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Osmanlı Medreseleri ile Avrupa Üniversitelerinin İşleyişleri Bakımından 

Mukayesesi: 1450-1600 

 

Tez çalışması, Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumlarından biri olan medreseler ve Avrupa 

üniversiteleri ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin özellikle siyasî ve askerî tarihi hakkında 

meydana gelmiş yoğun ilginin bir benzeri Osmanlı Devleti’nin eğitim tarihi için henüz 

oluşmamıştır. Belki de en çok ilginin bu alan üzerinde yoğunlaşmasını beklemek doğru 

olacaktır. Zira Osmanlı Devleti’nin insan yetiştirmedeki beceri ve deneyimlerini 

irdelemeyi, bu hususları o devrin gerçekleri ve gelişmeleri içinde anlayıp sonraki kuşaklara 

aktarabilmeyi bilim dünyasının önceliklerinden görmek gerekir. Tezin cevap bulmayı 

hedeflediği temel soru, Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin nasıl gelişim 

gösterdiği ve çevresel gelişmelere nasıl tepki gösterdiğidir. Söz konusu soruların cevapları 

kurumsallaşmaya başlayan medrese ve üniversitelerin hangi amiller ve etkiler karşısında 

şekillendiği ve bunun nasıl oluştuğu, dolayısıyla medreselerin nasıl kurulduğu ve işlediği, 

şekillendiği, çağdaşı olan Avrupa üniversiteleri ile kıyaslanarak cevaplandırılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler:  Eğitim Tarihi  Klasik Dönem    Medrese  Üniversite  

Osmanlı   Avrupa    Rönesans    Reform
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The thesis is related to one of the educational institutions, madrasas, of the Ottoman State 

and European universities. Intense interest on the history of education for the Ottoman 

State does not yet exist that have occured especially in the Ottoman State’s political and 

military history. Whereas, perhaps, waiting of concentrated interest in this area would be 

correct to expect on this subject. Inasmuch as, topics on history of Ottoman’s educational 

institutions may see the priorities of the scientific world because of the Ottoman State. 

Raising the skills and experiences to examine the human, in this age to understand the facts 

and developments in the next generation may see the transfer of the priorities of the 

scientific world. The thesis also aims to find answers to fundamental questions, which 

show how the development of European universities is that the Ottoman madrasas were 

compared and how that response to cyclical situation. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu tez çalışmasının yegâne olmasa da en önemli müsebbibi, meraktır.  Öteden beri dış 

dünyaya karşı duyulan merak, tezin yazarını hiçbir zaman kendi halinde bırakmamıştır. 

Hakkında bilgi sahibi olunan yahut olmak adına araştırılan her ne ise bunun için sarfedilen 

çaba, merakın kendisini oluşturmuştur. Bu silsile, neredeyse hep böyle devam etmiştir. Pek 

çok şeyi öğrenmek isteği, metodolojide de genel kabülden farklı bir araştırma usulünün 

izlenmesine yol açmıştır.  

İlliyetlere ve karmaşık görünümlü düzenli ilişkilere duyulan ilgi, tezin yazarını ihtisas 

içinde kalmaktan çok, bütüne sevketmiştir. Batı ilim geleneğinin, üzerinde yükseldiği akıl, 

deney ve gözlem faaliyeti fizikî dünyada güçlü kanunlar inşa etmiş olabilir. Bu başarı, 

neticede ihtisasın mitleşmesine ve kanun hâline gelmesine de yol açmış olabilir. Ancak 

insanın bizatihi kendisi ve fiilleriyle, neticelerini konu edinen alanlarda ne denli başarılı 

olduğu tartışılmalıdır. Buna karşın merakın, mevzuların birbirleriyle olan ilişkilerini 

anlamada yöntem olarak hep geneli hedeflediği söylenebilir. Eslafa bakıldığında 

hezarfenlik becerilerinin de bu yaklaşımın sonucunda şekillendiği görülmektedir. Belki de 

bu yüzden, yöntemin yeniden ihyası üzerinde düşünülmelidir. 

Yeni bir araştırma ve anlama yönteminin kurulması gerektiği meydandadır. Bu konuda 

tartışmanın başlaması ve sürdürülmesi elzem olmakla beraber elbette tezin ne böyle bir 

niyeti ne de gücü vardır; öyle ki böylesi bir niyet tezin sınırlarını aşmaktadır. Ancak 

tartışmaya habbe miktarı da olsa bir katkı yapması beklenmektedir. Bunun için böylesi bir 

metodolojik yaklaşım farklı ve etkin bir çaba olarak ortaya çıkacaktır. İlginin kaynağı 

efradını cami, ağyarını mani ve ihtisastan makul uzaklıkta yeniden ele alınmayı hak 

etmektedir.  Bu yeniden ele alış hiç şüphesiz yeni bir usulle olacaktır. 

Merakın bizatihi kendisi, kişinin kendine bakması yahut yönelmesi ile izale olamaz. 

Tasavvuf kültürünün de umdelerinden olduğu üzere son tahlilde insan insanın aynasıdır. 

Kişinin, kendini anlamak için doğrudan kendisine değil dostuna, arkadaşına, kendi 

dışındaki birine bakması icap eder. İşte bu düşünce ile Avrupa tarihine bakmak kendimizi 

anlamanın belki de en emin yollarından biri olacaktır. Ülkemizde Avrupa tarihi ve genel 

olarak dünya tarihi akademik dünyada öteden beri hak ettiği ilgiyi görmemektedir. Oysa 

kendi içimizdeki düzeni kurabilmenin ve kendi davranışlarımızı anlayabilmenin, bir 
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şekilde Avrupa’nın anlaşılmasından geçmekte olduğu ifade edilebilir. Bilhassa Avrupa her 

bakımdan ve yakından tanınmalıdır; Avrupa ve dış dünya bilinmeli ve merak edilmelidir. 

Bu alandaki merak ve bilgi birikimi genişletilerek çoğaltılmalı, tasnif edilerek kullanışlı 

hâle getirilmelidir. Belki ancak bu şekildeki bir gayret faydalı neticeleri doğurabilecektir. 

O yüzden yoğun ve planlı bir biçimde genelde dünya özelde Avrupa ve yakın coğrafya 

karşısında merak sahibi olunmalıdır. 

Yardımsız hiçbir işin üstesinden gelinemeyeceği gibi bu çalışma da bu hâliyle desteksiz 

ortaya çıkamazdı. Adı anılan ve anılmayan herkese cömertçe ve içten teşekkür edilmelidir. 

Dr. Şevket YILDIZ ile Dr. İlhami ORUÇOĞLU her zaman sabırlı ve yardımcı oldular; 

unutulmaları mümkün değildir. Doç. Dr. Bilgin AYDIN, tez metni daha ortada yokken 

yüreklendirdi, yazılanlar karmakarışıkken okuyup düşüncelerini paylaştı. Süleymaniye 

Kütüphanesi’nden Ömer KUZGUN ve Hatice KARAGÖZ kimi yazmalara erişilmesinde 

yardımlarını hiç esirgemediler. Elif ÇAĞLAR KUŞALAN da sayısız kaynak isteğini 

sabırla cevaplandırıp onlarca kaynağı tarayarak çalışmalara katkı sundu. İSAM’dan Dr. 

Kenan YILDIZ ile Birol ÜLKER de ilgilerini hiç eksik etmediler. Vakar-Vakıf 

Araştırmaları Merkezi de ayrıca ve özellikle anılmalıdır. Destekleri olmasaydı 

muhtemeldir ki yazım o denli kolay olmayacaktı. Dr. Mustafa DEMİRAY ise metnin 

anlaşılabilir kılınmasında büyük emek sarfetti; kıymetli mesaisinden harcayarak kardeşçe 

cömertlik gösterdi. Prof. Dr. İsmail ERÜNSAL’ın desteklerini ifade etmek mümkün 

değildir. Zorlanılan anlarda yardımları en büyük umut oldu. Aile, ana, baba, kardeşler ve 

yeğenler sabırla beklediler. Hakikaten sabırsız ve huysuz hâl ve durumlarda bile sabırlarını 

ve şefkatlerini eksik etmediler. Hakları asla ödenemez. Bu çalışmanın banii iki bakımdan 

Prof. Dr. Mefail HIZLI hocadır. Öteden beri konu hakkındaki çalışmaları yazarın merakını 

diri tutmuştur. Osmanlı medrese tarihi araştırmalarındaki çalışmaları her daim merak 

uyandırıcı ve yol gösterici olmuştur. İkinci husus ise, çalışma yapmak istendiğinde hocanın 

heyecanla kabul etmesidir. Öyle ki kabul etmemiş olsaydı hem meraka yenik düşülmüş 

hem de konu hakkında araştırma yapılamamış olunacaktı. Hocanın ilgisi ve şefkati elbette 

izahtan varestedir. 

 

 

 

Murat ÇELİK 

Çınarcık
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GİRİŞ 

 

I. Çalışmanın Konusu 

Tez konusunu, 15. ve 16. yüzyıllardaki Osmanlı medreseleri ile Avrupa 

üniversitelerinin işleyişleri bakımından mukayesesi oluşturmaktadır. Tez çalışması, 

mukayeseler yapılarak tahlil, tahkik ve tenkitler şeklinde ele alınmış ayrıca konuya ilişkin 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Tartışma, medrese ve üniversiteleri konu edinmesine karşın bilhassa 16. yüzyılda 

ortaya çıkmaya başlayan Aydınlanma hareketini ve bu hareketin arka planını da dolaylı 

biçimde ilgi alanına dâhil etmektedir. Rönesans ve Reform hareketlerinin oluşmasında 

öncü rol oynayan 16. yüzyılın bu gibi bakımlardan incelenmesi, konunun bizatihi 

kendisiyle ilgilidir. Çünkü müessese olarak hem medrese hem de üniversitelerin daha iyi 

anlaşılabilmesi biraz da bu ilginin yoğunluğuna bağlıdır. 13. yüzyılda Avrupa’da ortaya 

çıkan eğitimdeki kurumsallaşma eğiliminin 15. yüzyılda karmaşık bir hâl alması, bu durum 

karşısında Osmanlı medreselerinin takındıkları tutum, önemli soruları bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu nedenle, oldukça karmaşık olan problem sahalarının sarih biçimde 

teşhisi ilk tahlilde mümkün görünmemektedir.  

Bir mütearife olarak medreselerin gerilemesi hakkındaki sürekli ve tutarsız 

edebiyatın, belki de düşünüldüğü gibi olmadığı ve hatta sonuçlanmadığı hususu 

tartışılmaya değer soruları içermektedir. Böylesi karmaşık ve tek elden 

değerlendirilemeyecek konuların hiç şüphesiz tarihî bir çerçeve içerisinde ve çok yönlü bir 

şekilde tartışılması gerekmektedir. Belki de, hem medreselerin hem de üniversitelerin 

gelişirken ve zamana uyarlanırken birbirlerinden uzakta bir devinim gösterdiğini 

düşünmek coğrafî ve tarihî gerçekleri örselemek anlamına gelebilir. Oysa medreseler ile 

üniversitelerin nasıl bir gelişim çizgisinde oldukları tartışılmaya değer en önemli konuların 

başında gelmektedir. Böyle yapılmadığı takdirde, büyük ihtimalle, ne 19. yüzyılın üretim 

tekniklerindeki esaslı değişimler ne de 20. yüzyılda meydana gelen bilimsel devrimlerin 

anlaşılması mümkün olabilecektir. Bu gibi geniş kapsamlı soruların yekten cevaplanması 

bil5
Yeni Damga
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umulmasa da en azından soruların sorulmaya başlanması ve sorulacak soruların 

çeşitlenmesi son derece önemlidir.  

Osmanlı Devleti’nin yaklaşık altı yüz yıllık yaşamı süresince diğer uzun ömürlü 

devletlerde olduğu gibi dayandığı en önemli kaynak, insan zenginliği olmuştur. Devletin 

ve toplumun ihtiyaçları göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan insan gücünün oluşturulması 

maksadıyla farklı eğitim kurumları tesis edilmiş ve böylece devlet yönetimi 

güçlendirilmiştir. Devlet aygıtı için seyfiye denilen sınıf çeşitli derecelerde örgütlenmiş, 

Enderun Mektebi yanında kalemiye ve ilmiye sınıfı için de medreseler vücuda getirilmiştir. 

Savaşan, devleti kanunlara ve örfe uygun yöneten sınıfın yönetim felsefesini üreten ve 

temel hareket becerilerini geliştiren, ilmiye sınıfıdır. Diğer taraftan gerçekçi 

uygulamaların, kaynağını Kur’an-ı Kerim ve örften alarak, devletin en ücra noktalarına 

değin ulaşabilmesi ilmiye sınıfının ülke sathında yaygınlaşmasıyla mümkün olabilmiştir. 

İlmiye sınıfı, genelde gücün özelde ise yönetim erkinin dengelenmesinde de görev ifa 

etmiş, böylelikle uzun ömürlü bir devletin hem idarî hem de zihnî kontrol 

mekanizmalarının oluşmasına katkı sağlamıştır.  

