in bahsetti¤i gibi, 2003’te Japonya’da sundu¤um dokto-

ra tezim hakk›nda konuflmak istiyorum. Tabii vakit s›n›rl› oldu¤u için te-

zimin yaln›zca ana hatlar›ndan bahsetmek istiyorum. Tezimin bafll›¤›,

“Son Dönem Osmanl› Devleti’nde fier’i Hakimler”. Tezimde “kad›l›k ku-

rumu” terimini kullanmad›m. Bunun yerine “fler’i hâkimler” ifadesini

kullanmay› tercih ettim. Asl›nda fler’iye mahkemelerinde fler’i hakimlik

yapanlara kad› demek yanl›fl olur. Çünkü, araflt›rma yapt›¤›m dönemde

yani XVIII. yüzy›l›n sonundan XX. yüzy›l›n bafllar›na kadar ‘kad›’ unvan›
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tafl›yan flah›slar›n ço¤u kad›l›k görevini yapm›yorlard›. Yerlerine genel-

likle naip tayin ediyorlard›. Daha sonra da de¤inece¤im gibi, özellikle

1871’den 1913’e kadar baz› istisnalar hariç fler’iye mahkemelerinde ha-

kimlik görevini yerine getirenlerin resmi ünvan› naiptir, kad› de¤il. Bu-

nu öncelikle söylemek istiyorum. Ancak anlafl›lmas› kolay olsun diye

k›saca “kad›l›k” çal›fl›yorum diyebilirim. 

fiimdi as›l konuya gelecek olursak, Osmanl›’da kad›l›k kurumunun

önemi sadece yarg› alan›ndaki yetkilerinden kaynaklanmamaktad›r.

Kad›lar, ayn› zamanda, idari ve mali alanlarda da büyük yetkilere sahip-

tir Tanzimat’a kadar. Tanzimat’tan sonra Nizamiye mahkemelerinin

kurulmas›yla birlikte fler’iye mahkemelerinin yetkileri s›n›rlanm›flt›r.

Yine bu dönemde, bürokrasi geliflmifl, yerel idare teflkilat›ndaki yeni ya-

p›lanma dolay›s›yla fler’i hakimlerin idari alandaki yetkileri oldukça

azalm›flt›r. Bu durum günümüz araflt›rmac›lar›n› yanl›fl bir alg›ya sev-

ketmifltir. Tanzimat’tan sonra geliflen yeni yarg› sistemiyle birlikte fler’i

hakimli¤in eski bir sistemin kal›nt›s› oldu¤u, kad›l›k kurumumun da

gittikçe ifllevini yitirdi¤i düflünüldü¤ü için bu konu üzerine fazla çal›flma

yap›lmam›flt›r. Gerçekte, Tanzimat sonras›nda fler’iye mahkemeleri ve

kad›l›k kurumu büyük de¤iflikliklere u¤ram›fl ve reform hareketlerinde

önemli bir rol oynam›flt›r. 

Ben bu çal›flmamda, XIX. yüzy›l ve XX. yüzy›lda, Osmanl› Devleti’nin

yeniden yap›lanma sürecinde fler’i hakimlik kurumunun nas›l yeniden

flekillendi¤ini analiz etmeye çal›flt›m. fier’iye mahkemelerinin bürokra-

sinin di¤er kurumlar›na benzer flekilde modernleflmedi¤i, bu de¤iflimin

daha çok fler’i hakimlik kurumunun yaflad›¤› sorunlara karfl› bir çözüm

olarak ortaya ç›kt›¤› ve gerçekleflen de¤iflim ile ilmiye s›n›f› içerisinde

var olan güç mücadelesinin do¤rudan iliflkili oldu¤u sonucuna vard›m.

Burada fluna dikkat çekmek isterim ki, araflt›rmamda ilmiye s›n›f›n› tek

bir grup olarak görmemeye çal›flt›m. Çeflitli gruplar aras›ndaki farkl›l›k-

lar›/farkl›laflmalar› ortaya koymaya gayret ettim.

Yararland›¤›m kaynaklara gelince, hepimizin bildi¤i Baflbakanl›k

Osmanl› Arflivi’ni kulland›m. Ayr›ca ‹stanbul Müftülü¤ü arflivinde sicill-

i ahval dosyalar› üzerinde çal›flt›m. Bu dosyalar kad›lar›n özgeçmiflleri-

ni içerdi¤i için bir hayli önemli bilgiler veriyor bize. Seferihisar, Burdur,

Kayseri örneklerinde reformlar›n sonuçlar›na bakmak için fler’iye sicil-

lerinden de yararland›m. Ayr›ca fler’i hakimlerin seçim meclisi (Meclis-
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i ‹ntihab-› Hükkâm) defterleri, matbu kaynaklar, Takvim-i Vekayi, sal-

nameler ve nizamnameleri inceledim. 

Doktora tezimin içeri¤i temel olarak 4 bölümden olufluyor. fier’i

mahkemelerde Tanzimat uygulamas›n›n 1839–1850 aras›ndaki gelifl-

mesini birinci bölümlerde inceledim. ‹kinci bölüm 1855 y›l›nda bafllayan

1871’de ‘naiplik kurumu’nun do¤ufluyla sonuçlanan reform hareketle-

rini ele al›yor. Üçüncü bölümde fler’i hakimleri yetifltirmek için kurulan

okullardan bahsettim. Dördüncü bölümde tercüme-i hallere dayanarak

fler’i hakimlerin kökenleri üzerinde durdum. 

Tezimin birinci bölümünü anlat›rken burada özellikle 1840 tarihinde

ç›kan “Talimatname-i Hükkâm”› zikretmek istiyorum. Bu talimatname

daha önce pek araflt›r›lmam›flt›. Bunun uygulanmas›, düzenlenmesi

üzerinde durdum. 

Konuya girmeden önce Tanzimat dönemi reformlar›n›n en önemli-

lerinden, iltizam›n kald›r›lmas›ndan bahsetmek istiyorum. Bildi¤iniz gi-

bi iltizam sisteminin kald›r›lmas›, Tanzimat’›n en önemli reformlar›n-

dan biridir. Bu uygulama kald›r›larak yerine, vergilerin do¤rudan hazi-

neye aktar›lmas› uygulamas›na geçildi. 1840’da bu ifl için eleman tayi-

nine baflland›. Dönemin ilk y›llar›ndaki mali reformu dikkatle inceledi-

¤imiz zaman bu reformun içinde fler’i hakimlik reformunun da yer al-

d›¤›n› görmek mümkündür. Tanzimat’tan önce kad›l›k, fler’i hakimlik

kurumu iltizam sistemiyle çok benzer nitelikler tafl›yordu. Bu noktada

Tanzimat’tan önceki kad›l›k sistemini de anlatmak istiyorum. Burada en

önemli sorun naiplik sorunudur. Tanzimat’taki reformlar›n temel ama-

c› da, naiplerin kad›lar taraf›ndan atanmas› mekanizmas›n› k›rmakt›. 

Naiplerin atanmas› problemi en büyük problemdi. Tanzimat önce-

sinde üst düzey kad›l›klar›n d›fl›nda kad› de¤il de naipler atan›yordu.

XVIII. yüzy›l sonlar›nda kad›lar›n kendi kendilerine naip atama yetkileri

vard› ve kad›lar›n naip atamas› oldukça yayg›nd›. Kad›l›k görevini naibe

devrediyorlard›. Bu, merkezileflme yolunda gayret gösteren devlet için

büyük bir sorun teflkil ediyordu. Bu yolla tayin edilen naipler merkezi

otoritenin d›fl›nda kal›yorlard›. Atanan “naip kim, ne zaman atand›…”

bunu merkez bilmiyordu. Ayr›ca naiplerin gere¤inden fazla harç alma-

lar› sorunu da vard›. fiöyle ki, kad›lara onlar›n geçimini sa¤lamak için

arpal›k denen kazalar veriliyordu. Kendilerine arpal›k verilen kad›lar

kendi naiplerini o kazaya tayin ediyorlard› ve naip orada kad›l›k görevi-



ni yerine getiriyor ve has›lat› topluyordu. Kad›lar, verginin taksiminde

ve tevziinde o kazadan toplanan verginin yüzde iki buçu¤unu alabiliyor-

lard›. O paray› da naipler topluyorlard›. Asl›nda naibin ödemesi gereken

para naibin elde etti¤i paran›n dörtte üçü gibi idi ama bu, sonraki dö-

nemlerde sabit ayl›k olarak verilmeye baflland›. ‹ltizam sistemine ben-

zer bir flekilde naip hem vergiden kendi pay›n› al›p hem de hakimlik gö-

revini yerine getirirken halktan para (mahkeme harçlar›) toplay›p o pa-

ray› kad›ya aktar›yordu. ‹flte, Tanzimat’›n ilk y›llar›ndaki reformun temel

amac› bu iltizama benzer sistemi k›rmakt›r. Bunun için naiplere maafl

verilmeye bafllan›yor. 

Affedersiniz arada soru sorabilir miyiz? Kad›lar naipleri sadece kendi-

leri mi at›yorlar ya da naipleri kendileri atama yetkisine sahipler mi?

Peki kendileri ne ifl yap›yorlar?

Bu, kiflilere göre de¤ifliyor. Kim naip olarak atan›yor?... Mesela mü-

derrisli¤e atanm›fl ama geliri az oldu¤u için bu görevini yapmayanlar

naipli¤e geçiyor. Kuzattan, ulemadan da atanabiliyor. Bu, biraz kar›fl›k.

Kad›lar gerçekte ne ifl yap›yorlar? Bazen fieyhülislaml›k dairesinde ka-

tiplik yapabiliyorlar. Ama yukar›da da belirtti¤im gibi XVIII. yüzy›l›n son-

lar›nda naiplik meselesi çok büyük bir problem haline geliyor. Bunlar

kendi kendilerine naip atamaya yetkiliydi ve merkezi kontrolün d›fl›nda

kal›yorlard›. Merkez kimin naip oldu¤unu bazen bilemiyordu. ‹kinci bir

neden rütbe sahiplerine naip para ödemek zorunda kald›¤› için naiple-

rin fazla harç almas› gibi usulsüzlükler olabiliyordu. Bunlar problemdi.

Ayr›ca bu flekilde naip atanmas›n›n yayg›nlaflmas›n›n en önemli sebebi

ilmiye s›n›f›n›n nüfusunun ço¤almas›yd›. ‹lmiye s›n›f›n›n d›fl›nda da re-

kabet çok fliddetlenmifltir. Baflka deyiflle naiplik, daha do¤rusu mahke-

melerden kaynaklanan gelirin paylafl›m›nda ciddi sorun ç›k›yordu. Tan-

zimat dönemine gelince 1840 y›l›ndaki reformla arpal›k ve kad›l›k ile ve

rütbe sahipleriyle naipler aras›ndaki ba¤lant› kesiliyor ve naipler do¤-

rudan fieyhülislam taraf›ndan atanmaya bafllan›yor ve bu düzenleme

1840 y›l›nda Tanzimat’›n uyguland›¤› yerlerde vergi reformu ile paralel

bir flekilde yürütülüyor. Naiplere maafl ba¤lan›yor ve vergi niteli¤inde

olan mahkeme harc›n›n devlet hazinesine aktar›lmas› sa¤lan›yor. Ver-

gi tevziinde naibin alageldi¤i harç kald›r›l›yor. Naiplerden harc›n büyük

bir k›sm›n› alan rütbe sahiplerine, bizzat hakimlik görevini sürdürenle-
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re maafl verilmeye bafllan›yor. Fakat ilk Tanzimat reformlar› ‹nalc›k’›n

meflhur makalesinde anlatt›¤› gibi baflar›s›zl›¤a u¤ruyor. Benzer süreç

naiplik sürecinde de yaflan›yor. Maafllar kald›r›l›p, harçlar tekrar naip-

lik taraf›ndan al›n›yor. Fakat kad›l›k ve arpal›k sahipleri kendi maaflla-

r›n› almaya devam ettikleri için naipler prensip olarak fieyhülislam ta-

raf›ndan atanmaya bafll›yor.