15. ve 16. yüzyılların Avrupa üniversiteleri de hızla gelişen idarî ihtiyaçlara uygun 

davranış ve düşünce kalıpları üretmekle meşgul olmuşlardır. Üniversitelerin meşguliyetleri 

başlangıçta dinî gerekçelerin ardına sığınmış bir görüntü vermekteyse de Kilise’nin 

[Katolik Kilisesi] çok uzağında seküler bir inşa faaliyeti içinde olmuşlardır. Üniversiteler 

ilkin Kilise, sonrasındaysa Avrupa şehirlerinin inşasına katılmışlardır. Üniversiteler, adını 

dahi yazamayan piskoposların var olduğu devirlerde nüfusun entelektüel bir kalibreye 

kavuşmasına, dahası, fikrî bir vasatın bina edilmesine de imkan sağlamışlardır. İlginç bir 

biçimde yarı dinî yarı idarî kişiler ve entelektüeller yetiştirirken muhtemelen dinî yeniden 

yorumlama fikrinin ortaya çıkmasına de sebep olmuşlardır. Skolastik yöntemlerle okunan 

kitapların başka türlü de okunabileceğinin düşünülmesine ve tartışılmasına belki de bu 

idarî meraklar ve sebepler zemin hazırlamıştır. Böylece metot konusunda bir farklılık ya da 

değişiklik denilebilecek dönüşümlere yol açılmıştır. Aslında bahsedilen bu metot 

değişikliği dünyevî olmaktan çok dinî idi ve kutsal kitapların tefsiriyle ilgiliydi. Ne var ki 

üniversitelerin bu birincil görevleri ya görmezden gelinmiş yahut yeterince 

araştırılmamıştır. Bu değişiklik tam anlamıyla usule matuf olamasa da onu etkileyen bir 

güce sahip olmuştur. Üniversitelerin dinî veçhelerinin en azından 16. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren aşındığını düşünmek için pek çok neden mevcutsa da üniversiteyi 
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meydana getiren nedenler yüzünden bu karineler yetersizdir. Güney Avrupa 

üniversitelerinin öteden beri idarî gerekçeleri daha göze batan üniversiteler olmaları, 

onların Roma’nın bakiyesi ve varisi olarak görünmeleri yüzündendir. Yükseköğrenim 

amacıyla Alplerin ötesinden akın akın İtalya’ya gelen öğrenciler burada kendileri için 

tarihen ve hukuken geçerli olan meşruiyeti satın almaktaydılar. Sonrasında Avrupa’nın 

hem kuzey hem de güneyindeki şehirlerin kendi alanlarında birer ekonomik atmosfer 

oluşturmak istemeleri zamanla üniversitelere yeni yeni görevler yüklemiştir. Güneydeki bu 

girişimlere karşın, kuzeydeki milletler siyasî birliklerini milliyet üzerinden görünse de 

aslında din üzerinden kurmaya gayret etmişlerdir. Kuzeyli toplulukların, milletleşme 

süreçlerinde üniversitelerin teknik becerilerini keşfetmeleri çok zaman almamıştır; çünkü 

çok makul bir düzende ve sürede üniversiteleri siyasî amaçları için kullanabileceklerini 

fark etmişlerdir. Kilise’nin Orta Avrupa’da kurduğu ve bir bakıma fizikî ve dinî kaleler 

olarak inşa ettiği taşra şehirleri, 16. yüzyılda güneyde yer alan ve nitelik olarak üniversite 

şehirlerine benzeyen yeni yapılanmalara dönüşmeye başlamışlardır. Bu üniversiteler için 

Bologna ve Paris üniversiteleri, sonrakiler için her daim örnek olarak kaldıysa da eğitimin, 

başka gayelere matuf etkilerinin bulunduğu da keşfedilmiştir. Zaten Protestanlığın Orta ve 

Doğu Avrupa’da hızla kendine mevzi bulması, üniversite sayesinde mümkün olabilmiştir. 

Yukarıda izah edilen hususların ışığında tez çalışması, dört ana bölüm hâlinde ele 

alınmıştır. Çalışma fonksiyonel bir niyetle oluşturulmuş, medrese ve üniversitelerin 

işleyişlerine doğrudan atıf yapılan bölümlere ayrılmıştır.   

İlk bölümde yükseköğrenime ilişkin fizikî ve zihnî arka planlara dikkat çekilmek 

istenmiş ve bu arka planlar tartışılmıştır. İlgili bölümde Protestanlığın gündeme getirdiği 

akademi ve seminer kavramları ve kutsal metinlerin farklı okunabileceği iddiası üzerinde 

durulmuştur. Dar bir çevrede kalmış olsa da Protestanlığın kalesi olan üniversitelerin 

zamanla siyasî birer merkeze dönüşmüş olmalarına değinilmiştir. Öyle ki, bu girişime 

Kilise, bir tarikat olarak ortaya çıkan Cizvitlerle karşılık vermiş, üniversiteleşme hamlesi 

eğitimle ilgili ve siyasî içerikleri de olan bir hamle hâline evrilmiştir. Avrupa’nın ve 

dünyanın dört bir yanında üniversiteler kurulmaya başlanmış, böylelikle kilise hukuku 

başta olmak üzere sanat ve matematikte yeni kürsüler inşa edilmiştir.  Kıta Avrupa’sında 

bunlar olurken bu defa Britanya’da kolejlerin [college] yaygınlaşması en üst seviyesine 

ulaşmıştır. 15. yüzyıldan itibaren Makdisi’nin betimlediği üzere Müslümanlardan ödünç 
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alınan vakıf geleneği ile kolejlerden müteşekkil üniversiteler oluşmaya başlamıştır
1
. Hem 

medrese hem de üniversitelerin her girişiminin hem fizikî hem de fikrî olarak 

müesseselerin gelişimine katkıları olmuştur. Misal olması için kurucular, fizikî yapı, 

hukukî arka plan, idarî bakımdan yönetim, öğrenciler, öğreticiler, pedagojik yapı, ders 

programı ve telifat yukarıda dile getirilen genel değerlendirmeleri anlamak için önemlidir. 

Yükseköğrenim kurumlarının açılmaya başlanmasındaki saikler bir yana, özellikle 

15. ve 16. yüzyıllardaki gelişmelerin Avrupa’nın bilinç düzeyinde bir farklılaşmaya yol 

açtığı bilinmektedir. Osmanlıların da bu gelişmelerden farklı bir biçimde davranmadıkları 

tahmin edilebilir. Bu yüzden yükseköğrenim banilerinin neredeyse benzer toplumsal 

katmanlar ve gerekçelerle siyasî ve içtimaî girişimlerde bulundukları tartışılmıştır. 

Yükseköğrenim kurumlarının fizikî koşullarının hangi şartlar altında ortaya çıktığı 

dikkat çekicidir. Strüktürün, fikrî olmakla beraber çevre koşullarının niteliği ile de 

yakından münasebetinin olması mümkündür. Eğitimin gerekçeleri çeşitlendikçe 

işlevlerinin de çeşitlenmesi, yapıların gelişmesine zemin hazırlamış olmalıdır. Ayrıca 

eğitim yapıları olarak şekillenen plastik unsurların mimarî kökenlerinin neler olabileceğine 

ilişkin tartışmalara da dikkat çekilmiştir. Mevcudu anlamak adına geçmişe yapılacak 

yolculukta üniversite ve medreselerin fizikî bakımdan ilk örnekleri olarak Roma 

garnizonlarının müstahkem mevki biçimleri ile birer ileri karakol yapısı olan ribatlara 

sadece işaret edilmiştir. Bilhassa üniversite yapılarının içe dönük ve avlulu yapılar şeklinde 

inşa edilmeleri manastır mimarisiyle mukayese edilmeyi gerektirmektedir. Ardından kolej 

biçiminde gelişen Anglo-Sakson üniversite geleneğinin mimarî bütünlüğüne de 

değinilmiştir. Medreseler için ortaya konmuş olan çeşitli öneriler tartışılmaya çalışılmış, 

Osmanlı medreseleri ile olan muhtemel benzerliklerine dikkat çekilmeye özen 

gösterilmiştir. Öteden beri Budist viharalarının Karahanlılar ve Büveyhîler yoluyla 

Selçuklularda inşa edilmiş ilk medreselerdeki etkisine dair geliştirilen tezlerin üzerinde de 

durulmuştur.  

İtalya’da özel şekilde inşa edilmiş üniversite yapıları şehrin dokusu içinde yer 

almaktaydı. Bu seçenek, bir bakıma şehir yönetiminin yönetimlerini gerekçelendirmesine 

neden olmaktaydı. Bununla birlikte kuzey ülkelerinde ve Protestanlığı yoğun olarak kabul 

eden bölgelerde imkân kısıtlılığı ile mücadele edilmiştir. Tüm bunlara karşın Anglo-

                                                           
1
 George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, 

Edinburgh University Press, Edinburgh, 1981, ss. 224, 229.  
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Sakson geleneğin hâkim yapıya dönüşmesi üniversitelerin sonraları genel kabul görmüş 

biçimini ortaya koymuştur. Medreseler kısmında ise Nizamiye medreseleri çok iyi 

bilinemese de avlulu medreseler konusunda mimarî formlar tartışılmaya çalışılmıştır. 

Eğitimin finansmanı meselesi yükseköğrenimin niteliğini de ortaya koymakta ve 

eğitimin nasıl şekillendiğinin ipuçlarını vermektedir. Osmanlı geleneğinin müdderisleri de 

dinî ihtiyaçların önceliklerini dikkate almışlardır. Zaten ilk dönemden itibaren gündelik 

yaşamın sürdürülmesi asıl olarak görüldüğünden hukukun öğrenilmesi en temel ihtiyaç 

sayılmıştır. Sırf bu yüzden olsa gerek fıkıh eğitimi en üst eğitim seviyesini meydana 

getirmiştir. Batı’dan farklı olarak eğitimin hayır düşüncesiyle finanse edilmesi, medreseye 

asıl niteliğini vermiştir. Bu nitelik, vakıf kurumlarına bu bakımdan çok önemli ve dikkat 

çekici bir özellik kazandırmıştır. Çünkü vakıf, bir bakıma medreselerin işleyişini de 

belirlemekte; “vakfiye” denilen kurucu metinleriyle özgün bir rol oluşturmaktadır. Bu 

metinler medreseyi şekillendirmesi yanında müderrislerin maaşlarının ödenmesi ve 

niteliklerinin belirlenmesi ile de ilgilidir. Buna mukabil Batı geleneğindeki durum farklı bir 

kimlikle ortaya çıkmıştır. Batı’daki ilk üniversite kurumu ise doğrudan doğruya hukukla 

ilgilidir.   

İkinci bölümde, dönemin medrese ve üniversite öğrencileri tartışılmıştır. 15. ve 16. 

yüzyılların entelektüel figürleri hiç şüphesiz öğrenci ve hocalardır. Öğrenciler, medrese ve 

üniversitelerin ortaya çıkış sebeplerinden biri olarak görülebilir. Öğrenme isteklilerinin bir 

amaç uğruna toplanmaları muhtemelen bu müesseselerin oluşmaya başlamasıyla 

neticelenmiştir. Medreselerin ashab-ı suffe örneğinde olduğu gibi öğrenci merkezli oluşları 

son derece açıktır. Keza üniversitelerin iki gelenek kaynağından biri olan Bologna 

örneğinde, üniversiteyi, bir bakıma öğrenciler kurmuştur. Avrupa örneğinde öğrencilerin 

genel görüntüsü az çok belirgin bir manzara sunabilir. Zira okula yapılan girişlerin sıkı 

sıkıya kayıt altına alınmış olması bu bilgilerin ortaya konmasını kolaylaştırmaktadır. 

Matricula adı verilen kayıt tutma geleneği 13. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazanmıştır. En 

azından Avrupa üniversiteleri konusundaki yeni bilgiler hep bu kayıtların incelenmesi ve 

yayınlanması ile gelişme göstermektedir. Benzeri bir yaygınlığı medreseler için söylemek 

şu an için mümkün görünmemektedir. Osmanlı medreselerine ilişkin olarak dönemin 

talebelerine ait kendileriyle doğrudan alakalı biyografik bilgiler ne yazık ki yeterince 

mevcut olmadığından genel bir öğrenci görüntüsü vermek mümkün değildir.  
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Medresenin bir devlet kurumu şeklinde anlaşılması anlamlıdır. Devlet kurumları 

niteliğindeki bu müesseseler, kadı, müftü, kimi idarî meslek erbabı ile müderrislik 

edeceklerin birbirlerine müsavi ve benzer amaçlarla öğrencilikten mesleğe varıncaya dek 

bir arada bulundukları yerlerdi. Dikkat çekici bir biçimde medreseler ileride devlet adamı 

olacak öğrencilerin bir bakıma yeknesak eğitildikleri yerler olagelmiştir. Öğrenci 

bakımından bu müesseselerin yapı ve hiyerarşisi devlet hiyerarşisi şeklinde tebellür 

etmekte ve hiyerarşinin dışında Avrupa’daki benzerleri gibi şekillenmiştir. 

Üçüncü bölümde öğreticiler olarak müderrisler ve profesörler üzerinde durulmaya 

çalışılmıştır. 15. ve 16. yüzyılın eğitim kurumlarının önemli unsurlarından biri de hiç 

şüphesiz öğreticileridir. Medreseler için müderris, üniversiteler için profesör en üst 

makamdaki öğreticilerdi. Bilhassa gerek bürokratik geleneğin devamı gerekse nesillerin 

akademik ve yüksek kültür havzaları içinde inşası, çoklukla bu öğreticiler sayesinde 

sağlanabilmiş olmalıdır. Bu bakımdan öğreticilerin kimlikleriyle beraber nitelikleri de 

okulu yahut dönemi etkilemiş bulunmalıdır. 

Öğreticiliğin arkaik dönemde inisiasyona [sülûk-spiritüel gelişim] tâbi olması, 

bilgiyle uğraşanların ilahî öncelikleri de beraberinde taşıdıklarını akla getirmektedir. Bu, 

bir bakıma özel yahut metafizik bilgiyle temas hâlini de oluşturmuştur. Dolayısıyla böyle 

özellikli bir durumun muhafazası, öğreticiliğin konumu onu önemli, dahası itibarlı 

kılmıştır. En azından Batı geleneği içinde bilginin önce muhafazasında sonra 

aktarılmasında yer alan kişilerin teknik bakımdan itibarı her zaman devam edegelmiştir. 

Belki de sırf bu bağlamda Kilise Hukuku’nun [Canon Law] Papalık [Vatikan] nezdindeki 

gelişmesinin bu durumun bir sonucu olarak anlaşılabilmesi mümkündür. Zaten 

üniversitelerin ataları olan college ve minster okullarında ders veren ilk hocaların piskopos 

yahut piskopos vekilleri olması da bundandır; bu öncelik eğitimin dinî boyutuna ve 

öğreticilerin dinî hiyerarşideki konumlarına işaret şeklinde yorumlanabilir. Bihassa, Kontr-

Reform dönemiyle çeşitli Hıristiyan tarikatlarının farklı veçhelerde eğitime dâhil edilmeleri 

Orta Çağ’dan çok daha sonra bile eğitimin dinî kökenlerinin yeniden ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. Doğal olarak Reform’un da eğitim hareketinin içine dâhil edilmesi gerekir. 

Avrupa’daki mezhep tartışmaları dinin gerçek anlamda öğrenilmesi yanında ihtiyaç 

duyulan yetenekli kişilerin istihdamını da zorunlu kılmıştır. Yukarıdaki bu yaklaşımlar bir 

bakıma eğitimin, dinî/hayrî, dolayısıyla ücretsiz boyutunu akla getirmiş olsa da 

üniversitenin farklı biçimde gelişim göstermesi, bahsedilen hâlin yeninden gözden 
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geçirilmesini makul kılar. Çünkü hem Paris hem de Bologna üniversite ekollerinin 

yukarıda değinildiğinden uzakta bir formasyona dâhil olması yüzünden selefleriyle, en 

azından öğreticilerin nitelikleri çerçevesinde bir ilişkileri kalmamıştır. Bu bakımdan 

üniversite eğitiminin Batı için bir arz-talep dengesi içinde hâsıl olmaya başladığı ifade 

edilebilir. Eğitim isteyen öğrenciler ile öğretmek isteyenlerin karşılıklı bir akitle hareket 

ettikleri üniversite sistemi, öğrenimin öğrenciler tarafından fonlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Dolayısıyla bu husus, üniversitelerle medreseler mukayese edildiğinde ortaya çıkan önemli 

farkların başında gelir. 

Dördüncü bölümde, eğitimin pedagojik varlığı ve bu türlü eylemler neticesinde 

ortaya çıkan fikrî ürünlerin niteliği üzerinde durulmuştur. Tezin bu bölümünde, medrese ve 

üniversitelerin pedagojik kimliklerine ilişkin sorular sıralanmaya çalışılmıştır. Medreseler 

genel olarak ele alınmış olsalar da öğrencilerinin nitelikleri, duygusal arka planları, ders 

yapış biçimleri ile okullara girmek için gereken yaş kısıtlamaları gibi hususlar konusunda 

yeni bulgular ışığında tartışma imkânları aranmaya gayret edilmiştir. Gerçekten de 20’li 

Hâşiye-i Tecrîd medreselerinden itibaren yükseköğrenimin pedagojik çerçeve içinde nasıl 

geliştiğini anlamak önemli görülebilir. Medrese ve üniversitelerin kurulma gerekçelerinin 

öyle ya da böyle telif faaliyetlerini yakından etkilemiş ve ilgilendirmiş olması akla 

geldiğinden bu sahada ayrıca mukayeseye konu edilebilecek gerekçeler mevcuttur. 

Bilhassa tedrise kaynaklık edecek çalışmaların öncelikle dinî gerekçelerle kullanılmak 

istenmesinin telifin genel görünümünü etkilediği düşünülebilir. Üniversiteler için telifin, 

Tevrat ve İncil başta olmak üzere Kilise Babaları’nın görüşleri etrafında gelişmeye 

başlaması son derece makul görünmektedir. Bu bir nevi yorum literatürünün 

çeşitlenmesiyle de ilgili olmalıdır. Benzer gelişmeler, medreselerde, tefsirlerin rivayet ve 

dirayet biçimlerinde kendini göstermektedir. Medreselerin temel kaynakları olarak Kur’an-

ı Kerim, Hadis-i Şerif ve bunlardan üretilen fıkıh kaynaklarının anlaşılması üzerine 

tesisinin de benzer dinî gerekçeler şeklinde ele alınıp alınamayacağı sorgulanmıştır. Sonuç 

olarak dönemin akademik literatürünün bir çeşit yorum literatürü olarak geliştiğine ilişkin 

sorular sorulmuştur. Bu kanının irdelenmesi için Aristo ve onun şârihi olarak kabul edilen 

İbn Rüşd’den [ö. 1198] başlayarak yorum geleneğinin etkilediği alanların tespiti 

mümkündür. Kurucu yahut dinî metinlerin anlaşılmasına matuf bir biçimde gelişen 

literatürde nitelik bakımından birtakım formların meydana geldiği anlaşılmaktadır. Summa, 

axiom, quaestio, sententetia, allegory gibi formlarla medrese müderrislerinin eserlerinde 
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kullanageldikleri risâle, şerh, hâşiye, ta`lîkat, muhtasar formlarının temel nitelikleri, 

yorum temelinde ele alınabilir. Medreselerin özelinde, tedris ve telif faaliyetinin, bir 

bakıma anlamı açıklama ve aşikâr etme geleneğinin bir sonucu olması gerekir. Bu türlü 

genellemelerden yola çıkarak zamanla ilgili ilim alanında kuralların daha da belirginleşmiş 

olması mümkündür. Ayrıca konu bir miktar genişletilerek 10.-12. yüzyıllar arasında 

Hıristiyan, Müslüman ve Yunan geleneğini sürdüren ilim adamlarının, genelde, yukarıda 

da zikredildiği üzere dialog, axiom, allegory, summa ve disputationları tercih ederken 14. 

yüzyılın sonlarına doğru commanterieleri ve summaları daha çok benimsemeleri üzerinde 

de kısaca durulmuştur. 

Yukarıda dile getirilen hususlardan yola çıkılarak üniversitelerde, özellikle Reform 

sonrası Avrupa’sında yeni pedagojik anlayışın ortaya çıkmakta olduğuna işaret edilebilir. 

Desiderius Erasmus [ö. 1536], Juan Luis Vives [ö. 1540], Jacob Strum [ö. 1553] ve Philipp 

Melanchthon [ö. 1560] gibi görece Rönesans döneminin yeni pedagoglarının insan 

yetiştirmedeki yeni umdelerine de dikkat etmek gerekir. Muhtemelen bu türlü değişiklikler 

üniversiteyi şekillendirmiş olmalıdır.  

 

II. Çalışmanın Amacı 

 Çalışmanın amacı, 15. ve 16. yüzyıl boyunca medreseler ile üniversitelerin etkin 

kurumsal yapıları, işleyişleri ve felsefî kimliği oluşturan düşünürleriyle mukayeseli bir 

değerlendirmesini yaparak, bugüne kadar gelen algılamaların gerçekliğini ortaya koymaya 

çalışmaktır. Maksadı temin için, kronolojik olaylar ve ilgili konular, kendi çerçeveleri 

içinde belirlenen başlıklar dikkate alınarak mukayese yöntemiyle benzerlik ve 

farklılıklarının olup olmadığı ele alınmıştır. Çalışmaya şekil veren belli başlı hususlar 

aşağıdaki gibidir: 

 Üniversiteler, genel kanıya göre Avrupa’nın özgün müessesesi olarak ortaya çıkmış 

bulunmalıdır. Bu yükseköğrenim kurumları Avrupalıları millet ve topluluk düzeyinde 

başkalaştırmayı başarmış kurumlardır. Ekonomik olduğu kadar sosyal roller üstlenerek, 

bilimsel bilginin ve metotların gelişerek yayılmasına da yol açmış olmalıdırlar. Bahsedilen 

rolün, alenen ifade edilmese de Avrupa’nın zihnî temellerini inşa ettiği kabul edilebilir. Bu 



9 
 

yüzden üniversitelerin, kurucu müesseseler olarak anlaşılması son derece yaygındır
2
. 

Üniversitelerin bu şekilde düşünülmesi nispeten 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan 

bir husustur. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra böylesi bir tefekkür hâli vuku bulmuş olmalıdır. 

Çok eskilere giden gelenekler yanında özellikle Almanların yükseköğrenimin felsefî 

önceliklerinden ödün vermemeleri, üniversitelerin yeniden düşünülmesini zorunlu 

kılmıştır. Zaten üniversitelerin yeniden düşünülerek tarihlerinin de bu kapsam içerisinde 

yeniden araştırılması bu zaman dilimine denk düşmektedir. Bahsedilen senkronizasyonun 

üniversitelerin yeniden reforma tâbi tutulmasıyla da birlikte düşünülmesi gerekir. Çünkü 

üniversitelerin yeniden ele alınmasıyla yükseköğrenim reformunun hayata geçirilmesinin 

paralel biçimde yürümüş olduğu görülmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndan çıkan Avrupa’nın 

diğer kurumlarını yeniden tasarlamaya giriştiği gibi üniversitelerini de yeniden anlamaya 

ve anlamlandırmaya başladığı söylenebilir.  

 20. yüzyılda üniversitelere ve onun tarihî arka-planlarına ilişkin merakın da bu 

sebepler kapsamında değerlendirilmesi mümkün görünmektedir. Avrupa’nın yeniden inşa 

sürecinde üniversite üzerine düşünenler, üniversitelerin tarih ve kültürüne ilişkin 

araştırmalar yaparak katkı vermiş oldular. Girişimler ilk meyvelerini üniversite 

yöneticilerinin bir araya gelmesiyle vermiştir. İlkin 1955, sonrasında da 1964 yılında 

toplanan Avrupalı üniversite yöneticileri kurumlarının geleceğine yönelik tartışmalara 

girişmişlerdir. Bundan sonra da üniversitelerin tarihine ilişkin yayınlarda bir artış 

görülmeye başlanmıştır. Muhtemelen evvelce yayınlanmış araştırmaların sonuçlarına 

itirazlar belirmiştir. Sonrasında ise üniversite arşivlerinin düzenlenmesi ve yayınlanmaya 

başlanmasıyla bir ileri evreye erişilmiştir. Elbette, Avrupalı tarihçiler de zaten böylesi 

meraka pek uzak değillerdi. Özellikle Henri Pirenne’nin Orta Çağ’a ilişkin yazdıklarıyla 

yakinen ilişkiliydiler ve Annalescıların tarihe ilişkin yeni bakış biçimlerinden de 

etkilenmekteydiler. Büyük bir olasılıkla müessese tarihçisi olarak üniversite üzerinde 

çalışanlar bu yeni girişimleri son derece meraklı bir biçimde karşıladılar.  

 Burada bir iki özelliğine değinilen üniversitelerin bu gelişimleri, aslında, sonra 

kurulacak Batı üniversiteleri için de sarsılmaz değerler manzumesinin veya temellerinin 

atılmasına vesile olmuştur. Örnek olarak 1300’lü yıllarda mistik bir Hıristiyan olan Meister 

Eckhart’ın [ö. 1327?], eğitimin herkese ulaşması ve bunun için kul ile Yaratıcı arasında bir 

                                                           
2
 Walter Rüegg, “Foreword”, A History of the University in Europe: Universities in the Middle 

Ages, ed. Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, s. XX. 
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aracının olmaması gerektiği söylemi, beraberinde bugün de kullanılan “akademik hürriyet” 

algısının oluşmasına yol açmıştır. Dikkatlice okunduğunda Martin Luther’in [ö. 1546] 

öğreti ve uygulamalarında da Meister Echkart’ın eğitim odaklı söylemlerini görmek 

muhtemeldir. İlginç bir biçimde Johann Gottlieb Fichte [ö. 1814] de Berlin Üniversitesi’ni 

kurarken aynı düşüncelerden yola çıkmıştır. 

 Batı’da doğa bilimlerinin ortaya çıkmasının en başta gelen sebebi olarak, kutsal 

metinlerin anlaşılması, yorumlanması ve yayılmasını anmak pek yanlış düşmeyecektir. 

Özellikle Avrupa’nın yeni kurulan üniversitelerinin Kuzey Avrupa’da olması ve bu 

okulların bilhassa dinî konuların tahsil edildiği bölümleri içermesi en önemli önermelerin 

başında gelebilir. Keza, Paris, Roma, Napoli, Padua ve benzeri Güney Avrupa 

üniversiteleri hukuk ve tıp gibi alanların tahsil edilmesi konusunda uzman olmalarına 

karşın kuzey üniversitelerinin sanat ve ilahiyat alanında söz sahibi olmaları belki de ancak 

bu şekilde ifade edilebilir. Luther, ardından Jean Calvin [ö. 1564] ve bunları fikrî anlamda 

destekleyen John Wyclif [ö. 1384], Huldrych Zwingli [ö. 1531], Petrus Ramus [ö. 1572], 

Jan Amos Comenius [ö. 1670], Melanchthon, Eckhart, Erasmus ve diğerleri, eğitimin 

önemini o dönemlerde kavramış, yeni yükseköğrenim kurumlarının kurulmaları gerektiğini 

vurgulamışlardır. Katolisizmin, kutsal metinleri kavrama işini bir tekel halinde kendi 

uhdesinde tutması bu karşı çıkışı kuvvetlendirmiş olabilir. 