Çal›flmam›n ikinci bölümü “kad›l›ktan naipli¤e” bafll›¤›n› tafl›yor. Bu

bölümde dönemin önemli ilk iki reform aflamas›n› ele ald›m. Birinci re-

form, 1855 tarihindeki reformlard›r. Bu tarihte ‘Nüvvab hakk›nda Ni-

zamname’ ç›kar›lm›fl ve bu nizamname ile naiplere s›n›f sistemi uygu-

lanm›flt›r. Naipler bu uygulama ile befl s›n›fa ayr›lm›fl, prensip olarak

kendi s›n›flar›na uygun kazalara atanm›fllard›r. Mesela ikinci s›n›f bir

naip ikinci s›n›f kazaya naip tayin ediliyor. Bu flekilde, naipli¤e iliflkin

özel bir sistemin kurulmas› naipli¤i kad›l›k kurumundan ba¤›ms›z bir

sistem olarak ortaya ç›karm›flt›r. Bununla birlikte nizamnameyi dikkat-

le okudu¤umuz zaman ilmiye rütbelerine sahip olan uleman›n rütbesiz

naiplerden daha iyi bir s›n›fa dahil oldu¤unu görürüz. Naiplik tezkeresi-

ni alsa da rütbesiz naibin, tekrar s›nava girmesi gerekiyordu ve dene-

yimli ama rütbesiz naiplere s›k› kontrol uygulan›yordu. 

Yine ayn› nizamname kapsam›nda isteklilerin ‹stanbul fler’iye mah-

kemesinde istihdam olunmalar› ve gerekli bilgileri ö¤renebilmeleri

planlanm›flt›. Ancak bu program mahkemedeki kâtiplik kadrosunun

yeterli olamamas› nedeniyle gerçekleflme imkân› bulamam›flt›r. Bun-

dan dolay› fleyhülislam›n denetimi alt›nda yeni naipler yetifltirmek için

bir okul aç›lm›flt›. Bu yeni aç›lan okulun ad› Muallimhane-i Nüvvab iken

sonradan Mekteb-i Nüvvab olarak de¤ifltirilmifltir. Daha sonraki y›llar-

da ise okulun ismi Medresetülkuzat halini alm›flt›r. Bu yeni aç›lan okul-

larda ilginç olan bir di¤er husus, zadegân s›n›f›d›r. Zadegân s›n›f›, yük-

sek rütbeli uleman›n çocuklar›n›n imtihans›z girdi¤i ayr›cal›kl› bir s›n›f-

t›. Bu geliflme naipli¤in kurumsallaflmas›ndan ziyade, ilmiye ricalinin

kendilerinin kontrol edemedikleri taflral› ve rütbesiz âlimleri saf d›fl› b›-

rakmas› ve sadece kendi yetki sahibi âlimlerine hak tan›malar›na ze-

min teflkil ediyordu. 

Bu noktada flunu da belirtmeliyiz ki 1855 y›l›ndaki bu reformlar tafl-

ran›n her bölgesinde uygulanmam›flt›r. Reformlar, 1864’deki nizamna-
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meden sonra ‹mparatorluk genelinde uygulanmaya bafllam›flt›r.

1864’teki vilayet reformlar› ilk önce devletin yarg› sisteminde büyük

de¤ifliklik meydana getirmifltir ki Nizamiye mahkemelerinin kurum-

sallaflmas› ve fler’i mahkemelerin düzenlenmesi bu de¤ifliklikler ara-

s›nda yer almaktad›r. Naibin ayn› zamanda Nizamiye mahkemelerinde

de hâkimlik yapmas›na karar verilmifltir. 1864’te bafllayan bu vilayet

reformunun içinden, 1871’de, eski kad›l›k kurumundan tamamen ba-

¤›ms›z yeni bir naiplik kurumu teflekkül etmifltir. Bu tarihten itibaren

‹stanbul, Galata, Eyüp, Mekke, Medine hariç bütün fler’i mahkemeler-

de fler’i hakimlik görevini naip yerine getirmifltir. Ayr›ca bu reformla

naiplere maafl yeniden ba¤land›. Bu flekilde naipler devlet memuru ni-

teli¤ini kazanm›flt›r. 

Peki mevcut kad›lar ne oluyor?

Evet, onu söyleyecektim. Mevcut kad›lar, itibari olarak 1909’a kadar

varl›klar›n› sürdürüyorlar. ‹mtihan› kazananlara s›ras›yla kaza tayin

ediliyo, oradan maafl da alabiliyorlar, ama o kad›l›k mans›b›n› zapte-

denlerle fler’i hakim aras›nda hiç alaka yok gibidir. Maafl› da çok fazla

de¤il. Bereketzade ‹smail Hakk›’n›n anlat›m›nda da vard›r: “Tarik kad›-

l›¤› çok ehemmiyetli bir fley de¤il” diyor. 

Nizamiye mahkemesi teflkilat›n›n kurulmas›n›n ard›ndan ilerleyen

y›llarda, 1879’da Adliye Nezareti’nin kurulmas› naiplerin Nizamiye

mahkemelerindeki hakimlik görevlerinin s›n›rlanmas›na neden oluyor.

1870’l› y›llar›ndan sonra Bab-› Meflihat, Adliye Nezareti ve Mekteb-i Hu-

kuk aras›ndaki rekabet naiplik sisteminin de¤iflimi ve geliflimini büyük

ölçüde etkilemifl olsa da naipler Nizamiye mahkemelerindeki hakimlik

ile fler’i hakimlik görevlerini bir süre daha yerine getirmifllerdir.

Tezimin üçüncü bölümünde 1855’te kurulan Mekteb-i Nüvvab üze-

rinde durdum. Bu okul yüksek e¤itim okuludur. Uzun ömürlü, önemli

bir okul olmas›na ra¤men flimdiye kadar okulla ilgili ciddi araflt›rmalar

yap›lmam›flt›r. Sadece, 1914’teki Medresetü’l-Kuzat binas› hakk›nda bir

çal›flma mevcuttur. Okulun ad› önceleri Muallimhane-i Nüvvabt›r.

1883’te ismi Mekteb-i Nüvvab oluyor. Bu isimler anlaml›. Çünkü, mek-

tep deyince o zaman yeni okullar anlafl›lmaktad›r. Okulun ad›n›n mek-

tep olarak de¤ifltirilmesi bu okulun medreseden farkl› oldu¤unu gös-

termek içindi. Ayr›ca, bu okul kurulmadan 3 y›l önce Mekteb-i Hukuk
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kurulmufltu. Amaç hukuk sistemine adam yetifltirmekti. Bu okul, Mek-

teb-i Nüvvab için önemli bir rakipti. Okulun ad›n›n mektep olarak de¤ifl-

tirilmesi belki de Mekteb-i Hukukla rekabet edebilmek içindir. 1909’da

Mekteb-i Kuzat olarak de¤ifltirilen okulun ad› 1913’te de Medresetü’l-

Kuzat fleklinde de¤ifltirilmifltir. Bu son de¤iflikli¤in sebebini anlayabil-

mek için dönemin söylemlerine bakmak zorunday›z. O dönemde özel-

likle ‹slamc›lar taraf›ndan dile getirilen ‘›slah-› medaris’ tart›flmalar› bu

isim de¤iflikli¤inin arka plan›ndaki olay olarak görülebilir. O dönemde

medreselerin ›slah edilmesi söylemleriyle birlikte 1912’den itibaren

Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutaba gibi okullar›n aç›lmas› da bu arka

planla birlikte de¤erlendirilmelidir. Medresetü’l-kuzatta hem klasik f›-

k›h e¤itimi hem de modern hukuk dersleri okutuluyordu. 

Tezimin son bölümünde “Naip kimdir?” sorusuna cevap arad›m.

Acaba naipler nas›l yetifltiriliyordu ve nereden geliyorlard›? Burada na-

iplerin kökenlerini aç›klamaya çal›flt›m. Bu menfleler acaba nas›l de¤ifl-

ti? Bu bölümün kaynaklar› uleman›n tercüme-i halleridir. fier’i hakim-

lerin menflelerine iliflkin dikkati çeken en önemli husus memleketleri-

nin da¤›l›m›d›r. Çünkü bölgeden bölgeye çok farkl› fler’i hakim yetifltiri-

liyordu. Çok s›n›rl› say›daki bölgeden çok say›da hâkim yetiflmifltir. Hâ-

kimlerin yetifltikleri vilayetlere göre da¤›l›m›, s›ras›yla; Konya, Yanya,

Trabzon ve ‹stanbul; kazalara göre da¤›l›m›, Ergiri, Akseki, ‹stanbul,

Hopa, fiam ve Rize’dir. Örne¤in, çal›flmamdaki 295 örnek içinde Arna-

vutluk’un Yanya vilayetine ba¤l› Ergiri sanca¤› merkezi ve ona ba¤l›  Li-

bohova köyünden 33 kifli var. 

Hakimlerin sosyal kökenlerine bak›ld›¤›nda ise flöyle bir tabloyla

karfl›lafl›yoruz: ‹stanbullu fler’i hâkimlerin ço¤u -%90’dan fazlas›- ulema

çocu¤udur, hatta %60’›n›n babas› da fler’i hâkimdir. Ergirili hâkimlerin

%20’si kad›-naip çocu¤u, en çok da eflraf- ayan- ileri gelen arazi sahibi

mültezim çocu¤udur. Ergirililer muhtemelen XVIII. yüzy›l›n bafllar›nda

geçimlerini sa¤lamak, statülerini korumak veya yükseltmek için kad›-

l›k-naiplik mesle¤ine girmeye bafllam›fllard›r. Mekteb-i Nüvvab kuru-

lunca burada e¤itim alm›fllar ve daha h›zl› bir flekilde terfi etmifllerdir. 

Akseki kazas›ndan gelen hâkimlerin ço¤unlu¤u ‹brad›l›d›r. Bunlar›n

bu mesle¤e XVIII. yüzy›lda bafllam›fl olmalar› önemlidir. Çünkü XVIII.

yüzy›l sonunda ‹brad›’dan Kad› Abdurrahman Pafla ç›k›yor. Pafla’n›n,

Nizam-› Cedid’in kurulmas›nda önemli bir rolü vard›r. Kad› Abdurrah-



man Pafla hem kad›yd› hem naip. ‹brad›l›lar kad›l›k mesle¤ine muhte-

melen onun vas›tas›yla girmeye bafllam›flt›r. Ama ilginç olan bunlar

Mekteb-i Nüvvab’ta de¤il de yaln›z medresede e¤itim al›yorlar ve son-

ras›nda mahkeme katipli¤inde görev yap›yorlar. ‹fli bu flekilde ö¤renip,

atan›yorlar. Bu nedenle terfi bak›m›ndan dezavantajl› durumdayd›lar.