Osmanlılar da, muhtemelen, yükseköğrenim konusunda ataları gibi geleneği 

sürdürmeye özen göstermişlerdir. Bilindiği üzere bunun dinî olduğu kadar örfî gerekçeleri 

de mevcuttur. Benzer biçimde Karahanlıların da uzantısı, devamı olarak nitelenebilecek 

Anadolu Selçuklularında Mahperi Hatun, Melike Hatun ve benzeri hanım sultanların da 

medrese yapmadaki gayretleri ayrıca tarihsel kökenlere örnek olarak gösterilebilir. Bu 

gelenek Osmanlılar için de örnek teşkil etmiştir. Doğrudan doğruya Orta Çağ ile Beylikler 

ve Anadolu Selçukluları ilgi alanı içinde olmasa da Klasik Dönem’i şekillendirdiği için bu 

dönemlere dikkat etmek gerekir. Çünkü her iki kültür havzası da geleneklerini seleflerine 

borçlu olduklarına ilişkin genel kabuller mevcuttur.  Klasik dönemde olduğu gibi herhalde 

bahsedilen dönemde de eğitim kurumları dinî/hayrî ihtiyaçların bir neticesi olarak da 

kurulmaktaydılar. Toplum ve insan ilişkilerinin en belirleyici unsurunun din olması doğal 

olarak bu amaca matuf önlemlerin alınmasına yol açmıştır. Başlangıçta böyle olsa da dinî 

ihtiyaçlar zamanla bir ayrıcalıklı olma halini tebellür ettirmiştir. İslam dünyasında olmasa 

da Orta Çağ’daki Kilise’nin sıradan halkın kutsal metinler üzerinde sıradan halkın 
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meşguliyetine sınırlama getirmesi ya da en azından bunu oldukça sıkı kaidelerle bir inisiye 

şeklinde teşekkül ettirmesi unutulmamalıdır.  Her şeye karşın dinin, dolayısıyla şeriatın 

belli bir düzen ve onay içerisinde öğrenilmesi Orta Çağ’ın en belirgin özelliği olarak 

anlaşılabilir. Aslında o denli belirgin olmasa da ve elbette çeşitli çekincelerle ilkin İslam 

ardından Anadolu coğrafyası için de benzer şeyler söylenebilir. Makdisi’nin dinî bilginin 

nasıl kontrol altında tutularak sıkı sıkıya işlenmiş bir kurallar silsilesi içinde öğrencilere 

aktarıldığına ilişkin önermeleri burada hatırlanabilir. İcazetin bir bakıma bu kontrolün 

içselleştirilerek yaygınlaştırılmasıyla yakından bağı olmalıdır. Osmanlı medreselerinden 

alınan icazetnamelerde bir gelenek olarak uygulandığı üzere, tedris ve diğer bir yandan ifta 

ve kaza yetkilerinin onaylanmış bir silsile halinde Yaratıcı’ya değin uzatılmasının ardında 

da bu algı bulunmalıdır. Hz. Muhammed’in uygulamalarıyla yaşama geçirdiği dinî 

kuralların bir sonraki kuşağa aktarılmasında doğru biçimde öğrenilmiş konuların 

gelenekselleştiği biçimiyle belletilmesi de bu çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. 

Her biri cevaplandırılamasa da amacın hâsıl olması için aşağıdaki sorular ve 

hususlara dikkat çekilmeye çalışılmıştır:  

 Osmanlı Devleti’nde medreseler hedeflenen zaman dilimi içinde kurulurken hangi 

amillerle kurulmuş oldukları devletin yönetim algısı açısından önemli bir etmendir. Bu 

dönem içinde üniversitelerin nasıl oluşmaya başladıkları ve bu kurumların hangi 

kanallarla yönetime ortak oldukları da ayrıca tartışmayı gerekli kılar. 

 Bilhassa Osmanlı Devleti’nde örgün ve yaygın eğitim kanallarından biri olarak 

algılanan medreselerin tüm ülke sathına eşit değil ancak hiyerarşik bir tarzda yayılmış 

olması ve bunun bu şekilde tasarlanmasının bir sorun olarak ele alınmaması dikkat 

çekicidir. Özellikle bu durumun devlet aygıtına elitist bir biçimde nasıl insan 

yetiştirdiğinin tartışılması gerekmektedir. Buna mukabil Avrupa üniversitelerinin 

devlet aygıtına paralel olmaktan çok muhalif bir içerik taşıyarak gelişmeleri de 

kurumların mukayesesi açısından önemlidir. 

 Medreselerin, eğitimin salt bir kısmı ile ilgilenmesi buna karşın üniversitelerin farklı 

boyutlarda gelişim göstermesi de üzerinde düşünülmesi gereken hususlardandır. 

 Diğer bir tartışma alanı ise medrese ile üniversitelerin finansal açıdan fonlanması ile 

ilgilidir. Osmanlı Devleti’nde medreseler tamamen devlet finansmanından uzakta 

fonlanırken üniversitelerde aynı durum söz konusu olmamıştır. 
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 Osmanlı Devleti’nde medreseler devletin ihtiyaç duyduğu bir sınıf insanın 

yetiştirilmesini hedeflemiş, asıl karar alıcılar Enderun gibi okullar marifetiyle 

sağlanmışken Avrupa üniversiteleri neden ayrı deneyimlere sahip olmuşlardır? 

 Medreselerin toplumun geneline açık bir müfredat ile beraber toplumsal 

mobilizasyona izin verirken üniversitelerin farklı sınıf değerlerini berkitmesi, üzerinde 

tartışılması gereken diğer bir durumu ifade etmektedir. 

 Öğrencilerin seçilmesi ve eğitim sürdükçe merhalelerin kat edilmesinde yaşanan 

seçme, ölçme ve yerleştirme mekanizmaları ile üniversitelerin hangi alanlarda 

benzerlikleri mevcuttur? 

 Medreselerin örgütlenmelerinin bizzat devlet eliyle yapılmış olması, ayrıca 

kanunnamelerle tedvinin [codification] içine sokulması dikkati çeken diğer bir 

husustur. Bu durum, o dönemki devlet aygıtının eğitimi nasıl gördüğü ile yakından 

alakalıdır. Medreselerde hal böyle iken üniversitelerin muhalif bir grup halinde şehir 

loncalarının gayretleri ile oluşmaya başlaması da Batılı kültürlerin ihtiyaçlarıyla 

ilişkilidir. 

 Tez çalışmasının hedeflediği, belirlenmiş zaman dilimi içinde öğrencilerin hangi 

hedeflerle eğitim hayatına dâhil olmak istedikleri de gerek medrese gerekse 

üniversiteler bağlamında önemli verileri içermektedir. 

 Medreselerin ‘gerileme’ye başladıkları andan itibaren üniversitelerin yükselmeye 

başladıkları zaman dilimi üzerinde göreceli de olsa durulup sebeplerinin araştırılması 

gerekmektedir. 

 Osmanlı Devleti’nde medrese kurucuları ile üniversite kurucularının nitelik ve nicelik 

bakımlarından tartışılması da kayda değer önerilerin sunulmasını beraberinde 

getirecektir. Zira bu tür bir yaklaşım, söz konusu unsurların eğitime ve bunun 

örgütlenmesine nasıl yaklaştıklarının ortaya çıkarılması ile de yakından ilgili 

olabilecektir. 
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III. Konunun Sınırlandırılması 

Medreseler ile üniversitelerin mukayesesini hedefleyen bu tez çalışması için en 

uygun zaman aralığının 1450-1600 yılları olduğu düşünülmüştür. Bahse konu zaman 

aralığı belirlenirken araştırma konusunun yaygınlığı, müesseselerin kuruluşlarıyla birlikte 

sosyal ve ekonomik gelişmeler de göz önünde bulundurulmuştur. Kabaca 

değerlendirildiğinde binli yılın en önemli dinî ve bilimsel dönüşümlerinin de bu yıllar 

arasında vuku bulduğu söylenebilir. Bahsedilen yıllar iki bakımdan dikkat çekicidir. 

15. ve 16. yüzyıllar, bir uç beyliği iken yüzyıl içinde topraklarını maddî anlamda 

hızla büyüten Osmanlılar için Genişleme Dönemi olarak kabul edilebilir. Fetret de denilen 

bir kargaşalık hâliyle karşılaşılsa da hem yüzölçümü hem de sosyo-ekonomik ve kültürel 

anlamda devinim sürmeye devam etmiştir. 15. yüzyıl, görece büyük devlet olmaya doğru 

gidişin görece önemli ve en sağlam döneminin yaşandığı zaman dilimidir. Zaten 16. 

yüzyıl, kabaca ifade edileceği üzere Osmanlı Klasik Dönemi’ni şekillendirecektir. 

Genişleme Dönemi’nin ve Klasik Dönem’in ne zaman sona erdiği belirgin değilse de 17. 

yüzyılın hemen başında devlet kurumlarının işleyişindeki farklılaşma mühimdir. Bu 

bakımdan 1450-1600 yılları doğrudan doğruya Osmanlı Klasik Dönem’ine işaret 

etmektedir
3
. Keza ilgili tarihler Osmanlı medreseleri için de makul bir aralığa karşılık 

gelmektedir. Bunun sebeplerini de tarihî gerekçelendirmelerden ziyade hukukî girişimlerde 

aramak ve bulmak mümkün görünmektedir. Osmanlı medrese tarihinde İznik ve İzmit 

Orhaniyeleri’nin yanı sıra Bursa medreseleri önemli olmakla beraber İstanbul’un fethinin 

hemen sonrasında kurulan Fatih Medreseleri fevkalade önemli bir başlangıç olarak kabul 

edilmektedir. Çünkü Fatih Sultan Mehmed’in [ö. 1481] Teşkilat Kânûnu’nda medreselere 

ilişkin esasları da tespit etmesi bir norm olarak önemli merhalelere karşılık gelmektedir. 

Bu bakımdan hem devlet hem de medreselere ilişkin olarak 1450 yılı dikkate alınmayı hak 

eden bir dönüm noktasıdır. Aynı tarih aşağıda işaret edileceği üzere Avrupa bakımından 

da, coğrafî ve ekonomik keşiflere vurgu yapması nedeniyle bir paralellik arzetmektedir. 

1600 tarihi, bir sınırlama olarak Osmanlı İmparatorluğu için yukarıda da işaret ediliği 

üzere iki bakımdan önem taşımaktadır. İlki somut olmamakla beraber Kanûnî Sultan 

Süleyman [ö. 1566] ve 2. Selim [ö. 1574] sonrasında, Klasik Dönem’in, belki de, sonuna 

gelinmiş olmasıdır. İkincisi, Klasik Dönem’in kendisinin de bir bakıma bürokratik 

                                                           
3
 Bir analiz için bkz. Halil İnalcık, The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, tran. 

Norman Itzkowitz, Colin Imber, Weidenfeld and Nicolson, London, 1973, ss.23-40.  



14 
 

müesseseler olarak medreseleri de yakından ilgilendirmesidir. Bu yüzden 1600 tarihinin 

medreselerin anlaşılmasında önemli bir döneme karşılık geldiği tasavvur edilebilir. Kaldı 

ki 3. Murad’ın [ö. 1595] son zamanlarında medreselere ilişikin olarak çıkarılan ciddi yasal 

düzenlemeleri de bu minvalde değerlendirmek yanlış olmayacaktır
4
. 