Burada flunu da belirtmeliyiz ki, sonraki dönemlerde mektepliler daha

avantajl›. Bu, ‹brad›l›lar›n kad›-naiplik sistemindeki yeni geliflmeleri ya-

kalayamad›klar› anlam›na gelmez tabii. Bunlar Osmanl›’n›n son döne-

minde mesleklerini naiblikten mülkiye memurlu¤una ve Nizamiye

mahkemelerindeki görevlerine çevirmeye bafllam›fl ve yeni alanda da

baflarm›flt›r. Eskiden naipler belli bir süre -iki ya da iki buçuk y›l- görev

yap›yorlar sonra memleketlerine dönüyorlard›. Ama yeni nesil için, is-

ter mülkiye ister nizamiye mahkemelerindeki görevleri olsun, görevle-

rinin süresi yoktu. Bu yüzden memleketlerine dönmemifllerdir ve buna

ba¤l› olarak ‹brad›’n›n nüfusu azalm›flt›r.

Trabzon vilayetinden olan naipler ise - ço¤u Hopa, Rize gibi Lâzis-

tan sanca¤›ndand›r - XIX. yüzy›l›n sonuna do¤ru naiplik mesle¤ine gir-

meye bafll›yorlar. Bunlar, daha mütevazi ailelerden geliyorlar. Bunlar

da Mekteb-i Nüvvab’› tercih ettikleri için terfi konusunda baflar›l› idiler.

Tranbzonlular›n sonradan bu mesle¤e girdikleri de yine Mekteb-i Nüv-

vab mezunlar›ndan aç›k bir flekilde anlafl›lmaktad›r. Ergirililerle muka-

yese etti¤imizde Trabzonlu naiplerin daha çok XIX. yüzy›l›n sonlar›na

do¤ru mesle¤e girdikleri görülmektedir. Özellikle son dönemlere do¤-

ru Ergirililer gittikçe azalm›fl, Trabzonlu naiplerde art›fl gözlenmifltir.

Bu flekilde naiplikte toplumsal hareketlili¤i de görmek mümkündür.

Evet, benim söyleyeceklerim ana hatlar›yla bu kadar. Teflekkür

ederim. 

Mekteb-i Nüvvab nerede, bunu biliyor musunuz? Ayr›ca, bir tane mi

mekteb-i nüvvab var? 

Bir tane var. Mekteb-i Nüvvab’›n yerini tam tespit edemedim. Ama

Süleymaniye civar›nda. 1839 y›l›nda kurulan Mekteb-i Ulum-› Edebiye

binas› 1855’te Mekteb-i Nüvvab’a çevriliyor. Onun yeri bulundu¤u za-

man nüvvab mektebi de bulunur.

Mekteb-i Hukuk ile Mekteb-i Nüvvab aras›ndaki tart›flmada as›l tart›fl›-

lan fley ne?

58 Notlar 13 | Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi



Tart›flma de¤il de daha çok mücadele. Mesela 1907’de Mekteb-i Hu-

kuk’un Selanik, Ba¤dat, Konya’da kurulmas› ve sadece mektep mezun-

lar›n›n Nizamiye mahkemelerinde çal›flmas› gündeme gelmifltir. Bu-

nun üzerine naip mektebin hem ad› hem program› de¤ifltirilmek duru-

munda kal›nm›flt›r. Bu yeni programda “ihtiyacat-› asriye ve terakkiyat-

› haz›ra”y› dikkate al›nm›flt›r. 

‹nceledi¤iniz dönemde Osmanl›’n›n hukuk sistemi, çökmekte olan bir

imparatorlu¤un hukuk sistemine benziyor mu? Çok kötü durumda m›?

Öyle ise düzeltilmeye çal›fl›l›yor mu, düzeltme çal›flmalar› baflar›l› olu-

yor mu?

Düzeltmeye çal›fl›l›yor. Çünkü kimse imparatorlu¤un çökece¤ini bil-

miyordu. Osmanl›’n›n son döneminde hukuk sisteminde de di¤er bütün

alanlarda oldu¤u gibi baz› aksakl›klar vard›, ancak çöküfl mukadder de-

¤ildi. Kimse devlete “mutlaka y›k›lacak” gözüyle bakm›yordu. Bu yüzden

nas›l, di¤er bürokratik alanlarda düzenlemeler yap›l›yorsa, bu alanda

da paralel düzenlemeler yap›lm›flt›r. Acaba bu reformlar ne kadar ba-

flar›l›yd› ve ne kadar baflar›s›zd›? Bu soruya “baflar›l›yd›” ya da “baflar›-

s›zd›” fleklinde cevap vermek zordur. Di¤er reformlar ne kadar baflar›-

l›ysa bu da o kadar baflar›l›yd› denebilir. Örne¤in fleyhülislam›n yetkile-

rinin art›r›lmas›n› merkezileflme ad›na bir baflar› olarak görebiliriz.

Çünkü reformlardaki birinci amaç merkezileflmeydi bu da gerçeklefl-

miflti. Baflar›ysa bu bir baflar›d›r. Ama baflka aç›lardan da bak›labilir. 

Teflekkür ederiz.
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Reform Ça¤›nda Osmanl› ‹lmiye S›n›f›
(1770-1876)

Ahmet C‹HAN*

Hepiniz hofl geldiniz. Bugün Bir Kitap Bir

Yazar›n konu¤u Diyarbak›r’dan. Dicle Üni-

versitesi Sosyoloji bölümü baflkan› Ahmet

Cihan. Bize “Reform Ça¤›nda Osmanl› ‹l-

miye S›n›f›” adl› kitab›yla ilgili k›sa bir su-

num yapacak ard›ndan sorular›m›zla, kat-

k›lar›m›zla tart›flmaya devam edece¤iz.

Herkese merhabalar efendim. Ön-

celikle böyle bir konuflma imkân› sun-

du¤u için, arac› oldu¤u için Yücel Bey’e

teflekkür ederim. Tabii Bilim ve Sanat Vakf›’na böyle bir araflt›rma mer-

kezi kurduklar› için, altyap›da eme¤i geçenlere, bu imkân› haz›rlayan-

lara teflekkür etmek isterim. Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a uzun süredir

mekik dokudu¤um için bu sunuma yeterince haz›rlanamam›fl olabili-

rim. Bu yüzden konuflmama bafllamadan önce özür dilemek istiyorum.

Yücel Bey bizim yetiflme alan›m›z hakk›nda bilgi verdi mi bilmiyorum

ama ben ‹lahiyat kökenliyim. ‹stanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde

doktora yapt›m. Modernleflme üzerine çal›flma yapmak üzere Japon-

ya’ya gittim. Türkiye’ye döndü¤ümde mecburi hizmetim vard› ama Ke-

mal Alemdaro¤lu yönetimde oldu¤u için buradan ayr›l›p Diyarbak›r’a

gittim. 1999 y›l›ndan bu yana Diyarbak›r’day›m. 

Çal›flman›n mutfa¤›na gelirsem, bu çal›flmay› çok uzun bir süreç

içinde tamamlad›k. Hocam Mehmet Genç Bey’in yaz› yazma zorlu¤u bu
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kitaba da sirayet etti. Çal›flmay› 7 y›l gibi

bir süre içinde bitirdik. Yazd›¤›m fleyleri

her hafta hocaya götürerek, her hafta ge-

rekli düzeltmeleri yapmak suretiyle ho-

cayla birlikte çal›flmay› tamamlad›k.

Mehmet Genç hocan›n rahle-i tedrisin-

den geçtikten sonra bir Osmanl› vesika-

s›n›n nas›l yorumlanaca¤›n› bu çal›flma

vesilesiyle ö¤rendim diyebilirim. Çal›fl-

mamda, ulaflt›¤›m on binlerce belge ara-

s›ndan çok az bir k›sm›n› kullanabildim.

Ulaflt›¤›m›z belgelerin binde biri bile dip-

notlarda yer alm›yor maalesef. Çal›flma-

m›zda son dönem Osmanl›’dan, Cumhu-

riyet döneminin bafl›na kadar ilmiye gru-

bunun de¤iflim karfl›s›ndaki tutumunun

geriye do¤ru nas›l bir projeksiyona tabi

tutulabilece¤ini irdeledik. Acaba ilmiye

s›n›f› de¤iflim karfl›s›nda statükocu mu yoksa farkl› pozisyonlar› koru-

yan bir yap›m› arz ediyor? Bu sorunun cevab› ilmiye s›n›f›n›n bir kitle ol-

du¤u yönünde. Bu kitle, imparatorlu¤un kuruluflundan sonuna kadar

aktif pozisyonlarda bir tutum ald› m› diye bakt›k ve tezimizi iki temel pe-

riyot üzerine oturtmaya bafllad›k: Bunlardan bir tanesi kurulufl döne-

minden sistemin oturdu¤u, hukuk nizam›n›n tesis edildi¤i 16. yüzy›l›n

ikinci yar›s›na kadarki yani Ebu’s-Suud ve Kanuni dönemine kadarki

dönemde ilmiyenin katk›s›. Daha sonra sistem oturuyor ve geriye do¤-

ru itiliyor ama bu tasvir de problemli gibi. Zira taflrada ilmiyenin katk›-

s› bu ikinci dönemde de adeta bir ahtapot gibi toplumu sar›yor. Yani top-

lum üzerindeki etkisi art›yor ama sistem üzerinde ki etkisi nisbî olarak

zay›fl›yor. Fakat ben Osmanl›’n›n bat› karfl›s›nda acziyetinin ortaya ç›k-

t›¤› XVIII. yüzy›lda ilmiye s›n›f›n›n yeni bir ivme kazanabilece¤ini gördüm

flahsen. Bunu da elde etti¤im belgelere dayanarak söylüyorum. Örne-

¤in Kanuni döneminde antlaflma yaparken antlaflmalar›n yap›ld›¤›

meclislerde ulema yok. Ta ki 1774’teki Küçük Kaynarca antlaflmas›na

kadar. Küçük Kaynarca antlaflmas›nda sulh görüflmelerini izlemek için

giden 3 kifliden ikisi ulemadan. Nedeni nedir bunun? Belge bunun ne-
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denini söylemez size. Ama biz anl›yoruz ki yenilginin sorumlulu¤unu

padiflah ve sadrazam tek bafl›na üstlenemiyor. Burada bir legitimas-

yon/ meflrulaflt›rma problemi ortaya ç›k›yor. Sorun büyüyor, artan so-

runlar› yönetim birileriyle paylaflmak istiyor ancak bu sorumluluk daha

öncekilerden çok farkl› bir sorumluluk. Daha önceki toprak kay›plar›

daha ziyade gayri müslimlerin ço¤unlukta oldu¤u yerlerdi. Ancak K›-

r›m’›n kayb› burada önemli bir yerde duruyor. K›r›m halk›n›n büyük ço-

¤unlu¤u Müslüman. K›r›m’›n kayb›n›n toplum üzerindeki etkisini en aza

indirmek için bu yenilgiyi ulemayla paylaflma iste¤i z›mnen dile getiril-

mifl oluyor. Bu sefer savunmaya ulema da geçecek. ‹lk kez ulema d›fl

iliflkilerde etkin oluyor. Sadece burada de¤il müzakerelere elçi gönder-

me meselesinde de, mutlaka bir ya da iki ulema görev almaya bafll›yor.

Taflrada da bu etkinliklerde ulemaya giderek daha fazla yer veriliyor.

Böylece ulema tafl›n alt›na elini koymufl oluyor. Örne¤in K›r›m ile ilgili

antlaflman›n yap›ld›¤› yer ne padiflah›n odas› ne de sadrazam kona¤›-

d›r. Antlaflma, fleyhülislam›n makam›nda yap›lm›flt›r. O zaman günü-

müzdeki gibi haberleflme sistemi yayg›n de¤il, merkezdeki bir hadise

taflraya nas›l ulaflacak? Merkezdeki ulema ile taflradaki ulema kendi

aras›nda haberleflebiliyor ve merkezdeki haberler rahatl›kla taflraya

ulaflabiliyor. Uleman›n taflrada büyük bir a¤› var, fleyhülislam böyle bir

fleye onay verdi¤i zaman meflrulaflm›fl oluyor. Demek ki uleman›n

1200’lerde bafllayan etkinli¤i 1550’lere kadar yukar› ç›k›yor, tekrar XVII-

I. yüzy›la kadar geride tutuluyor. Ancak 1774’ten sonra etkinliklerinin iv-

me kazand›¤›n› görüyoruz. Tek düze de¤il yani, iniflli ç›k›fll›. Bizim as›l

sorunumuz modernleflme ve ulemad›r, bizim tezimizin konusu da mo-

dernleflme karfl›s›nda uleman›n aktif rolüdür. Osmanl›’n›n son dönemi-

ne bakt›¤›m›zda Nizam-› Cedit, Bahriye Mektebi, matbaan›n aç›lmas› gi-

bi modernleflme teflebbüslerinde hep ulema rol al›yor. Matbaay› iflleten

adam müderristir, kad›d›r. Yani böyle bir zümrenin modernleflme kar-

fl›s›nda reaksiyoner bir tutum içerisinde olmas› herhalde beklenemez.

Mühendis okullar›, t›p mektebi de örnek verilebilir. Silahl› e¤itime dair

bütün bu geliflmeler ‹slami literatürden de faydalanarak ilmiye s›n›f›n›n

eliyle gerçeklefltiriliyor. Bat› karfl›s›nda güçlü olman›n ‹slam’›n emri ol-

du¤u yönündeki dini argümanlar kullan›larak halk ikna edilmeye çal›-

fl›l›yor. Reform sürecinde ilmiye zümresi reform sürecinde karar alma

mekanizmas›nda, meflveret meclislerinde yer alm›fl ve toplum üzerin-



de meflrulaflt›r›c› rol üstlenmifltir. Bunun 1839 Tanzimat dönemine ka-

dar devam etti¤ini görüyoruz. Bu evreden sonra imparatorluk y›k›lana

kadar tersine bir evre bafll›yor. ‹lmiye merkez ve taflrada farkl› ve alt

kademelerde de, farkl› periyotlarla ve de¤iflik direnç noktalar› olmakla

birlikte, reform sürecinde etkisizlefltirme ya da güzsüzlefltirme konu-

muna itiliyor, sistemin kenar›na do¤ru itiliyor. Örne¤in Tanzimat’›n ba-

fl›nda orta ö¤retimde ulema daha aktiftir. Art›k seküler alanda daha et-

kinler. Rüfltiyeler, idadiler seküler kurumlar. Devlet buralarda istihdam

edecek eleman bulamay›nca buralara ulemay› yerlefltiriyor. Ancak bu

okullar 1860’lardan sonra kendi hocalar›n› kendi içinden yetifltirince

ulema yavafl yavafl elini çekiyor. Özellikle yüksek ö¤renimden çekiyor

elini. Daha önce büyük ço¤unlu¤u ulemad›r buradaki hocalar›n. ‹stisnai

olarak 1917’ye kadar temel e¤itimde etkinler. Temel e¤itim bu tarihe

kadar maarife de¤il fleyhülislaml›¤a ba¤l›. 

Yarg› sisteminde de modernleflme sürecinde ulema ilk baflta kendi

geleneksel yetki alan›n›n d›fl›nda yer al›yor. Yetkilerinde geniflleme söz

konusuyken ard›ndan bir zay›flama geliyor. Örne¤in 1830’lu y›llar›n ba-

fl›nda geleneksel Osmanl› yarg› sisteminde olmayan ticaret mahkeme-

leri ortaya ç›k›yor. Yarg›çlar›n ticari ifllere bakma görevi yoktur önce-

den. Örne¤in sarraflar kendi aralar›nda davalar›n› görüyordu; büyük ti-

cari ifllere, uluslararas› ticarete ulema bakm›yordu. Ticaret mahkeme-

leri ilk kez 5 vilayette kurulunca ve sonra genifl bir alana yay›l›nca bu-

ralar özel alandan gelen yarg›çlarla 1860’lara baflka bir ifade ile Niza-

miye mahkemeleri kurulana kadar devam etti. ‹lmiye bir menfaat ve ç›-

kar grubudur nihayetinde. Dirençler de oldu ama bütün zümrenin mo-

dernleflmeye karfl› oldu¤unu söylemek körlerin fil tan›mlamas›na ben-

zer. Uleman›n sistem karfl›s›ndaki tutumu tek de¤il. Ancak özellikle

sistemin sonuna do¤ru geriye çekilme devam ediyor. ‹lk önemli direnç

noktas› 1820’li y›llar›n sonunda ilmiye sisteminin mali özerkli¤inin orta-

dan kalkmas›yla kendini gösteriyor. Vak›f gelirlerinin ellerinden al›n-

mas› onlar›n sisteme karfl› durufllar›n›n sebeplerinden biridir. Ancak

bu merkezi devletin siyasi otoritesiyle alakal› bir fley. Devlet tüm sosyal

gruplar üzerinde hâkim unsur olmaya çal›fl›yor. Alt gruplar ise bunu,

kendilerine karfl› bir darbe olarak görebiliyorlar. Bunu Halil ‹nalc›k’›n

“Tanzimat’›n Uygulanmas› ve Sosyal Tepkileri” adl› makalesinde göre-

biliriz. Bir baflka önemli nokta, ulema bu de¤iflimin kendi inanç de¤er-
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leri ile tezat oluflturdu¤unu görüyor: “Ya devletin bekas› ya inançlar›m›n

varl›¤›”. Ben, devletin varl›¤›n› kendi inanç de¤erlerine tercih ettiklerini

düflünüyorum. Birçok yard›m kampanyalar› var o dönemde. Hep “din ü

devletin bekas›” diyorlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sorular›n›z,

katk›lar›n›z, elefltirileriniz varsa dinleyebilirim. 

Yücel Bulut: Teflekkür ediyoruz. Biz sözü arkadafllara b›rakal›m.

Kanuni’den sonra uleman›n sistem içerisinde etkisinin azald›¤›n› söyle-

diniz. Bu konuyu biraz daha açabilir miyiz?

Karar alma sürecine kat›l›m sorumlulukla ilgilidir. Cemali’yi herkes

bilebilir. Ebu’s-suud Efendi fethedilen topraklarla ilgili hukuk nizam›n›

tesis etmifltir. Bu büyük sorumluluk isteyen bir ifltir. Ebu’s-suud Efendi

belki bugün bile tart›fl›l›yor elefltirilebiliyor, bu bak›fl aç›s›yla ilgili bir

fleydir. Küçük para vak›flar›ndan elde edilen o finans kaynaklar›n›n ifl-

letme sahiplerine kredi olarak faizle verilmesini meflru görüyor, fetva

veriyor buna. Ne kadar? Bugünkü faiz hadleriyle. “Ona onbire”, “Ona yir-

miye” diyor yani yüzde on ile yüzde yirmi faiz hadlerini meflru görüyor.

Bunun karfl›s›nda kim var? Çivizâde. Daha ileriki y›llara geliniz. Abdül-

vahhab efendi var. “Sultana itaat” diyor “dinin emridir”. Ayetleri topluyor

hadisleri topluyor hem Arapça hem Türkçe. Bir fleyhülislam düflünün

tek amac› reformlar› meflrulaflt›rmak. Yine ilmiyeden baflka biri yeniçe-

rili¤in kald›r›lmas›n›n meflruiyetiyle ilgili kal›nca bir kitap yay›nl›yor. Sa-

dece bir olayla ilgili. “Top at›fl›yla ocaklar› yak›n” diyor. “Sabahtan akfla-

ma kadar top at›fllar›yla hepsini imha edin” diyor. Bunlar Müslüman ev-

lad› de¤il mi? “Bunlar” diyor “de¤iflim karfl›s›nda direnç gösteren grup-

lard›r”. 50 tane uleman›n imzas› var. “El-cevap meflrudur” diyorlar. Ne-

den? Devletin bekas› için. Bunun Ebu’s-suud Efendi’den sonra, XVI. yüz-

y›ldan sonra, bu döneme kadar göremezsiniz. Bu tabii benim görüflüm.

Ama flu ifade edilebilir. Büyük kad›l›klar fleyhülislaml›klar belirli bir ai-

le etraf›nda dönüyor. Acaba bu bir siyaset midir? Acaba bir çeteleflme ya

da bir grup hegemonyas› oluflturma m› var? Bunlar XVI. yüzy›ldan XVII.

yüzy›la kadar var. Dar bir kadro. Dolay›s›yla ilmiyenin de o dönem içeri-

sinde fazla bir ürün elde etmedi¤ini ben düflünüyorum. Dolay›s›yla ha-

fliye gibi yorumun üzerine yorum onun üzerine yorum gibi analitik ça-

l›flmalar dolay›s›yla Felsefe matematik astronomi gibi derslerin o dö-

nemden sonra Osmanl› medrese sisteminden ç›kart›ld›¤› söyleniyor,
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ama ben salt bir medrese müfredat› nas›l de¤iflti onu incelemedim. Sis-

tem içerisinde 5000 kad› var. 15-20.000 müderris var. Bütün müftüsüy-

le birlikte falan düflününce 40-50.000 kiflilik bir kadro var. Ben bu kad-

ronun sistem içerisindeki de¤iflimini ele al›yorum. Tek tek kiflilerin bi-

yografik analizini de¤il bir grubun sistem karfl›s›ndaki durumunu ele

al›yorum. Elbette bu grubun içerisinde grubun tutumuna yüzde yüz ters

olan kifliler ç›km›fl olabilir. Örne¤in Fatih döneminde Molla Kâb›z ç›kt›,

yani herkesin söyledi¤inin tersini söylüyor ki bu da gayet do¤al. 1820’le-

rin sonunda Keçecizade var. Dili çok sert olan bir insan. Mecliste herkes

Rusya ile savafla karar veriyor. “Efendim” diyor “bunun sonucunu göre-

ceksiniz, biz hezimete u¤rayaca¤›z” diyor. Bunu söyledi¤i için adam Si-

vas’a sürgün ediliyor. Savafl bafll›yor. Çok sürmüyor adam›n dedi¤i ç›k›-

yor. Al›n getirin adam› diyorlar. O meflhur Fuat Pafla’n›n babas›d›r bu.

Onlarca askerin içinde bir tek adam diyor ki, bizim askerin hal-i pür me-

lali ortada. Bütçede para yok. Silah yok. Neyle savaflacaks›n.

Ben flunu sormak istiyorum: Bu pozisyonun Kanuni dönemine kadar

var olmas›, sonra düflüfle geçmesi, ard›ndan tekrar yükselmesi. Bu çok

da uleman›n elinde olan bir fley de¤ilmifl gibi görünüyor. Sistemin/yö-

netim mekanizmas›n›n böyle bir meflrulaflt›rmaya ihtiyac› var. Örne¤in

Müslüman halk›n yaflad›¤› K›r›m’›n elden ç›kmas›yla ilgili antlaflmada

devletin ulemaya ihtiyac› var. Ama ‹ngiltere’ ile ticaret antlaflmas› ya-

parken yok. Yeniçerili¤in kald›r›lmas›nda ihtiyaç var ama baflka bir yer-

de yok. Bu bence bir pozisyon yükselmesi olay› de¤il de bir anlamda

patron iflçi iliflkisi gibi bir fley. 