Aynı tarihler, Osmanlı İmparatorluğu’nu anlamak için nasıl kesin ve net bir 

biçimde gerekçelendirilmiş zaman aralıklarını tamı tamına ifade edemiyorsa, Avrupa gibi 

geniş bir coğrafya için de edemeyecektir. Kaldı ki, Avrupa her bakımdan Osmanlı gibi tek 

ve organik bir yapı da olmadığından kesin zaman aralıklarını Avrupa için uygulamak çok 

kolay değildir. Ancak kıta olarak kültürel ve sosyo-ekonomik anlamda önemli 

değişimlerden söz etmek herhâlde mümkün olmalıdır. Çünkü örnek olarak matbaanın 

yaygınlık kazanması ve yazılı eserlerden basılı eserler seviyesine geçilmesinin Avrupa ve 

yakın çevresini etkilediği son derece açıktır. Ayrıca batıya yapılan uzun soluklu keşiflerin 

de 1450’li yıllara denk gelmesini ve ardından Amerika’nın keşfini de bu açıdan 

değerlendirmek gerekecektir
5
. 1478’deki Güller Savaşı ve 1517 gibi bir zaman diliminde 

ortaya çıkan Protestanlığın dinî nitelikli olmaktan ziyade siyasî kimliğe bürünmesi 1600’lü 

yılları dinî mücadeleler dönemine çevirmiştir. Bu türlü vakıalar, senkronizasyonu [eş 

zamanlı] anlamak bakımdan önemlidir. Siyasî olarak İstanbul’un fethiyle Rönesans ve 

Reformu da bu döneme dâhil etmek tez konusu için seçilen zaman dilimini anlamlı ve 

makul kılmaktadır. İlgili zaman aralığı Avrupa üniversiteleri için 1300-1500 yıllarıdır ve 

bu dönemi Avrupa’da “hayırseverler yüzyılı” şeklinde değerlendirmek eğilimi söz 

konusudur
6

. Gerçekten de doğrudan olmasa da tamı tamına bu dönemler içerisinde 

Avrupa’da hiç görülmedik ölçüde üniversiteleşme yaşanmıştır. Reform’un peşi sıra 

Cermenik bölgelerde açılan seminer ve akademiler yanında üniversitelerin de benzer 

biçimde yaygınlık kazanması dikkat çekicidir. İlkine muhalif olarak gelişen Kontr-Reform 

faaliyeti Kilise’nin Cizvit tarikatını ortaya çıkarması ve tarikatın dünyanın pek çok yerinde 

üniversiteler kurması da ilgi çekici diğer hususların arasında görülmelidir. İlgili dönemin 

bu yapısından ötürü 1600 tarihi bir bakıma Trent Konsili [1545-1563] ile de bağlantılı bir 

biçimde düşünülmelidir. Gerçekten de Trent Konsili’nin etkileri, siyasetten ekonomiye 

                                                           
4
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 3. bsm., Türk Tarih Kurumu, 

Ankara, 1988, s. 47.     
5
 David Arnold, The Age of Discovery: 1400-1600, 2nd edition, Routledge, London, New York, 

2002, ss. 1-5.  
6
 E. F. Jacob, “Founders and Foundations in the Later Middle Ages”, Bulletin of the Institute of 

Historical Resource, Vol. 35, 1962, ss. 29-46.  
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değin kendini göstermiş ve eğitimdeki farklılıklara zemin hazırlamıştır. Bu yüzden 1563 

yılında konsilin sona ermesiyle Avrupa için fikrî bir dönemin bittiği de söylenebilir. 

 

IV. Yöntem 

Tez çalışmasına ilişkin izlenilen yöntemin derinlikli ve felsefî bir 

gerekçelendirmesine kalkışılmayacaktır; ancak yöntemin ne olduğuna ve neden tercih 

edildiğine kısaca değinilecektir. Çünkü bilimsel çalışmaların temellerinin, bir bakıma 

yöntem ve sorulan sorulara cevap aranırken izlenen yollarla ilgili olduğu bilinmektedir. 

Soruların belirginliği yanında cevap arama sırasında öncelik ve sonralık yahut kurulacak 

illiyetler de usulü ortaya koymaktadır. Başlangıçta sıradan ve anlamsız gibi görünen 

hiyerarşi, aslında nasıl düşünüldüğünü, mevzua nasıl yaklaşıldığını beyan eder. Bütünü 

oluşturan parçaların sıraya dizilmesini, o parçaların da kendi aralarında daha alt birimlere 

bölünmesini, sonra bu parçaların birbirleri ile olan karmaşık ilişikilerini düzene koymayı 

usül tartışmaları içinde tutmak gerekir. Aşağıda dile getirileceği üzere yöntem bir bakıma 

mevcudun nasıl tenkit edileceği ile de ilgilidir. Zira elde edilenden farklı bir sonuca 

varmak ancak bu şekilde mukayse ile mümkün olabilir. 

Yöntem, eğer gerçeğin keşfiyle ilgili bir yol ya da yollar bütünü şeklinde anlaşılırsa 

tek bir enstrümandan söz edilemez. Ancak bunun aksi düşünülecek olursa bu durumda 

çeşitlilikten de bahsedilemez. Bilimsel gerçeklik belki tam da bunun ifadesidir. Tek bir 

yöntemin varlığı düşüncelerin üretiminde kontrolü de beraberinde getirebilir. Öyle olunca 

yolun sıkısıkıya denetlenmesi mümkündür. Oysa tenkidin, öncekilerinin lehine farklılıklar 

arz etmesi aklın kullanılarak belli bir seviyeye çıkarılmasına vesile kılınabilir. Çoğu defa 

makul görülen bir kavrayış tuhaf bir biçimde insanda ya da insanın yapıp etmelerinde 

kurallar ve kaideler oluşturmaya çalışmaktadır. Bilimsel yöntem olarak telakki edilen 

deney ve gözleme dayalı taakkul, bu bakımdan fizikî dünyanın bir benzerini insan ve onun 

ruhî dünyasında da uygulamaya çalışmaktadır. Bahsedilen kabullerin, 19. yüzyılın Sanayi 

Devrimi’ne yol açan hendesî girişimlerin bir sonucu olduğunu düşünmek için pek çok 

neden mevcuttur. Sırf bunun için psikoloji ve sosyoloji gibi alanların ilerleyen yıllar 

boyunca yaygınlık kazanması şaşırtıcı sayılmamalıdır
7
. Bilimsel metodun araştırmaya 

                                                           
7
 Osman Bilen, “M. İkbal’in Çağdaş Bilim ve Yöntem Anlayışı”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, S. XIII-XIV, 2001, s. 103.  
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matuf mevcudun kendi kuralına uygun olanlarını düzeneğe dâhil ederken uygun 

olmayanları hariç tutması dikkat çekicidir. Çoğu defa insanın doğası ve eylemleri sonucu 

ortaya çıkan fikrî birikimlerin ampirik metodlarla anlaşılamaması, bunları ölçülebilir 

boyutlara indirgenmesine imkân tanımıştır. Belki anlamak açısından bu gerekli ve de 

zarurîdir. Fakat insanın düşüncelerinin, ruhî ve içtimaî yapıp etmelerinin doğrudan 

ölçülebilir olmasının ne kadar mümkün olduğu hususunun tartışılması gerekmektedir. 

Ancak bu fikirlerin sebep olduğu unsurların anlamaya yönelik bir biçimde ölçülebilir hâle 

dönüştürülmesi durumundaysa kesin kanılara varmak gerçekten güçtür. Çünkü anlamak 

için ille de somut ve ölçülebilir olan hususlara gerek var mıdır, tartışılması gereken bir 

mesele/sorun gibi görünmektedir. 

Modern teknolojik ilerlemeye, ampirik tekniklerin kullanılmasıyla erişildiği 

düşüncesi son iki yüz yıldan beri neredeyse genel kabul görmüşe benzemektedir. Çünkü 

skolastik yöntem olarak isimlendirilen genel kabullerden yahut bilinenden bilinmeyene 

erişme yolu sakıncalı kabul edilmiştir. Gerçekten de Orta Çağ’ın skolastisizm denilen ve 

Hıristiyanlarca kabul edilen kutsal metinlerin temel kaynak olarak okutulması bu fikri 

doğurmuş olmalıdır. Zamanla, bu tek tip okumaya yönelik yoğunlaşan tepkiler kanonun 

haricinde bir okumayı da gündeme getirmiştir. Bilimsel yöntemin uygulamaya konulması 

somut bir varlık olarak insanın bizatihi bedeninin ele alınmasıyla başlamıştır. Bu ele alış 

soruları ardı ardına getirmiştir
8
. Oradan da dinî olana sirayet etmiştir. İşte sırf bu yüzden 

Luther’in ilahiyat, Melanchthon’un pedagojide zorlamaya çalıştığı kabuller siyasî ve 

ekonomik değil, ontolojik bir kalkışmadır. Öyle görülmüyorlarsa da bu şekilde 

anlaşılmaları daha makuldür. Çünkü meselenin doğrudan doğruya kaynağı, kutsal 

metinlerin nasıl yorumlanacağıyla ilgilidir. Bu da doğrudan doğruya yöntem sorununun 

kendisidir. Başka ve daha açık bir ifadeyle sorunun kendisi, yönteme dair bir ilke olduğu 

için ontolojiktir.  

Reform ve Rönesans’taki girişimler sonucunda kutsal metinlerin, Kilise’ye rağmen, 

başka şekilde de okunabileceğinin keşfi, yöntem hususunda bilgi ile uğraşanlara yepyeni 

ufuklar açmıştır. Öyle ki, bilinmeyenlerin keşfinin mümkün olabileceği düşünülmeye 

başlanmış ve gözlem ile birlikte deneyin bu alanlara kaydırılmasıyla doğanın izlenmesine 

geçilmiştir. Zamanla bir labarotuvar olarak dar kapsamda dünyanın, geniş kapsamda 

                                                           
8
 Barry Gower, Scientific Method: A Historical and Philosophical Introduction, Routledge, 

London, 1997, ss. 63-64. 
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evrenin mevcudiyetine ilişkin girdi ve çıktıların kontrolü, somut sonuçlar vermeye 

başlamıştır. Değişkenler ve soruların varlığı, gözlemle ulaşılan sonuçların doğrulanması ve 

bu doğruların sürekli aynı sonuçları verdiğinin keşfi, parçadan bütüne gitmeyi makul hâle 

getirmiştir. Tabiatıyla henüz görece yeni ve üzerinde tartışılan bu yöntem zamanla ihtisası 

zorunlu kılmış ve dar bir çevredeki fiillerin tespitiyle sınırlanmıştır. Böyle olunca 

müdahale alanının daraltılması meselesi [damarcation] kendiliğinden temel bir husus 

hâline gelmiştir. Dış dünyaya ilişkin sağlam ve değişmez kabul edilen yasaların bulunmuş 

olması sosyal bilimlerde de benzerinin olabileceğini gündeme getirmiştir. Ancak fiiller ve 

nesneler için geçerli olabilecek tekniklerin soyut mekanizmalar söz konusu olduğunda her 

zaman aynı sonucu verip veremeyeceği henüz tartışılmamıştır. Son tahlilde beklentilerin 

yoğunluğu ve sıklığı, ihtisası ve entelektüel körlüğü meydana getirmiştir.  

Maddî dünyaya dair gerekçeler çoğaltılabilecek iken insanın kendisi ve fikrî 

ürünleriyle bütünden parçaya gitmek konusunda yanıltıcı sonuçlara varıp varamayacağı 

henüz çok net değildir. Böylesi bir işe kalkışmanın genellemelerle sonuçlanacağına dair 

geliştirilen kabullerin doğruluğu da ayrıca tartışılmaya değer kabullerdir. Bütünden 

parçalara ulaşmak genelleme yapmaktan ziyade bütüne hâkim olmayı, parçalar arasında 

illiyetler kurarak gerçeği inşa değil, ama keşfetmeyi mümkün kılabilir. Çünkü hakikatin 

inşası değil, keşfi imkân sınırları içindedir ve bu imkânın hendesî temelleri ikincil yahut 

üçüncül kaynaklar olarak kullanılabilecek yoğunluktadır. Soyutun izahında en önemli 

meselelerden biri seküler ve uygunluğu belgelenmiş [validation] bilginin objektivite olarak 

kabul edilmesidir
9
. Objektivite doğrudan yahut dolaylı tek doğruya yönlenen bir yol olarak 

algılanabilir. Oysa objektivite, insanlar sayısınca doğru olabileceği vakıasından 

kaynaklanır. Anlamak bu bakımdan önemlidir. Ancak anlamak genel manada inşayı 

içermez. Batı’da gelişen fenomenoloji, hermenötik tam da bu gayeye matuf olarak ortaya 

çıkmış olmalıdır
10

. Taksimata yönelik gelişmiş araştırma becerilerinin, anlamaktan çok 

imaya yönelik bir eğilim kazanması muhalif ya da yeni alternatiflerin vücuda gelmesine 

yol açmıştır. Anlamaya başlamak ve bütünü oluşturan parçaları birbirleriyle etkileşimlerini 

anlamak insanî bir çaba ve zihnî beceriyi gerekli kılmaktadır. 16. yüzyılın âlimlerinden 

                                                           
9
 Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Comission on the Restructuring of the 

Social Sciences, Stanford University Press, Stanford, 1996, s. 90.    
10

 Tahsin Görgün, ““Yeni” Anlama ve Yorumlama Yöntemlerinin Fıkıh Usûlüne Göre Yorumu”, 

İslâmî İlimlerde Metodoloji/Usûl Mes’elesi-I: Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantıları, haz. İsmail Kurt, 

Seyit Ali Tüz, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2005, ss. 690-691.  
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Taşköprülüzâde’ye göre hakikate ulaşmak ve bilmek için bazen ilmin çevresine girmeyen 

bilgilere de ihtiyaç vardır
11

. 

Muahhar olsa da bilimsel metodun banilerinden İngiliz bilim adamı John Stuart 

Mill’e göre mukayese, iki hususa dayanmaktadır. Kavramlar, olgular ve nesnelerin 

birbirleri ile olan ilişkileri, uyum metodu [method of agreement] ve farklılık metodu 

[method of difference] üzerinden anlaşılabilir. Mill’e göre farklı ortam yahut durumlarda 

ortaya çıkan benzer veya ortak sonuçları anlamak için tüm durumlarda ortak bir hususun 

varlığı bulunmalıdır; bu hâlin karşılığı uyum metodudur
12

. Uyumun dışında, durumun izahı 

için farklılık yöntemi de son derece işlevseldir
13

. İki yaklaşımla desteklenmiş mukayese 

çalışmalarının, farklılıkların bütününe şamil bir biçimde genele ait benzerliklerin ve 

farklılıkların tespitine katkı sağlayacağı açıktır. Genel algıya göre mukayese ile genelleme 

aynı şeymiş gibi anlaşılsa da bu doğru olamaz. Mukayese çalışmalarının önemi de son 

derece belirgindir. Temel araştırma usullerinden biri olarak analojinin, mukayeseyi 

desteklediği söylenebilir. Bu bakımdan bilinmeyenler, bilinenlerden yola çıkılarak, 

dolayısıyla mukayese edilerek anlaşılmaya çalışılır. Mukayesenin yapılması bir bakıma 

Avrupa’daki yükseköğrenimin nasıl bir hızla ve içerikle geliştiğini anlamaya yarayacaktır. 