Bu do¤rudan grubun kendisinden kaynaklanm›fl bir fley olmayabi-

lir. Sistem içerisindeki boflluktan ve talepten kaynaklanm›fl bir fley. Bir

baflka unsur da geleneksel sistemin do¤as› olarak görülebilir. Tek

perspektiften bakt›¤›m›zda belki farkl› okumalar ortaya ç›kabilir. Bunun

bir baflka yönü, Osmanl› geleneksel sistemi içerisine bakt›¤›n›zda bü-

rokrasi basamaklar›nda bir insan›n düflüflü onun yüksekli¤i ile do¤ru

orant›l›d›r. Sistem içine bak›nca sivil bürokraside, askeri bürokraside

Tanzimat’a kadar katl ve müsadere vard›r. Ama ilmiyede meslekten

men de yok katl de yok. Belgelere bak›nca sadrazam diyor ki, “efendim

bunlar›n tecrübesi var”. Ulema y›llard›r sistemin içerisinde. Kuflaktan

kufla¤a aktar›l›yor. Beflik ulemal›¤›nda var, on yafl›nda müderris oluna-
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biliyor. E¤er bu sistem fazla dejenere edilmemifl olsayd› babas›n›n 20

y›ll›k birikimini dinlemifl oluyordu. Di¤eri kendi kendine okuyor 20 se-

nede. Ulema çocu¤u di¤er çocu¤un 20 y›lda sa¤lad›¤› birikimi 5 senede

sa¤layabilir. Ama her uleman›n çocu¤una beflik ulemal›¤› vermek yan-

l›fl. Osmanl› sisteminin bafl›ndaki durum görece farkl›d›r. Sistem kurul-

du¤unda ta Orta Asya’dan, Afrika’dan, M›s›r’dan, Pers’ten bütün ‹slam

toplumlar›ndan insanlar geliyor, bunlar görev al›yor. XVI. yüzy›ldan son-

ra bir kad›n›n vali oldu¤unu göremezsiniz. O dönemde tersine bir göz

var. ‹lmiye camias› güvenlik flemsiyesidir. ‹lmiyeye do¤ru bir kaç›fl var.

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ulema pafla olmaya bafll›yor. Mesle¤in de

devlet nezdinde bir imaj sorunu var çünkü.

Tarif etti¤iniz de¤iflim çizgisi benim kafamdakine de uyuyor asl›nda.

Çünkü uleman›n içinden ç›kan insanlar önderlik rolünü üstleniyorlar ve

Bat› karfl›s›ndaki yenilgiyi sahipleniyorlar. Bunun böyle olmas› gereki-

yor belki de. Çünkü toplumun en e¤itimli kitlesi bunlar. Ama bir süre

sonra uleman›n rolündeki de¤iflim belki de flöyle aç›klanabilir: Toplu-

mun o e¤itimli en seçkin grubu belli bir süre sonra o de¤iflimi kabulle-

nemez hale geliyor. O dönemde Osmanl› Devleti art›k bizim anlad›¤›m›z

Osmanl› olmaktan ç›k›yor, uleman›n içinde de elenmeler falan bafll›yor.

Osmanl› bir yandan Osmanl› kalmak istiyor. Bir yandan kalmak istemi-

yor. Bu süreçte uleman›n etkisi olmufl olmas› laz›m. Ebu’s-suud Efen-

di’den sonra öne ç›kan flahsiyet yok diyordunuz. Bu da büyük ihtimalle

sistemin oturmas›yla alakal›. Yani bütün bu de¤iflimler sistemin kendi-

sinden kaynaklan›yor olabilir.

19. yüzy›lda tabii ki sistemin kendisinden kaynaklanan bir handikap

da var. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Modern bir devlet alg›lamas›

ortaya ç›k›yor. 19. yüzy›la kadar Osmanl› sistemi içerisinde devletin bu-

günkü anlamda tüzel kiflili¤i diye bir fley yok. Tüzel kiflilik kavram› 19.

yüzy›lda ortaya ç›kmaya bafllay›nca mesela vali ile vilayet birbiriyle öz-

defl hale geldi, padiflah ile yönetim-devlet birbiriyle özdefl oldu. Bu ise

Tanzimat’la birlikte ortaya ç›kan bir fleydir. Modern devletin içerisinde

de din e¤itimi alm›fl insan kitlesinin olamayaca¤› da asl›nda rasyonel

bir fleydir. Bunun sonucunda da bu insanlar sistemin kenar›na do¤ru

itiliyor. Bu birincisi. ‹kinci olarak da, az önce sözünü etti¤iniz yeterlilik

durumu çok önemli. 1800’lü y›llar›n bafl›ndan itibaren sivil bürokraside
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yabanc› dil bilen özellikle 1810-20’lerde tercüme odas›n›n, hariciye ne-

zaretinin kurulmas›yla birlikte çok daha komplike bilgi birikimine, dev-

letler aras› iliflkilere vâk›f insanlar yetifliyor.  Farkl› sistemlerden gel-

mifl, mali sistemi biliyor, bunlara sahip insanlar dururken dini formas-

yona sahip insanlar›n orada varl›¤›n› sürdürmesi iflin tabiat›na, do¤as›-

na ayk›r› bir durumdur. Yani Osmanl› bence ideolojik olmaktan öte pra-

tik ve pragmatiktir. Stratejisi, önceden tasarlayarak flunu flunu yapmak

de¤il, o günün koflullar› neyi gerektiriyorsa hemen o soruna çözüm

üretmektir. Bugün de pragmatik devlet yap›s›n› görüyoruz. Y›llard›r ç›k-

mayan kanunlar Avrupa Birli¤i için çok k›sa sürede ç›kart›ld› mesela.

Pragmatik devlet yap›s› bugün hâlâ var yani. Bir baflka örnek vereyim.

O dönemde bilgisayara yak›n envanterel bir fley var. En uç nokta diye-

lim Trablusgarp. Trablusgarp’a bir belgenin gidip gelmesi en fazla 15

gün al›yor. Diyelim Saraybosna. Adam soruyor. “Burada kaç tane top

var kaç, levaz›mat var?” 50 sene öncesinden itibaren dökümünü ç›kar-

tabiliyorsun. Bilgisayar gibi bunlar iflleniyor yani. Çok sistematik bir ka-

y›t sistemi var. Haber sirkülasyonu hakeza öyle. Bunu kuramayan bir

mant›¤›n Osmanl›, olmas› bir dünya devleti olmas› zaten imkan dahilin-

de de¤ildir. Belki olmas› mümkün en mükemmel devlet yap›s› budur

diye düflünüyorum. Kendisinden önce kurulmufl olan devletleri; Bi-

zans’›, Pers’i içinden y›kan unsurlar› önceden keflfetmesi önemli bir

unsur. Ama keflfedemedi¤i tek bir fley vard›: Kapitalizmin devasa bir

fley halinde gelip kendisini de içine al›p imha edece¤ini düflünemedi di-

ye düflünüyorum.

Sab›rla dinledi¤iniz için teflekkür ediyorum. 

Biz teflekkür ederiz.
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Osmanl› ‹lmiyesinde
Yenileflme (1826-1878)1

‹lhami YURDAKUL*

Hofl geldiniz arkadafllar. Türkiye Araflt›r-

malar› Merkezi’nin organize etti¤i

Tez/Makale sunumlar›n›n bugün otuz

ikincisini yapaca¤›z. Bu ay, Osmanl› ilmi-

yesi ile ilgili bir doktora tezi dinleyece¤iz.

Konu¤umuz ‹lhami Bey, 2004 y›l› Kas›m

ay›nda Marmara Üniversitesinde Ali Ak-

y›ld›z dan›flmanl›¤›nda haz›rlad›¤› doktora

tezini bizlerle paylaflacak. Buyurun ‹lhami

Bey.

Yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›n›n haz›rl›k aflamas›nda ö¤-

rencilerin en çok zorland›klar› husus konu seçimi, problemin tespiti ve

çözüm önerilerinin ne olaca¤› meselesidir. Ülkemizde yap›lan pek çok

tez, verilen onca eme¤e ra¤men, bilime yeni bir fley katmamakta ve

tekrardan öteye geçememektedir. Bunun en önemli sebebi yeterli da-

n›flmanl›k formasyonuna sahip olmayan veya dan›flman› olduklar› tez-

lere yeterince ilgi göstermeyen hocalard›r. Özellikle tarih yaz›c›l›¤›nda

yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin yeni veriler bulmas›, bunlar›n

›fl›¤›nda yeni tezler ileri sürmesi veya tarihi bir meseleyi do¤ru olarak

resmetmesi gerekir.
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1 Burada sunumu yap›lan “Osmanl› ‹lmiye Merkez Teflkilât›’n›n (Bâb-› Meflihat) Yeni-
leflme Süreci (1826–1878)” adl› doktora tezi Osmanl› ‹lmiye Merkez Teflkilat›nda Re-
form ad›yla ‹letiflim Yay›nlar› taraf›ndan 2008 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. 
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Yüksek lisans çal›flmam› yapt›¤›m s›ra-

da, XIX. yüzy›lda fleyhülislaml›k bünyesinde

pek çok meclisin kurulmufl oldu¤unu gör-

müfltüm. Bana göre bu meclisler ilmiye s›-

n›f›n›n XIX. yüzy›lda yenileflti¤ini gösteren

örneklerdi. Bu nedenle, ilmiye teflkilat›nda

yenileflme konulu bir tez haz›rlamay› dan›fl-

man›m Prof. Dr. Ali Aky›ld›z’a teklif ettim.

XIX. yüzy›lda ilmiye s›n›f›ndaki yenileflmeyi,

sadece meclisler ba¤lam›nda ele alma tek-

lifim üzerine hocam, bu büyük dönüflümün -

bir bütün olarak- Tanzimat’› da içine alacak

flekilde incelenmesinin gerekti¤ini vurgula-

d›. Hocam›n bu önerisi üzerinde bir süre dü-

flündükten sonra tezin s›n›rlar›n›n bu yönde

olmas›na karar verdik. Dan›flman hocam›n

bu yönlendirmesinin do¤rulu¤unu da tez ça-

l›flmalar›m s›ras›nda gördüm.

Bu k›sa hat›rlatmadan sonra flunu ifade etmek istiyorum ki, XIX.

yüzy›l, Osmanl› idarî sisteminin ›slah edildi¤i ve yeniden yap›land›¤› bir

dönemdir. Ancak bu büyük idarî dönüflümün tarih yaz›c›l›¤›nda tam ola-

rak ortaya konuldu¤u ve dönemin gere¤ince resmedildi¤i söylenemez.

Bu eksikli¤in hissedildi¤i alanlar›n bafl›nda da ilmiye gelmektedir. Her

ne kadar bu alanda da pek çok çal›flma yap›lm›flsa da, mevcut çal›flma-

lar ilmiye alan›n› tam olarak resmedebilmifl de¤ildir. ‹smail Hakk›

Uzunçarfl›l›’n›n “Osmanl› Devleti’nin ‹lmiye Teflkilat›” adl› kitab› bu alan-

daki hakl› flöhretini hâlâ muhafaza etmektedir. Ancak Uzunçarfl›l›’n›n

bu kitab› sistematik bir teflkilat kitab› de¤ildir. Bu çal›flmada ilmiye s›-

n›f› bir bütün olarak ele al›nm›fl ve XIX. yüzy›la kadarki dönemi esas ola-

rak incelenmifltir. Tanzimat döneminde ilmiye teflkilat› ve Osmanl› ule-

mas› hakk›nda yap›lan çal›flmalar ise hem bu devri yeterince anlatmak-

tan hem de idari dönüflümü resmetmekten uzakt›r. 

Konuyla do¤rudan ilgili veya ilgisiz pek çok çal›flmada XIX. yüzy›lda

ilmiye teflkilat›n›n kendi haline terk edildi¤i ve II. Mahmut’un yeniçerile-

ri ilga ettikten sonra, ilmiye s›n›f›na da ders vermek düflüncesiyle, ilmi-

ye s›n›f›n›n vak›f gelirlerine el koydu¤u yönünde yayg›n bir kanaat hâ-



kimdir. Ancak bu tarihi kabullerin do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum. Os-

manl› teflkilat tarihi bak›m›ndan yeniçeri oca¤›n›n ilga edildi¤i 1826 ta-

rihinden önceki dönemi klasik dönem, sonraki dönemi de klasik sonra-

s› dönem olarak tan›ml›yorum ve bu tan›mlamay› “efendiler devrinden

kurumlar devrine geçifl” diye ifade ediyorum. Bunlardan birincisi ilmiye

teflkilat›n›n kendi yap›s›n› korudu¤u, ikincisi ise, ilmiye teflkilat›n›n ken-

di haline terk edilmedi¤i, aksine Osmanl› idarî sisteminde yenileflmenin

bir gere¤i olarak di¤er tüm kurumlar gibi ilmiyenin de de¤iflti¤i ve ye-

nileflti¤i dönemdir. Tarih yaz›c›l›¤›nda araflt›rma konular›n›n derinle-

mesine incelenmesi, ancak bu inceleme sonucunda bütünün parçalar›

tamamland›¤›nda genel hükümlerin verilmesi gerekir. Yani bütünün

parçalar› tamamlanmadan, Osmanl› ilmiyesinin zihniyet dönüflümü ya

da Osmanl› modernleflmesi hakk›nda yap›lacak yorumlar›n hatalar içe-

rebilece¤ini düflünüyorum. ‹flin zorlu¤u, yanl›fl hükümler verme ihtima-

linin yüksekli¤inden kaynaklanmaktad›r. Çünkü esas kaynaklara inme-

den ve bütünün parçalar› tamamlanmadan Osmanl› yenileflmesinin

do¤ru ve yeterince izah edilemeyece¤i aç›kt›r.

Bir baflka önemli husus da araflt›rma alan›yla ilgili terminolojiye

hâkim olmak zorunlulu¤udur. fiayet çal›flt›¤›n›z alan›n terminolojisine

hâkim de¤ilseniz, pek çok yanl›fl yapma ya da çal›flma alan›n›zda bofl-

luklar b›rakma durumundas›n›z demektir. Bu nedenle ben bu konuyu

çal›fl›rken hâlâ konuyla ilgili temel bir kaynak olan Uzunçarfl›l›’n›n kita-

b›n› birkaç kez okudum. Sat›r aralar›nda geçen pek çok kavram› not et-

tim. Bunun yan› s›ra Mehmet Zeki Pakal›n’›n Tarih Deyimleri ve Terim-

leri Sözlü¤ü adl› üç ciltlik çal›flmas›n› bafltan sona tetkik ederek mevcut

literatürde bilinmeyen, ancak arfliv taramas› yaparken dikkate al›nma-

s› gereken pek çok kavram› buralardan tespit ettim. Mesela bunlardan

biri fleyhülislam büyükkavuklusudur. fieyhülislam büyükkavuklusu ta-

biri Uzunçarfl›l›’n›n kitab›nda II. Meflrutiyet döneminde fleyhülislam›n

maiyyetinde bir büyükkavuklu vard› fleklinde sadece dipnotta geçen bir

bilgidir. Pakal›n’›n Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü’nde de birkaç

cümleyle geçer. Bu tarz kavramlar› tetkik etmem bana, tezde bu kav-

ramlar› yeri geldi¤inde 5–6 sayfada izah etme imkân› verdi. Buna bafl-

ka örnekleri de eklemek mümkün. 

Öte yandan arfliv taramalar› s›ras›nda tezde tespit edilen tarih ara-
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l›¤›yla arflivde yap›lacak tarama aral›¤› da bir di¤er problemdir. Çünkü

çal›flma konusuyla ilgili çok daha önemli bilgi ve belgeler; tezin belirle-

nen tarih aral›¤›ndan önce veya sonraki bir döneme ait evraklar aras›n-

da da bulma söz konusu olabilir. Nitekim tezim, Osmanl› yenileflme sü-

reci: 1826–1876 tarihlerini kaps›yordu. Ancak ifade etti¤im gerekçeden

hareketle taramalar›m› 50 y›l daha ileriye götürdüm. III. Selim’den II.

Abdülhamit’e kadar ki 100 y›ll›k süreyi taram›fl oldum. Bunu yapmam›n

nedeni, kendi do¤rular›m› kendim yazmak istememdi. Literatürde bul-

du¤um do¤rular› mutlak do¤rular olarak kabul edip aktarmak istemi-

yordum. Bunu da ancak, arflivde birinci el kaynaklar› okuyarak yapabi-

lirdim. Ancak arfliv belgelerinden bir metin infla etmenin zorlu¤u da be-

nim gibi bunu deneyenlerin san›r›m malumudur.

Arfliv belgelerini okurken de bunlar›n do¤ru okunmas› ve yorumlan-

mas› gerekiyor, ayr›ca bu belgelerdeki bilgilerin do¤rulu¤u da flüpheli.

Mesela, bir mahkemeye duac› atanmak isteniyor ve her mahkemede bir

duac› var, bu mahkemeye de bir duac› atans›n deniyor. Dolay›s›yla bu-

radaki “her mahkemede bir duac› bulundu¤u” gerekçesinden yola ç›ka-

rak gerçekten her mahkemede bir duac›n›n oldu¤unu yazarsak hataya

düfleriz. Arfliv belgeleri de bu anlamda flüpheyle incelenmeli. Orada kul-

lan›lan gerekçelere flüpheyle bak›lmal›. Bununla birlikte kad›l›k siste-

minde tayin ve tevcihler s›ras›nda kullan›lan terminolojiye dair bir çal›fl-

man›n olmad›¤›n› gördük. Bu yüzden tarihçilerimizden birisi mutasarr›f

kelimesini masraf diye okuyup tevkil kelimesini icat etmek durumunda

kalm›flt›. Ya da bir baflkas› telhisçiyi katip olarak yorumlamaktayd›. Bir

di¤eri de fetvahane-i ali kavram›n› fleyhülislaml›¤a ba¤l› bir birim de¤il

de fleyhülislaml›k fleklinde takdim edebilmekteydi. Bu nedenle arfliv

belgelerinin do¤ru okunmas› ve do¤ru yorumlanmas›n›n yan›nda alan-

la ilgili terminolojinin de bilinmesi gerekir. Bunlar›n yan›nda arfliv kay-

naklar›na dayal› olarak yap›lan bir araflt›rmada, resmi belgelerin ifade

kal›plar› ve devrin dil özelliklerinden dolay›, belgeler ancak pek çok kez

veya kifli taraf›ndan okunduktan ve gerekli tashihler yap›ld›ktan sonra

konuyu incelemenin daha ak›c› ve anlafl›l›r olaca¤›n› düflünüyorum. 

Tez yapma ve yazmaya dair gerekli gördü¤üm baz› temel problem-

lere iflaret ettikten sonra tezin içeri¤ine gelecek olursak; tezin giriflinde

ilmiye teflkilat›yla ilgili baz› kavramlar ve baz› düzenlemeler üzerinde
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durdum. Birinci bölümde, fleyhülislaml›k makam›, fleyhülislaml›¤›n XIX.

yüzy›lda yeniden yap›lanma süreci ve fleyhülislam›n bugüne kadar

isimleri bilinen ya da bilinmeyen maiyeti; ikinci bölümde, fleyhülislam-

l›k merkez binas›na aktar›lan Anadolu ve Rumeli kad›askerlikleri ve

bunlar›n görevleri ve idari yap› içindeki yerleri ile ‹stanbul, Galata, Eyüp

ve Üsküdar kad›l›klar›n›n XIX. yüzy›lda yeniden yap›lanmas›; üçüncü bö-

lümde, XIX. yüzy›lda fleyhülislaml›k bünyesindeki meclisler; dördüncü

bölümde, bu idari yap›n›n bafl›nda bulunan fleyhülislam›n ve fetvan›n

Osmanl› idare sistemi içindeki yeri ile fleyhülislam›n teflrifat-› meflve-

retteki yerini inceledim.

Bu noktadan hareketle genel bir de¤erlendirme yapacak olursak,

yeniçerilik ilga edilerek reformlar›n önündeki en önemli engelin kald›-

r›lmas› üzerine öteden beri devam eden ›slahat düflüncesi, müessese-

ler üzerinde köklü de¤iflikliklerin yap›lmas›n› gerekli k›ld›. 1826 y›l›nda

yeniçerili¤in ilgas›n›n ard›ndan ki o güne kadar fleyhülislamlar kendi

konaklar›nda ya da kiralad›klar› bir konakta ifllerini yürütüyorlard›, ye-

niçeri a¤alar›na mahsus bina (A¤a Kap›s›) fleyhülislamlara tahsis edile-

rek sabit ve resmi bir fleyhülislaml›k binas› tesis edildi. Dolay›s›yla fley-

hülislam ilk kez kendi mülkü veya kiralad›¤› bir yer olmayan, devletin

tespit etti¤i sabit ve resmi bir dairede göreve bafllad›. 1836 y›l›nda, o ta-

rihe kadar Divan-› Hümayun’un birer üyesi olarak görev icra eden ve

kendi konaklar›nda bulunan Anadolu ve Rumeli kad›askerlikleri de bu

tarihten sonra Fetvahane’ye yani fleyhülislaml›¤a tahsis edilen A¤a Ka-

p›s›’na nakledildiler. 1838 y›l›nda ise huzur murafaas› yani fler’i temyiz

görevi de fleyhülislaml›¤a aktar›ld›. Böylece bu üç düzenlemeyle fleyhü-

lislam, ilmiye s›n›f›n›n fler’i ve idari ifllerinden sorumlu hale getirilmifl

oldu. Bafll›ca fler’i ve idari yap›lar tek çat› alt›nda topland›. 

Anadolu ve Rumeli kad›askerliklerinin fleyhülislaml›¤a aktar›lmas›-

n›n ard›ndan bunlar›n birtak›m vazifeleri revize edildi. Bunlardan bir ta-

nesi emval-i eytam yani yetim paralar›n›n muhafazas› ve bunlar›n faizle

iflletilmesi göreviydi. Bu görev 1850’de kurulan Emval-i Eytam Nezare-

ti’ne aktar›ld›. Yine kad›askerlerin yürüttü¤ü kad›lar›n tayin ve tevcih ifl-

lemleri ve bir tak›m di¤er ifllerin yürütülmesi Meclis-i ‹ntihab-› Hük-

kam’a nakledildi. Huzur murafaalar›ndaki tetkiklerin daha iyi yap›lmas›

için Meclis-i Tedkikat-› fier‘iye kurularak ön tetkiklerin burada yap›lma-



s› sa¤land›. Tarikatlar›n daha ziyade müstakil olarak bulunduklar› bir

sistemden Meclis-i Meflayih ad›nda bir birim kurularak bunlar›n tayin ve

tevcih ifllemleri bu meclis taraf›ndan yürütülmeye baflland›. ‹stanbul’da-

ki medreselerde bulunan medrese talebelerinin askerlik muameleleri-

nin yürütüldü¤ü Meclis-i ‹mtihan-› Kur’a kuruldu ve bu meclis taraf›ndan

bu ifller yerine getirildi. Evkaf-› Hümayun Nezareti’ne ba¤l› olarak görev

yapan Mahkeme-i Teftifl-i Evkaf-› Hümayun’un Meclis-i Teftifl birimi,

fler’i bir ifl oldu¤u gerekçesiyle bir müddet sonra Adliye Nezareti’nden

al›narak fleyhülislaml›¤a aktar›ld›.  Meclis-i Mecelle de bu kapsamda ku-

rulduktan bir müddet sonra fieyhülislaml›k bünyesine aktar›ld›.