Hiç kuşkusuz bu türlü mukayese girişimlerinin artması bir yakadan bakıldığında olayların, 

insanların ve kurumların nasıl şekillendiğini anlamaya fazlasıyla yardımcı olacaktır. Kaldı 

ki külliyatın genişlemesi, kurumlar ve olaylar arasındaki illiyetlerin muhtemel kökenlerinin 

ortaya çıkarılmasına da imkân tanıyacaktır. Bu yüzden yaygın ve geniş ölçekli mukayese 

çalışmaları tenkit müessesesinin inşa edilmesine yardımcıdır.  Dolayısıyla mukayesenin, 

ayrıntılar gözden kaçırılmaksızın bütüne yönelik bilgilerin elde edilebileceği bir araştırma 

aracı olduğu düşünülebilir
14

. Kimliğinin bu türlü eklektik hâli hermenötiği 

çağrıştırmaktadır. Konuyu ele alış biçimi genelmiş görünse de alana sirayeti bakımından 

nitel bir görüntü verir. 

Bir başka açıdan mukayese, analojinin belki kendisi belki de benzeridir, ama 

kesinlikle tenkit olarak anlaşılması gerekir. Diğer bir ihtimal olarak mukayesenin anlama 
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 Fahri Unan,  “Taşköprülü-zâde’nin Kaleminden XVI. Yüzyılın “İlim” ve “Âlim” Anlayışı”,Osmanlı 

Araştırmaları, C. XVII, 1997, s. 196.  
12

 John Stuart Mill, A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being A Connected View of 

the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation, Vol. 1, John W. Parker, 

London, 1843,s. 454. 
13

 A.g.e., s. 455. 
14

 Andre Beteille, “The Comparative Method and the Standpoint of the Investigator”, Sociological 

Bulletin, Vol. 47, N. 2, 1998, s. 137.  
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ve açıklama boyutunun buna işaret ettiği hususu, yeninden düşünülmelidir
15

. Bu durumda 

kesin yargılara varmak henüz erken addedilmekle beraber bilhassa mukayese anlayışının 

çağdaş bir tabirle söylenmesi durumunda disiplinler arası olması bu düşünceyi daha 

anlaşılır kılabilir. Zaten mukayese olmaksızın bilinmeyenin bilinmesinin, başka bir 

ifadeyle ilk cümleye matuf olarak var olandan bir hüküm çıkarılabilmesinin ne kadar 

mümkün olduğunu, bir defa daha tartışmak gerekecektir. Bilgi, hükme doğru ilerlediğinde 

bilinenlerin bilinmeyene uygulanması halinde husule gelir. İlkin elde edilen bilgilerin 

doğruluğunu kontrol etmek için öncekilerin sonrakilerle mukayese edilmesi gerekir. Belki 

böyle yapılınca nispeten doğru olan bilgiye erişilebilir. Kıyasın önemi, bilinenlerden yola 

çıkılarak bilinmeyene erişilmesinden kaynaklanır ve temel bir kaide olarak kabul edilir. 

Kaldı ki, kıyas için kullanılan ve in`ikâs-ı edille adı verilen delilin geçersiz olduğu yerde 

medlulün de geçersiz bırakılması yöntemi bilgiyi kurmak konusunda bir garanti teşkil 

edebilir. 

Ta`lîl diğer bir adlandırmayla dedüksiyon hem bütünü anlamak hem de kıyas 

yapabilmek için önemli bir adımdır. Çünkü ta`lîl, sebebi sonuç, sonucu sebeple 

ilişkilendirmekte ve bu şekilde anlamaya imkân tanımaktadır. Bu, yukarıda iddia edildiği 

üzere kıyas ile vücuda gelebilecekir. Bilinmeyenden ya da gizli olandan bilinene yahut 

açık olana ilerlemek, bilgiyi kavramak iki öncüle gerek duyar. İki öncül arasındaki illiyet, 

ilişkiler bütününü veya zıtlıklar hiyerarşisini, kendisi de bir önerme olarak sonucu ortaya 

koymaktadır. Belki de böylece nitelik ve nicelik açısından muhkembir tümel ortaya çıkmış 

olacaktır.  

Mukayese yapabilmek için doğrudan doğruya birincil kaynaklara başvurmak ve 

birincil kaynakları kullanarak çıkarıma erişmek bütünün dışında bir sonuca yol 

açabileceğinden kimi zaman yanıltıcı da olabilir. Bu yüzden parçalardan yola çıkarak, 

bütüne dair çıkarımlardan bütünü anlamak, fikir vermesi bakımından etkili sonuçlara 

imkân tanıyacaktır. Elde edilen verilerin kanı hâline dönüşmesi çok önemlidir ve içinde 

bütüne dair değerli yargıları barındırması icap eder. Son tahlilde, “Bir şeyin tek başına 

anlaşılması mümkün olmadığı gibi, ferdi şeyler arasındaki benzerlikler de sadece o şeyin 
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 A. A. ven den Braembussche, “Historical Explanation and Comparative Method: Towards A Theory 

of the History of Society”, History and Theory, Vol. 28, N. 1, 1989, s. 8. 
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kendisinden kaynaklanmaz. Benzerlikler ve farklılıklar bilmede dikkat edilecek temel 

özelliklerdir
16

.” 

 

V.  Kaynakların Değerlendirilmesi 

Yukarıdaki bölümde de kısaca bahsedildiği üzere Avrupa kıtasında bulunan 

müesseselerin ele alınışlarını iki devrede incelemek mümkündür. İlk devir, 19. yüzyılın son 

çeyreğinden başlatılarak 20. yüzyılın ikinci yarısına değin getirilebilir. Genel bir merakla 

beraber geçmişte olan bitenleri yeniden düşünme fikrinin gelişmesini ampirik yöntemlerin 

yaygınlaşmasına bağlamak makul bir gerekçedir. Eşya alanında kanunlar keşfedilince 

benzer kanunların tarihte de bulunacağı fikri tarih çalışmalarına da sirayet etmiştir. En 

azından Avrupalılar için kadim geleneklerinin bir de bu bakışla değerlendirilmesini 

beklemek gerekmiştir. Nitekim geçmiş, ampirik yöntemlerle yeniden incelenmeye 

başlanmıştır. Bu yüzden üniversite tarihçiliğinin ilk devresinin başlangıcını buraya 

bağlamak icap eder. İlk dönemin sona erdiği zaman dilimi 2. Dünya Savaşı’nın hemen 

sonrasına denk gelmektedir. Savaşın sonunda yükseköğrenimin yeniden tartışılmaya 

başlanması bir bakıma birinci dönemin kapanıp ikinci dönemin başlamasına vesile 

olmuştur. Birinci dönemin metot araştırmaları ikinci dönemde yerini yeni bilgilerin 

derlenmesine, arşiv kaynaklarının incelenmesine ve yeni analizlere bırakmıştır. İkinci 

dönemin en bariz özelliği, üretkenliği kadar arşiv vesikalarına nüfuz eden araştırmalar ve 

birincil kaynakların kullanılmasıdır. Kaldı ki farklı gelenekler mukayese edilerek ortak bir 

anlayışın geliştirilmeye çalışılmasını da bir önceki önermeye dâhil etmek gerekir. Kıtanın 

farklı bölgelerinde farklı biçimlerde gelişen yükseköğrenim kurumlarının bu defa kurucu 

babalarından yola çıkılarak kökenlerine erişilmek istenmesini de ikinci dönemin ayırıcı 

özellikleri arasında saymak gerekir. Bilhassa ikinci dönemin analiz ve zengin kaynakların 

oluşmasına yol açtığı söylenebilir. Bununla beraber Avrupa geleneği ile Doğu ya da Uzak 

Doğu veya Afrika geleneklerinin tartışıldıkları ne yazık ki gözlenememiştir. Bunun ardında 

bilindik sebepler yatıyor olabilir. Bunların başında Makdisi’nin çözümleyici önerileri de 

gelebilir, ama Alex Metcalf’ta olduğu üzere dolaylı değinilerden de söz etmek uygun 

olacaktır. Fakat derinlikli ve çok taraflı analizlerin olduğu söylenemez. 
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İlk devrin yayınları arasında Christian Meiners’in 1802 yılında Göttingen’de dört 

cilt olarak yayınladığı eserinin anılması uygun olacaktır
17

. Bu kitap zamanının genel 

anlayışı kapsamında konuları ele almıştır; benzerleri Osmanlıda da görüleceği üzere tahlile 

yönelik bir içeriği mevcut değildir. Kitap,  sonraki yayınlarda da görüleceği gibi kronolojik 

bir biçim takip etmiş, analizlere yer verilmemiştir. Meiners’ten hemen sonra bu defa 

belgelerle ilgili olarak başka bir yayın daha ortaya çıkmıştır.  Denifle ve Kaufmann’ın 

çalışmalarında ilk iki çalışmadan farklı olarak tenkit ve analize doğru bir temayül 

gözlenmiştir
18

. Alman ekolü, bu şekilde ilerlemeye devam ederken bu defa Anglo-Sakson 

dünyasında başka bir hareketlenme yaşanmaya başlamıştır. Bu kapsamda üniversite tarihi 

konularındaki önemli kitaplardan biri ortaya çıkmıştır. Kitabında üniversitelerin ortaya 

çıkışına ilişkin Roma ve Yunan geleneklerini anlamaya gayret eden Laurie tarihî olarak 

kökenlere ilişkin kimi öneriler sunmakla birlikte düşüncelerini Bologna, Paris ve 

İngiltere’deki kolejlere bağlamayı yeğlemişir
19

. Laurie’ye göre Orta Çağ, üniversitelerin 

ortaya çıktıkları dönemdir. Rashdall, iki ciltlik kitabında niteliği bakımından üniversite 

konusunu zamanına göre yeni ve tahlillere yer vererek yeniden işlemiştir
20

. Mezkûr kitap 

Hertford College’da verdiği derslerin sonunda ortaya çıkmıştır. Rashdall, genel olarak ülke 

ülke ve üniversite üniversite şeklinde ayırımlara yer vermiştir. Böylelikle üniversitelerin 

kendi içlerinde ayrıca değerlendirilmesi üzerinde tartışılmaları başlatmıştır. Bu eser 

Avrupa üniversitelerini tek elden anlamaya yönelik ilk ciddi girişimdir. Rait de eserinde 

bugün çoğu defa kullanılan verileri kullanmış ve üniversite hayatının Orta Çağ kısmına 

değinilerle yer vermiştir
21

. Bilhassa kolejlerin iç işleyişi, müessese olarak yapılanmaları ve 

öğrencilerin genel görünümüne dair yaptığı aktarımlar son derece ilgi çekicidir. Gerçekten 

de Rashdall’ın açtığı yol, devamında velut araştırmacıların çalışmalarıyla oldukça 

genişlemiştir. Hayatının geri kalan kısmında burada anılamayacak denli çok ve spesifik 

konuları ele alan çalışmalar ortaya koymuştur. 
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Üniversitelerin bir araya gelerek kendi dertlerine hâl çareleri aramaya başladıkları 

1950’li yıllar üniversite mevzuunun yeniden keşfini de beraberinde getirmiştir. Yukarıda 

da işaret edildiği üzere bu arayışın altında merak saikleri yanında müesseseleri yoluna 

koymak için geçmişe bakmak isteği de yatıyordu hiç şüphesiz. İngiliz kolejlerinde bazı 

idarî kadroların yenilenirken yahut zamanın ihtiyaçlarına göre yenilerini ihdas ederken 

biraz da bunun eskiyi bilmekle alakalı olduğunu düşünmekteydiler. O yüzden 1955’te bir 

araya gelen Avrupalı rektörlerin bu toplantısının konu hakkındaki araştırmaların 

yoğunlaşmasına yol açtığı hatıra getirilmelidir. Rüegg’e göre de 1950’lere değin üniversite 

tarihçiliği ya da alanı, onun tabiriyle, terra incognitaydı [meçhul topraklar]
22

. Rüegg, bu 

yaklaşımında belki görece haklıdır. Ancak bu tarihten sonra hızla gelişen bir merak 

sonucunda bugün takipte zorlanılan bir külliyat oluşmuş durumdadır. Bu külliyatın pek çok 

unsurundan söz edilebilir. Bununla beraber derli toplu olması bakımından dört ciltlik A 

History of the University in Europe çalışması anılmalıdır. 1980’li yıllarda Standing 

Conference or Rectors, Presidents and Vice-Chancellors of the European Universities 

tarafından yayınına karar verilen ancak çeşitli sebeplerden ötürü ilk cildi ancak 1992’de 

basılabilen seri, Orta Çağ,  Rönesans, Sanayi Devrimi ve 1945 sonrasını ele almıştır. 