Sonuç olarak fieyhülislaml›k III. Selim’le bafllayan ve II. Mahmut dö-

nemiyle devam eden yenileflme hareketlerinde tüm fler’i ifllerin mercii

oldu. ‹lmiye teflkilat›nda fleyhülislam›n yetki ve sorumluluk alan› genifl-

ledi. ‹lmiye teflkilat› ilk kez tüm birimleriyle fleyhülislam›n bafl›nda bu-

lundu¤u bir teflkilat yap›s›na kavufltu. Vak›flar›n idaresi hariç, kaza ve

ifta ifllerinin mercii fleyhülislam oldu. Esas itibariyle XIX. yüzy›lda fley-

hülislam sadece ihtiyaç duyulan konularda fetva vermesi gereken bir

onay mercii de¤il, bütün ilmiye teflkilat›n›n bir naz›r› olarak görev yapt›.

Bu itibarla fleyhülislamlar idari ve siyasi kimli¤e sahip ve Osmanl› mer-

kez bürokrasisinin vazgeçilemez ve ihmal edilemez temel unsurlar›n-

dan biri oldu. 

Beni sab›rla dinledi¤iniz için teflekkürler.

fieyhülislam›n yetkilerinin genifllemesi ayn› zamanda etkilerinin de ge-

nifllemesi anlam›na geliyor mu? fiunu kastediyorum. O dönemde fley-

hülislaml›kla beraber di¤er pek çok kurum da faaliyete geçiyor. Mesela

geçenlerde Akflin Somel burada mektepleri anlatm›flt›. Yani medrese-

ler XIX. yüzy›lda etkisini yitirmifl durumda. Dolay›s›yla fleyhülislam›n

pek çok yetkisi bulunmakla beraber onun yetki alan›na giren bütün ku-

rumlarda güç zafiyeti var. Sadece teflrifattaki yerine bakarak güç anla-

m›nda etkin bir yerinin oldu¤unu söylemek mümkün mü acaba? 

Sunumumda bir tak›m tarihi kabullerden bahsettim. Bunlardan bi-

rincisi XIX. yüzy›lda ilmiye teflkilat›n›n -buradan kastetti¤im de kad›l›k

teflkilat›- ve medreselerin kendi haline terk edildi¤iydi. Ben bu genel

kanaatin do¤ru olmad›¤›n› düflünüyorum. Çünkü bu, ilmiye teflkilat›na
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has bir olay de¤ildir. Osmanl›n›n yaflad›¤› büyük dönüflümle alakal› bir

durumdur. Mevcut müesseseler ›slah edilirken ihtiyaçlara binaen yeni

kurumlar da kuruluyor. Yani mekteplerin aç›lmas› yeni ihtiyaçlara bina-

en yap›lan çal›flmalard›r. Bunlar ilmiye s›n›f›na bir ders vermek için ya-

p›lm›fl fleyler de¤ildir. Esas itibariyle öyle olmufl olsayd›, medreseler

üzerinde pek çok ›slah çal›flmas› var, bu ›slah çal›flmalar› olmazd›. Ör-

ne¤in kad› yetifltirmek üzere Mekteb-i Nüvvab ad›nda bir mektep aç›l-

mazd›. Bu bir medresedir, ancak klasik medrese bina ve mefruflat›ndan

farkl›d›r. Esasen mevcut ihtiyaçlara binaen aç›lan bu okul daha sonra

Muallimhane-i Nüvvab ve Medreset’ül-Kuzat ad›n› alacakt›r. Dolay›s›y-

la medreselerin kendi haline terk edildi¤i kanaatini çok do¤ru bulmu-

yorum. E¤er bir miktar kendi haline b›rak›lm›fll›k varsa da bu medrese-

lerin kendine has tesis ve iflleyifliyle alakal›d›r. 

fieyhülislam›n güç kayb›na gelince; III. Selim döneminde fleyhülis-

lam seçilirken padiflah pek çok fleyhülislam aday› için flu adam ifle ya-

ramaz, flu adamdan ifl ç›kmaz diyerek elefltiriyor. Bu dönemde de ikti-

dar, güç ve muhalefet iliflkisi çerçevesinde fleyhülislamlar ya yeniçeri

taraftar› ya da yenilikçi. fieyhülislam adaylar› da asl›nda taraftar› olduk-

lar› güç ve iktidardan yana. Evet, fleyhülislam bazen muhalefet taraftar›

olabiliyor, ama ço¤unlukla iktidar-güç iliflkisi çerçevesinde fleyhülislam

olunuyor. Mesela III. Selim devrinde fieyhülislam Ataullah Efendi yeni-

çeri taraftar›d›r ve yeniçeriler muktedir olduklar›nda onu bafla getirirler.

Ömer Hulusi Efendi yenilikçidir. Yenilikçiler güç kazand›¤›nda da Hulu-

si Efendi’nin fleyhülislam atanmas›n› sa¤larlar. Dolay›s›yla bu dönem-

deki fleyhülislam atamalar› kimin muktedir olaca¤›yla alakal›d›r. Esa-

sen bir ekip çal›flmas› vard›r ve o ekibin bir parças›d›r fleyhülislamlar.

II. Mahmut ise daha önce bir flekilde azletti¤i fleyhülislamlar› üze-

rinde etkin bir güce sahip Halet Efendi bertaraf edilmesinden sonra ye-

niçerili¤in ilgas›n›n müzakere edildi¤i meflverete ça¤›rd›¤›n› görüyoruz.

Bu durum, II. Mahmut’un bu fleyhülislamlar› azlederken kendi iste¤i ile

azletmedi¤i, siyasi ortam gere¤ince azletti¤i kanaatini uyand›rmaktad›r

ki, hem yeniçerilerin ilgas›nda bunlar› meflveret meclisine ça¤›r›yor

hem de daha sonra bunlar› s›ras›yla fleyhülislaml›k görevine getiriyor.

Bunlardan sonra gelen fleyhülislamlar (Mekkîzade fieyhülislam As›m

Efendi, Arif Hikmet Beyefendi, Meflrebzade Arif Efendi -ki büyük bir re-

formcudur-, Saadettin Efendi) da esasen fleyhülislaml›k görevine atan-
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madan önce Tanzimat döneminde yap›lan bütün reformlarda görev alan

bürokratlard›r. Yani Arif Hikmet Bey Rumeli’nin teftiflinde, Meflrebzade

Anadolu’nun teftiflinde bulunmufl bürokratlard›r. fieyhülislaml›¤a ata-

nan kifliler kad›askerlik görevinden gelmeleri itibariyle ve Tanzimat’tan

önce Divan-› Hümayun’daki bütün meflveretlere kat›lmalar› dolay›s›yla

devletin hem iç iflleri hem de d›fl iflleri hususunda malumat sahibidir-

ler. Dolay›s›yla fleyhülislam olan kifliler s›radan insanlar de¤il, tecrübe-

li bürokratlar ve devlet adamlar›d›r. 

Geldikleri muhit itibariyle de Tanzimat döneminin ilk fleyhülislam-

lar› ‹stanbul menflelidir. Bürokrat ailelerin çocuklar›d›r ve elit bir aile-

den gelmektedirler. II. Mahmut’un atad›¤› fleyhülislamlar ile Tanzi-

mat’›n birinci dönemindeki fleyhülislamlar reformisttirler. Ancak, Tan-

zimat’›n ikinci döneminde - özellikle Abdülaziz’in saltanat›n›n ikinci ya-

r›s›ndan sonra -fleyhülislamlar genellikle padiflah hocal›¤›, padiflah

imaml›¤› ya da baflka türlü bir iliflki biçimiyle bafla gelmifllerdir ve ge-

nel olarak taflra menflelidirler. Sonuç olarak, fleyhülislaml›¤›n etkisinin

azalmad›¤›n›, bu büyük dönüflüm içerisinde sadrazamla eflit düzeyde

Meclis-i Vükela’da temsil edildiklerini görüyoruz. Meflveretlere kat›l-

mam›fl olsa bile ülkenin en önemli meseleleri mutlaka ona dan›fl›l›yor-

du ve onun görüflü al›n›yordu. Dolay›s›yla Osmanl› bürokrasisinde ih-

mal edilemez bir devlet adam›yd› fleyhülislam.

‹flin flu taraf› da var, ulema yönü bir kenara b›rak›ld›¤›nda fleyhülislam›n

bürokrasi aç›s›ndan bir de¤iflimi, dönüflümü var. fieyhülislam önceki

dönemlerde divana üye olmad›¤› için bir ba¤›ms›zl›¤› söz konusu. Ama

sonraki dönemde alternatif bir ulema modeli ortaya ç›kmas› gerekirken

art›k bürokratlafl›yor fleyhülislam… 

Osmanl› Devleti’nin tesisinden itibaren fetva verme vazifesini de-

ruhte edenler, bir di¤er ifadeyle fleyhülislamlar birer bürokrat olarak

hizmet verdiler. Ayr›ca daha sonraki dönemlerde Anadolu ve Rumeli

kad›askerlerinden birisi fleyhülislam olarak atan›yor. Kad›askerler di-

vanda en üst düzeyde yarg› ifllerine bak›yorlar, gerekti¤i zaman elçi-

lerle görüflmelere kat›l›yorlar ve mükâleme meclislerinde görev al›-

yorlard›. Dolay›s›yla bunlar ‹slam hukukunu ve dolay›s›yla Osmanl› hu-

kukunu en iyi bilen kifliler olarak hukuk dan›flmanl›¤› vazifesini yap›-

yorlard›.
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Böyle bir tecrübeye sahip birer bürokrat olan kad›askerlerden biri

de fleyhülislam atan›yordu. fieyhülislam ise yine bürokraside ancak da-

ha farkl› bir statüde ve konumda Osmanl› hukukunun en üst yorumcu-

su ve ictihad yapabilme hakk›na da sahip tek bürokrat› olarak görev ya-

p›yordu. Bunun anlam› bafllang›c›ndan itibaren fleyhülislamlar›n esa-

sen en üst seviyede birer hukuk dan›flman›-bürokrat ve devlet adam›

olarak istihdam edildi¤idir.

Ulema kavram› ise hangi statüdeki gruplar› ve kimleri kastetti¤ini-

ze ba¤l› olarak de¤iflebilen çok genel ve müphem bir kavramd›r. Bu

kavram›n kullan›m prati¤inde de bunlar› görmek mümkündür. Ulema

derken neyi kastediyorsunuz? Ulema kimdir? Pek çok çal›flmada bun-

lar belirgin bir flekilde tasvir edilmez. Osmanl› Devleti’nde dini ifllevler

ve fonksiyonlar› bak›m›ndan iki ayr› kategoriden bahsedebiliriz. Bunlar-

dan birincisi tarik-i ilmiye dedi¤imiz ilmiye s›n›f›, di¤eri ise turûk-› aliy-

ye olarak ifade etti¤imiz tarikatlard›r. Özellikle yabanc› akademisyenler

bu iki yap›y› veya mensuplar›n› benzer argümanlar için kullanmaktad›r. 

Yani fleyhülislamlar, rical-i ilmiye, selâtin cami imamlar›, normal

cami imamlar›, müftüler, kad›lar, müderrisler, medrese talebeleri ve

di¤erleri asl›nda farkl› birer statü ve sosyal muhiti olan gruplard›r. Do-

lay›s›yla ulema genellemesiyle kimin neyi ifade etmek istedi¤i aç›k fle-

kilde belirtilmelidir. E¤er bu kavramla neyi ve kimleri kastetti¤imiz tam

olarak tan›mlanmazsa ki yap›lan baz› yerli ve yabanc› çal›flmalarda bu-

nu görmek mümkündür. Çok ciddi de¤erlendirme hatalar›n›n yap›lma-

s› söz konusu olmaktad›r. 

Esas itibariyle benim çal›flmamda merkeze koymak istedi¤im tarik-

i ilmiye dedi¤imiz ilmiye s›n›f›n›n en üst zümreleri olan rical-i ilmiyedir.

Rical-i ilmiye; Anadolu ve Rumeli kad›askerleri ve payelileri, Mekke pa-

yelileri ve ‹stanbul payelilerinden oluflur. Osmanl›n›n üst düzey ilmiye

s›n›f› bunlard›r. Bunun alt›ndakiler daha alt kademelerdeki zümreler-

dir. Bu alt zümreler ile üst zümreler hem statü hem de görev, bilgi ve

görgüleri bak›m›ndan birbirlerinden ayr›l›rlar. 

Tanzimat sonras›yla Tanzimat öncesndei, birçok yetkinin fleyhülislam-

da birleflmesi flöyle de yorumlanabilir mi? ‹lmiye s›n›f› ile di¤er s›n›flar

Tanzimat öncesinde farkl› kollarda akarken daha sonra tek bir ›rmak

olarak m› akmaya bafllad›lar? Diyelim ulema kendi bafl›na akan bir ›r-

makt›, devlet de kendi bafl›na akan bir ›rmakt›. Evet, güç iliflkisinin ge-
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rektirdi¤i kadar›yla iliflkileri vard› ama en üst düzeyde belki ciddi bir

münasebet olup, altta hiçbir münasebet yoktu. Kendi bafl›na, kendi di-

namikleriyle akan bir süreç vard›. Sonraki dönemde meydana gelen de-

¤iflimler acaba tüm bu kollar›n devletle birlikte akmas› anlam›na gele-

bilir mi? Bir de devlete ne kadar ba¤l›lar ne kadar, ba¤›ms›zlar ve süreç

içerisinde ne kadar ba¤›ml› hale geliyorlar?

Osmanl› Devleti’nde gerek bürokraside gerekse hukuk ve e¤itim

alan›nda Tanzimat öncesi ve sonras› dönemler aras›nda büyük farklar

vard›r. Bu iki dönem klasik ve klasik sonras› dönem olarak tarif edile-

bilir. Birinci dönemde idari yap›lanma ilmiye, kalemiye ve seyfiye flek-

linde üç temel s›n›fa ayr›lm›flt›. Ancak birbirlerine de geçifller iste¤e ve

belli flartlara ba¤l› olarak söz konusuydu. 

Birinci dönem esasen efendiler devridir, ikinci dönem ise kurumlar

devridir. Mesela birinci dönemde atanan bir fleyhülislam kendi kona¤›-

n› resmi daire olarak kulland›¤› gibi maiyetini de kendi atamakta ve

maafllar›n› vermekteydi. ‹kinci dönem ise sabit bir devlet dairesinde

memur ve di¤er çal›flanlar›n›n görevlerine devam ettikleri bir makama

atanmas› söz konusudur. Hukuk ve e¤itim alan›nda da yeni mahkeme

ve mektepler aç›larak ihtisaslaflma, kurumlaflma ve yeniden yap›lanma

söz konusu olmufltur. Bu yeniden yap›lanma süreci bir zihniyet dönü-

flümünü de göstermektedir. Ancak Osmanl› reformunun mahiyeti ve bu

zihniyet dönüflümü bu devrin tüm kurumlar›n›n do¤ru bir flekilde tasvi-

rinden sonra izah edilebilecek ciddi bir problemdir.

Esasen klasik dönemde üç s›n›f olarak flekillenmifl olan idari sis-

tem kurumlaflma, ihtisaslaflma ve yeniden yap›lanma sürecinde yeni

bir hal alm›flt›r. Bu ikinci dönem birinci döneme k›yasla her yönüyle da-

ha merkezidir ve merkezi otorite her alanda kendini hissettirir. Bu dö-

nem Osmanl› Devleti’nin geleneksel imparatorluk modelinden modern

devlete geçifl sürecidir.

Hukuk mekteplerinin mezunlar› ço¤al›p serpilmeden önce naipler, Ni-

zamiye mahkemelerinde hakim olarak kullan›l›yor. Fakat daha sonra

Mekteb-i Hukuk mezunlar› ço¤al›nca bir flekilde onlar›n yerini al›yor ve

fler’iye mahkemeleri de giderek yok oluyor. Peki, naiplikten hakimli¤e

geçifl sürecini nas›l aç›kl›yorsunuz? Mesela Medreset’ül-Kudat tam ola-

rak hangi y›llarda devam etti ve Medreset’ül-Kudat›n ders program› ne-

dir? Yani, Mekteb-i Hukuk’la rekabet edebilecek seküler hukuk nosyo-
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nu alabiliyorlar m›yd› burada, yoksa tamamen klasik medrese usulüyle

mi e¤itim yap›l›yordu? Ve bu süreç nas›l geliflti? Nas›l, fler’iye mahke-

meleri giderek s›f›rland› ve Nizamiye mahkemeleri ço¤ald›? 

Nizamiye mahkemelerinin tesisine kadar da örfi hukuk var. Bunun

d›fl›nda her cemaatin kendi mahkemesi var, nezaretlere ba¤l› mahke-

meler var. Dolay›s›yla Tanzimat’tan önce de Osmanl› Devleti yarg› aç›-

s›ndan sadece fler’i mahkemelere sahip bir yap›ya sahip de¤ildi. Tanzi-

mat’tan sonra yeni ihtiyaçlar›n ortaya ç›kard›¤› Nizamiye mahkemele-

rinde ise Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-› Adliye) ile hükmediyordu. Bu, Os-

manl›’n›n bir anlamda medenî hukukuydu. Ama onun da kayna¤› ‹slam

hukukuydu. Bunun d›fl›nda belli alanlar için kullan›lan ve bat›dan aynen

iktibas edilen kanunlar da vard›.

Medresetü’l-Kudat’›n ders program› da bir müddet sonra, hem me-

deni hukuk hem de seküler dedi¤iniz bütün hukuk normlar›n› içerme-

ye bafllad›. Dolay›s›yla Medresetü’l-Kudat’tan mezun olanlar sadece

fler’i hukuku bilen kad›lar de¤il, di¤er hukuk derslerini de bilen kad›lar-

d›. Bu kad›lar Osmanl› Devleti’nin y›k›l›fl›na kadar hem fier‘i hem de Ni-

zamiye mahkemelerinde baflar›yla görev yapt›lar.

Tanzimat devrinde kurulan ve hem fier‘iye mahkemelerini hem de

Nizamiye mahkemelerini denetleyen Mütfettifl-i Hükkamlar› fleyhülis-

lam atard›. Yani Osmanl›’n›n geleneksel imparatorluktan ve onun ku-

rumlar›ndan modern devlete ve kurumlar›na tedrici bir geçifli söz konu-

sudur. Son dönemde yap›lan çal›flmalar modern olan ile gelenekselin

yan yana olabilece¤ini ve bunlar›n daha önce san›ld›¤›n› gibi birbirinin

alternatifi olmayabilece¤ini göstermektedir.

Siz medreselerin kendi haline b›rak›lmad›¤›na dair delil olarak Medre-

setü’l-Kudat’› öne sürüyorsunuz. Ama Medresetü’l-Kudat klasik an-

lamda medrese de¤il. Ayr›ca medreselerin kendi haline b›rak›lmas› ge-

rekmiyor. Bu, sosyal bir süreçtir. Bir de hangi y›llar tam olarak, ona

bakmak gerekir. Bugün nas›l ‹mam-Hatiplere gidenlerin oran› azal›yor-

sa o dönemde de insanlar demek ki medreseye gitmeyi yavafl yavafl b›-

rak›yorlar. Bu illa ki devletin politikas› olmak zorunda de¤il. E¤er med-

reseler bu flekilde metruk halde kalmasayd›, meflrutiyetten sonra he-

men ›slah-› medaris hareketleri olmazd›. 

Ben medreselerin e¤itim standartlar›n›n çok iyi durumda oldu¤unu

söylemiyorum. Demek istedi¤im, medreselerin kendi haline b›rak›ld›-
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¤›n›n do¤ru olmad›¤›d›r. Medreselerdeki bozulman›n, yeni ihtiyaçlara

cevap verememenin gere¤i olarak sadece son dönemde de¤il XVII. yüz-

y›ldan itibaren ›slah çal›flmalar›n›n varl›¤›n› biliyoruz. Ancak Tanzi-

mat’tan sonraki dönemde yeni flartlara ve ihtiyaçlara binaen yeni mek-

tepler aç›ld›. Ancak bunlar ne medreselerin yerine ne de onlar›n alter-

natifi olsun diye aç›ld›. 

Medreseler zaten, bir program dâhilinde devletin kurdu¤u okullar

de¤ildi. Dolay›s›yla bunlar geleneksel e¤itim sisteminin üretti¤i e¤itim

kurumlar›yd›. Osmanl› toplumu bir bütün olarak medrese tesisini bir ha-

y›r ifli olarak görür ve onu finanse ederdi. Yani cami, han, hamam ve

dükkan gibi departmanlardan oluflan külliyenin bir parças› olarak bir

medrese de infla edilebilir ve bunun finans kayna¤› ile e¤itim faaliyetle-

ri ve derslerine dair flartlar da vakfiyede izah edilebilirdi. Bu bak›mdan

da mekân, program ve finans kayna¤› olarak özerk denilebilecek bir ya-

p›lar› vard›. Ancak müderris atamalar› ve bunlar›n teftifllerini, ders vekil-

leri ve fleyhülislam›n görevlendirdi¤i büyük kavuklular, 6 ayda bir ‹stan-

bul’da yap›lan mutad teftifllerin d›fl›nda, bir vukuat oldu¤u zaman da tef-

tifl yap›l›yor. Medresede as›l sorumlular ise müderrisler ve kap›c›lard›r.

Bu meseleye mektep-medrese ve talebe bak›m›ndan bakacak olur-

sak tabii ki bir arz talep iliflkisi söz konusudur. Hem aileler ve hem de

talebeler kendi geleceklerini temin etmek için daha modern, daha iyi

programa sahip ve daha iyi ücret ve ifl bulabilme imkân› sa¤layacak

okullar› tercih edeceklerdi. Bugün bile ülkemizde bu böyledir. Mektep

ve medrese noktas›ndan meseleye bakarsak da program, bina, tefriflat

ve di¤er pek çok özellikleri itibariyle farkl› yap›lara sahip iki ayr› e¤itim

yap›s›n› ayn› fleylermifl gibi k›yaslayamay›z. Çünkü medreseler gele-

neksel imparatorluk kurumlar› iken esasen bir medrese olan Mekteb-i

Nüvvab veya sonraki ad›yla Medresetü’l-Kudat ile di¤er yeni kurulan

mektepler de modern devletin gere¤i olan okullard›. Ancak klasik med-

reseler gerek tesis ve gerekse ders program ve pratikleri bak›m›ndan

mekteplerden farkl›d›r. Bu farklar dikkate al›nmadan yap›lacak de¤er-

lendirmelerin sa¤l›kl› olamayaca¤› kanaatindeyim.

Teflekkür ederiz.
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