Ciltler, ilgili dönem sınırları içinde fonksiyonel başlıklara bölünerek uzmanları tarafından 

yazılmıştır. Bölümlerde idare, hukukî alt yapıları, yöneticilerle ilişkiler, öğrenciler, 

mezuniyet, hareketlilik, gelenek ve ders programlarına ilişkin konulara yer verilmiştir. Bu 

bakımdan üniversite tarihi konusunda en derli toplu çalışma olarak göz ardı edilemeyecek 

bir kaynak niteliğindedir. 

Bu çalışmalardan ayrı olarak üniversite tarihinde yaptığı açılımlarla ve özellikle 

Güney Avrupa üniversitelerine ilişkin çalışmalarıyla dikkat çeken Charles B. Schmitt’in ilk 

editörlüğü ile başlayan History of Universities süreli yayını, alandaki çalışmaları 

yayınlayarak genel bir tartışma imkânı sağlamaktadır
23

. Bu bakımdan farklı zamanlarda 

yayına devam eden üniversite tarihi dergileri mevcutsa da History of Universities, 

yaygınlığı ve etkinliği bakımından dikkate değer özellikler taşımaktadır. 
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Yukarıda anılan külliyatlar dışında 1955 ve 1980’ler sonrasında yukarıda tekrar 

edildiği üzere üniversitelere ilişkin geniş bir araştırma kütüphanesi oluşmaya başlamıştır. 

Bu külliyat çokça arşivlerden yararlanılarak oluşturulduğu gibi elde edilen sonuçlardan 

kaynaklı ikincil eserlerle de zenginleştirilmiştir. Tartışmaların bu çerçevede oluşması 

üniversitelerin, kimi defa farklı formasyonlar şeklinde gelişim göstermesi, ihtisaslaşma ve 

benzeri konuların çeşitliliği yüzünden geliştiğini akla getirmektedir.  Ardından pek çok 

monografın yanı sıra belirli bir dönemi, konuyu, bölgeyi ya da prosopografik araştırmaları 

hedef alan çalışmaların yoğunlaşmasına da şahitlik edilmiştir. Akademik arşivlerin sağlam 

bir biçimde saklanmış olmaları zaman zaman belge yayınlarını da mümkün kılmış, bazen 

tek bir üniversiteye yönelik derli toplu çalışmalara girişilmiştir. Bu dönemin en dikkat 

çekici ve velut yazarları Cobban, Feingold, Davies ve Grendler’dir. Ancak, bilhassa, 

enteresan yayınların sahipleri olarak birkaç araştırmacıya ayrıca değinmek gerekir. Örnek 

olarak Haskins, 1923’te yazdığı küçük ama değerli eseriyle üniversite tarihine değerli bir 

katkıda bulunmuştur
24

. Thorndike, neredeyse üniversitenin başlangıcından en parlak 

dönemine değin geçen süre içinde çeşitli konulara ilişkin vesikaları derleyerek 

yayınlamıştır
25

. Belgeler içerisinde son derece ilgi çekici örneklere yer vermek suretiyle 

araştırmacıların doğrudan belegelere ulaşmasını sağlamıştır.  

Cobban
26

, Janin
27

, Feingold
28

 ve Grendler
29

 yoğun çalışmaları ile bugünkü 

araştırmacılara esin kaynağı olmuşlardır. Yazarlar konuya neredeyse genel ve kapsayıcı 

biçimde yaklaşmış böylece eklektik ve analiz bakımından kıymetli eserler kaleme 

almışlardır. 

Türkiye’de Avrupa üniversite tarihine ilişkin yoğun bir merak, dolayısıyla yoğun 

bir yayın faaliyeti olduğu söylenemez. Telif yayınların da felsefe kaynaklı yahut sadece 

pedagogların yaşam öykülerinin listelendiği çalışmalar olmaktan öteye gidemedikleri 

görülmektedir. Türkçede telif olarak kaleme alınmış belki de yegâne eser Kemal Aytaç’ın 
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farklı biçimlerde ve yoğunlukta basılmış Avrupa Eğitim Tarihi adlı eseridir
30

. Bu eserde 

Aytaç, sadece eğitim konusunda bir dizi bilim adamının yaşam öykülerini sıralamakla 

yetinmiş, üniversitelere ilişkin analizlere yer vermemiştir. Gülnihal Küken de eğitime 

ilişkin olarak üniversitelere dolaylı biçimde temas etmiş, ne tarihçelerine ve işleyişlerine ne 

de mukayeselerine ilişkin düşüncelere yer vermiştir
31

. İki değerli telif makale ise Pınar 

Ülgen ve Tolga Gümüş tarafından kaleme alınmış olup gerçekten Türkçede konuyla ilgili 

dikkat çekici değinileri içermektedir
32

. Tarih içerikli hazırlanmasa da Kemal Gürüz’ün 

konuya ilişkin olarak üniversitelerin arka planına yönelik değerlendirmelerinin olduğu bir 

çalışmadan da söz etmek gerekir
33

. Bu çalışmada bilhassa öğrenci hareketliliği konusunda 

çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Bununla beraber son zamanlarda konuya ilişkin çeviri 

eserler de yayınlanmaya başlamıştır. Charle-Verger ikilisinin Üniversitelerin Tarihi isimli 

eseri bu tür çevirilere örnek olarak gösterilebilir
34

. 

Türk tarihi içinde genelde medrese özelde eğitim araştırmaları, değerli bir külliyat 

oluşturmaktadır. Öyle ki, Osmanlı Devleti’nin neredeyse Klasik Dönem’inden itibaren 

eğitime ilişkin konular âlimlerce ele alınmış, dolayısıyla ilgilisinin merakını cezbedici 

derinlik ve çeşitte bir yazın oluşmuştur. Bu minval üzere konu ile ilgili ilk çalışmaları 

Gelibolulu Mustafa Âlî [ö. 1600], Kınalızâde Ali [ö. 1572] ve Kâtip Çelebi [ö. 1657] ile 

başlatmak yanlış olmayacaktır. Konuya ilişkin yazın, doğrudan yahut dolaylı olarak 

devletin devamı müddetince sürmüş risale ve layiha cinsinden burada sayılamayacak kadar 

pek çok eser kaleme alınmışsa da son dönemlerdeki en önemli eserler olan Ahmed Cevdet 

Paşa’nın [ö. 1895] Tezâkir’i ve İlmiye Salnâmesi’yle doruğa ulaşmıştır. Bu çapta olmasa 

da matbuat hayatındaki gazete ve mecmualarda da çeşitli görüşlere yer verilmiştir.  

Medreselere, daha geniş ifadeyle maarif tarihine ilişkin ilgi, yeni dönemde de 

kesilmemiş, aksine artarak devam etmiştir. Bu cümleden olarak kimi farklı ve sert 

iddialarda bulunsa da Osman Nuri Ergin’in Türkiye Maarif Tarihi adlı çalışması ile birlikte 
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Süheyl Ünver’in bilhassa Fatih dönemini incelediği ilim tarihine ilişkin çalışmaları burada 

sayılmalıdır. Bu türlü öncü çalışmaları, arşiv vesikalarını kullanmaları sayesinde daha 

derinlikli ve iddialı araştırmalar takip etmiştir.   

Modern zamanlardaki Osmanlı Devleti yükseköğrenimine olan merakı İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın 1965 tarihli Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı başlıklı kitabıyla 

başlatmak doğru olacaktır. Bu eserde arşiv belgelerinden faydalanılmış olunması eseri 

eskilere nazaran daha önemli hâle getirmiştir. Bahsedilen bu çalışmadan sonra gerek yerli 

gerekse yabancı araştırmaların sayısında bariz bir artış yaşanmıştır. O döneme ilişkin 

araştırmaların büyük bir bölümünde yükseköğrenim başlı başına bir konu olarak neredeyse 

hiç tartışılmamıştır. İlmiye Salnamesi ile birlikte kimi dergilerde konu hakkında makaleler 

yayınlanmışsa da bu çalışmalar müessesenin analizine yönelik girişimler olarak 

algınamazlar. Medreseler hususunda Avrupa’dakinden belki de daha yoğun bir tartışma 

yaşanmış, ancak bu tartışma Avrupa’da yapıldığı gibi araştırma girişimleriyle 

sonuçlanamamıştır. Sözü edilen sonucu Uzunçarşılı’nın kitabı ile anlamak gerekir. 

Senkronizasyon geç olmakla birlikte birbirlerinden habersiz bir biçimde Avrupa üniversite 

tarihçiliği ile Uzunçarşılı’nın kitabının aynı döneme denk gelmesi ilginçtir. Bununla 

birlikte Avrupa’daki üniversite tarihçiliği gibi bir Osmanlı medrese tarihçiliğinden söz 

edilemez. Bunun neden böyle olduğuna yukarıda kısaca değinilmiş olmakla beraber ayrıca 

eğitim tarihinin seküler yapısını da incelemeye dâhil etmek gerekir. Çünkü üniversite 

tarihçiliği dinî unsurlarından çok önceleri ayrıldığı için bir eğitim tarihi veya müessese 

tarihi olarak gelişmiştir. Medrese tarihçiliği ise haklı olarak niteliğinden ötürü daima din 

eğitimi ya da dinî eğitim kapsamında değerlendirilmiş, Osmanlı müesseseleri tarihinin 

kapsamına dâhil edilmemiştir. Böylece Avrupa üniversite tarihinde olduğu gibi ve onun 

kendi dinamiklerinin benzerlerine sahip bulunmadığı için farklı bir bölüm olarak ele 

alınmamıştır. Ancak yine Uzunçarşılı’nın çalışmasının, medrese tarihçiliği için bir 

başlangıç olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak İhsanoğlu’nun, Uzunçarşılı’nın bu meşhur 

eserinin kimi yanlarına eleştiriler getirdiği burada ayrıca not edilmelidir
35

. 

Cahid Baltacı
36

 ile beraber Hüseyin Atay’ın
37

 eserleri Osmanlı yükseköğrenimine 

farklı bir bakış imkânı sunmuşlardır. Kaldı ki bu eserlerin alanlarında hem içerik hem de 

                                                           
35

 Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlılar ve Bilim: Kaynaklar Işığında Bir Keşif, 3. bsm., Etkileşim 

Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 57-62. 
36

 Cahid Baltacı, XV-XV. Asırlarda Osmanlı Medreseleri: Teşkilat,  Tarih, [y.y.], İstanbul, 1976. 



26 
 

konuları işleyişleri bakımından öncü rolleri bulunmaktadır. Bu türden araştırmaları, 

Mustafa Bilge ve arşiv araştırmaları ile birlikte önemli bir veri kaynağı olan şeriyye 

sicillerinin kullanıldığı Fahri Unan, Mefail Hızlı ve Mehmet İpşirli’nin telif eserleri 

izlemiştir. Fahri Unan, Fatih Külliyesi’ni incelerken doğal olarak Fatih Medreseleri’ne de 

değinmiş, medresenin vakıfnamesinden ayrı olarak işleyişine, daha doğrusu müessese 

hâline ilişkin değerli tespitler yapmıştır
38

. Mehmet İpşirli ise medreselere ilmiye sınıfı ve 

kadıaskerlik müessesi üzerinden yaklaşmış ve bilhassa IRCICA’nın yayınladığı Osmanlı 

Devleti ve Medeniyeti başlıklı eserin ilmiye sınıfı bölümünü kaleme almıştır
39

. Mefail 

Hızlı’nın çalışmalarıysa Klasik Dönem Bursa medreseleriyle ilgilidir
40

. Konu hakkında 

kaleme aldığı her iki çalışması da son derece önemli bilgileri içermekte ve medreselerin 

yönetimleri ile birlikte özellikle işleyişlerine, finans boyutuna ve idarî mekanizmalarına 

ilişkin önemli tespitlerde bulunmaktadır. Bir müessese olarak rakabe ve medreselerde 

rakabeyi konu edinen makalesi de konuya ilişkin son derece önemli ve tek araştırmadır
41

. 

Keza medrese hiyerarşisine dair müderris merkezli yaklaşımı, medreselere ilişkin 

düşüncelerimizi gözden geçirmemize imkân tanıyacak niteliktedir. Cevat İzgi’nin 

medreselerde okutulan derslerle ilgili iki ciltlik değerli çalışması da ayrıca anılmalıdır
42

. 

İhsan Fazlıoğlu’nun medreselerin fikrî arka planlarına yönelik analizleri de bilgi olarak not 

edilmelidir.  

Yukarıda kısaca değinilmiş olan literatürün gelişimi, genel anlamıyla medreseler ve 

dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin eğitim faaliyetleriyle ilgili olmuştur ve içerik olarak 

sadece Osmanlı ile sınırlı kalmıştır. Oysa asıl dikkat çekici husus ne yerli ne de yabancı 

araştırmacıların, Fernand Braudel’in Akdeniz ve Akdeniz Dünyası’nda yaptığı gibi ve 

hemen bütün havzanın konu edinildiği tarzda bir karşılaştırmayı medreseler ile 

üniversiteler için yapmamış olmalarıdır. Makdisi birtakım çalışmalara girişmiştir, ancak bu 

girişimi tez çalışmasının ve döneminin dışında kaldığı için doğrudan doğruya araştırmanın 
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ilgi alanına girmemişir. Makdisi, medrese ve üniversite ilişikilerine getirdiği önerilerle 

sorunlara dair yaptığı katkılarla anılmayı fazlasıyla hak etmektedir, ancak, 15. ve 16. 

yüzyıllar Makdisi’nin üzerinde düşündüğü zaman aralıkları olmamıştır. Bununla beraber 

onun pek çok hususta medrese ile üniversiteler arasında bir bağ kurmayı başarmış olduğu 

söylenmelidir. Makdisi’nin açtığı bu yolda bu defa İslam dünyasındaki medreseler 

üzerinde tartışma imkânlarını genişleten yeni araştırmacılar ortaya çıkmıştır. Yukarıda da 

anıldığı üzere araştırmacıların genel olarak mukayeseleri daha geniş bir aralığa karşılık 

gelmektedir ve doğrudan Osmanlı Devleti ya da medreseleriyle ilgili değildir. Ancak 

medresenin niteliği üzerinden yürüyen bu tartışmalarda zımnen de olsa üniversitelerin 

kökenlerine dair soruların sorulduğu anlaşılmaktadır. Bilhassa Jonathan Barkey, Michael 

Chamberlain, Nicole Grandin ve Daphna Ephrat’ın çalışmaları bu bakımdan not 

edilmeleri icap eder. 

Doğrudan doğruya ilgili dönemin medrese ile üniversitelerine ilişkin bir mukayese 

olmamakla beraber Batı geleneğine vurgu yapmalarından ötürü dikkat çekici kimi 

çalışmalara da rastlanmaktadır. Doğrusu bu çalışmalarda açıkça bir mukayese girişimi 

yoksa da derinden derine Osmanlı medreselerine ilişkin görüşlere yer verilmiştir. Bu 

çalışmalarda genelde Osmanlı Devleti’nde bilimsel gelişmenin kesintiye uğramış olduğu 

ön kabulü ile hareket edilmekte, Batı’da ortaya çıkan bilimsel devrimin kökenlerinde aklın 

yattığı inancıyla Osmanlı yanlış bir biçimde değerlendirilmektedir. Bu kapsamdaki bir 

mukayseye örnek olarak Adnan Adıvar’ın meşhur eseri ve bir makalesi gösterilebilir
43

. 

İçerikleri ilgilisine malum olmakla beraber zamanına göre oldukça önemli ve tenkit içeren 

düşünce ve bilgilere yer verilmiştir. Hıfzırrahman Raşit Öymen ise Orta Çağ dönemi 

üniversitelerini ele alarak şehir ile ilişkisini kurmaya çalışmıştır. Son derece değerli ve 

ilginç olan bu çalışmada şehirlerin üniversiteler karşısında takındığı tutumlar 

incelenmektedir
44

. Keza onun mukayese içeren bir başka eserinde de iki kültür arasında 

kıyaslamalar yapılmıştır
45

. Hilmi Ziya Ülken de konuya ilişkin bir makale kaleme 

almıştır
46

.  Bu makalesinde ciddi sorular sorduğu görülmektedir. Aydın Sayılı ise Adıvar 
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gibi teknolojik terakki ve bilimsel araştırmalar konusunda ağırlıklı olarak araştırmalarını 

sürdürmüştür
47

. Benzer düşünceleri Erdal İnönü de işlemiştir
48

. 

Medreselerin tartışıldığı çalışmalarda sadece mevzi denilebilecek ölçekte kimi 

açıklamalarla yetinilmiştir. Bu konuda görülebildiği kadarıyla sadece birkaç mukayese 

çalışması mevcuttur. Bunlardan biri Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı’nın 

makaleleridir
49

. Bu makalede analizden ziyade genel bir nakil yapılmış, makalenin 

sonunda da benzerlikler ve farklılıklar kısaca listelenmeye çalışılmıştır. Seyfi Kenan ise 

makalesinde bir değerlendirme yapmış ve genel bir perspektif üzerinden açıklamalarda 

bulunmuştur
50

. Bir başka çalışma ise tez çalışması olup Steven Kimball Ide’ye aittir. Steven 

Kimball Ide tarafından Mehmet İpşirli’nin danışmanlığında yapılan, Higher Educational 

Systems in Islam and Europe: A Comparative Study of the Ottoman Medrese and English 

University Systems in the XVIth–XVIIth Centuries adını taşıyan yüksek lisans tezi, bu 

bakımdan yegâne örnektir
51

. Tezin, özellikle araştırılması hedeflenen dönemi içermesi 

nedeniyle dikkate değer olduğu belirtilmekle beraber çok temel alanlara vurgu yaptığı 

söylenemez. Bu yüzden genel içerik itibariyle bütüncül bir mukayeseden 

bahsedilemeyeceği düşünülmektedir. Ide, mukayeseleri bir bütün hâlinde yapmaksızın 

bölümlerde her iki geleneği ayrı ayrı ele aldığından karşılaştırmaları açıkça okumak 

mümkün değildir. Konu hakkındaki genel bir kaynak listesine öneri metninin son 

bölümünde yer verilmesi ayrıca not edilebilir.  

Hemen hemen üniversitelerin tüm organizasyonel varlığı üzerinde tartışmaların 

sürdüğü düşünülürse yeni bir alan olarak entelektüel etkinlikler hakkında yeni yayınlara 

tesadüf edilmektedir. Pek çok Avrupa üniversitesi ders veren hocalarının bir listesini ve 

veri tabanını hazırlarken bir başka üniversite, o üniversitede ders olarak okutulan kitap ve 

haşiyelerinin toplu yayımına kalkışabilmektedir. Bu minval üzere başka bir üniversite ise 

kurulduğundan beri yapılmış olan konuşmaları derleyerek elektronik ortamda ilgililerin 

                                                           
47

 Aydın Sayılı, Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1985. 
48

 Erdal İnönü, “Bilimsel Devrim ve Türkiye”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, C. V, S. 2, 2004, ss. 

103-116. 
49

 Hakan Anameriç, Fatih Rukancı, “XI.-XVI. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde 

Eğitim”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXIII, S. 2, 2008, ss. 35-56. 
50

 Seyfi Kenan, “Modern Üniversitenin Oluşum Süreci”, Osmanlı Araştırmaları, S. 45, 2015, ss. 

333-367. 
51

 Steven Kimball Ide, Higher Educational Systems in Islam and Europe: A Comparative Study of 

the Ottoman Medrese and English University Systems in the XVth-XVIth Centuries, Fatih 

University, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2007.   
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dikkatine sunabilmektedir. Bu gibi bakımlardan Avrupa üniversiteleri oldukça geniş bir 

ilgi çerçevesinde yayın yapma gayreti içinde görünmektedir. Yayınların arşiv 

malzemelerine dayanıyor olması son derece dikkat çekicidir. Ayrıca buralardan elde edilen 

kimi verilerle ortaya konan çalışmalar da ikincil eserler yardımıyla kritik edilmektedir. Bu 

gibi konulara kolejlerin kurulmasında önemli bir yer alan vakıf niteliğinin ne olduğuna 

ilişkin gündemi işgal eden tartışmalar örnek olarak verilebilir. Öyle ki vakfın niteliği 

konusunda yaygın anlayışın dışında farklı gerekçeler de dikkati çekmektedir. En azından 

bu tartışmanın, Osmanlı medreseleri meselesi bağlamında son derece ehemmiyetli bir 

perspektif sağlayacağı düşünülmektedir. 
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I.     Müessisler ve Kurucu Akıl 

Müessislerin, kurdukları müesseselerle, yaşadıkları dönemi olabildiğince 

yansıttıklarını düşünmek için pek çok sebep sıralanabilir. Keza bu sebeplerin içerisine, 

durumuna göre, bir iki asır öncesi ile sonrasını da katmak makul görünmelidir. Zamanın 

gerekleri ile şekillenmiş olan dönemin ihtiyaçları, bir bakıma ulaşılmak istenilen niyetleri 

ortaya koyar. İlk bakışta anlamlı verileri içermiyormuş gibi görünse de kurucu metinle, 

bâni, inşa ettirdiği yapının nasıl bir kuruma dönüşmesi gerektiğinin temel unsurlarını 

belirlemiş olmaktadır. Yahut bu belge ile ne yapmak istediğine, neye hizmeti arzuladığına 

ilişkin karineleri sıralamaktadır. Bu yüzden müessislerin hem sadece tarihî açıdan hem de 

ayrıca müessese tarihi açısından ayrıca incelenmeleri farklı bakışların gelişmesine zemin 

hazırlayacaktır. 

Dinî tek doğrunun [validasyonun] yaygınlaşma amacının yanı sıra ilk elden hem 

medrese hem de üniversitelerin kurulma gayelerini insanî gerekçelere bağlamak 

mümkündür. Zira dinî, insanî, eğitim, ekonomik ve dahası meraka müteallık sebeplerin 

hemen hepsi, insanî durumların tezahürü olarak görülebilir. Bir amacın gerçekleştirilmesi 

ya da sorunun çözümüne ilişkin adımların niteliği, öncelikle insanî olana işaret etmektedir. 

Ardından insanın tavrına göre ilahî yahut ekonomik bir boyuta evrilmektedir. 

Osmanlılar, yükseköğrenim konusunda, atalarından tevarüs ettikleri geleneği 

korumaya özen göstermişlerdir. Tahmin edileceği üzere bunun dinî olduğu kadar örfî 

gerekçeleri de mevcuttur. Örfî ve tarihî kökenlerine Karahanlılardaki Tamgaç Buğra 

Han’ın vakfiyesi örnek olarak gösterilebilir
1

. Ayrıca Karahanlıların uzantısı olarak 

nitelenebilecek Anadolu Selçuklularında Mahperi Hatun, Melike Hatun ve benzeri hanım 

sultanların da medrese yapmadaki gayretleri ayrıca tarihî kökenlere örnek olarak 

verilebilir
2
. Klasik Dönem’de olduğu gibi bahsedilen dönemde de eğitim kurumları dinî 

alandaki ihtiyaçların bir neticesi olarak da kurulmaktaydılar
3
. Toplum ve insan ilişkilerinin 

en belirleyici unsurunun din olması, doğal olarak bu amaca matuf önlemlerin alınmasına 

neden olmuştur. Başlangıçta böyle olsa da dinî ihtiyaçlar zamanla bir ayrıcalıklı olma 

                                                           
1
 Altan Çetin, “İrfan Ordusunun Temelleri: Türklerde Medreseler (Karahanlı, Selçuklu ve Beylikler 

Devri Medreseleri)”, Dinî Araştırmalar, C. II, S. 5, 1999,  s. 185. 
2
 A.g.m., s. 192. 

3
 Alexander Dmitrishin, “Deconstrusting Distinctions: The European University in Comparative 

Historical Perspective”, Entromos: UPF Journal of World History, N. 5, 2013, s. 7. 
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hâline yol açmıştır. Çünkü İslam dünyasında olmasa da Orta Çağ’daki Kilise’nin kutsal 

metinler üzerinde sıradan halkın meşguliyetine sınırlama getirmesi ya da en azından 

oldukça sıkı kaidelerle bir inisiye şeklinde kilise hiyerarşisini ve üniversite idaresini 

teşekkül ettirmesinin bu öncelikle ilgisinin olması gerekir. Her şeye karşın dinin, 

dolayısıyla şeriatın belli bir düzen ve onay içerisinde öğrenilmesi Orta Çağ’ın en belirgin 

özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında o denli belirgin olmasa da ve elbette çeşitli 

çekincelerle ilkin İslam, ardından Anadolu coğrafyası için de benzer şeyler söylenebilir. 

Öyle ki, Makdisi’nin dinî bilginin nasıl kontrol altında tutularak sıkı sıkı işlenmiş bir 

kurallar silsilesi içinde öğrencilere aktarıldığına ilişkin önermeleri burada hatırlanabilir
4
. 

Makdisi’nin özenle üzerinde durduğu icâzet kurumunun bir bakıma bu kontrolün 

içselleştirilerek yaygınlaştırılmasıyla yakından bir bağı olması gerekir. Osmanlı 

medreselerinde bir gelenek olarak uygulandığı üzere icazetin, tedris ve diğer yandan ifta ve 

kaza yetkilerinin onaylanmış bir silsile halinde Yaratıcı’ya değin uzatılmasının ardında da 

bu algı bulunmalıdır
5
. Hz. Muhammed’in uygulamalarıyla hayata geçirdiği dinî kuralların 

bir sonraki kuşağa aktarılmasında onaylanmış konu ve konuların, gelenekselleştiği 

biçimiyle belletilmesi bu çerçeve içerisinde değerlendirilebilir.  

Öğrenmenin dinî açıdan birincil vazife addedilmesinin iki veçhesi mevcuttur. 

Bunların ilkinde nasslarıyla beraber dinin şeriatının öğrenilmesi vardır. Eğer din, hakkıyla 

ve kurallarıyla öğrenilebilirse bozulmanın önüne geçilebilir. Diğer bir deyişle bu ilk 

bölüm, dinin, kaynağındaki durulukta ve netlikte, eklemeler olmaksızın ve muhtemel 

müdahalelerin sıkı sıkıya sınandığı, teyakkuz hâlinin müşahhaslaştığı durumun kendisidir. 

İlk başta makul gözükmese de bu hâl, bir bakıma dinî bilginin ve dinî bilginin tahriç 

edildiği kutsal kitaplara ulaşma hakkının bir otorite tarafından kontrol edilmesidir. Öyle ki, 

ancak böylesi bir kontrol ile vahyî bilginin gelişigüzel elde edilmesinin önüne 

geçilebileceği düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle, dinî metinlerin gerektiği şekilde 

anlaşılmasının yolu yine ancak böylesi bir kontrol mekanizması ile mümkündür. En 

azından 15. ve 16. yüzyıllardaki ilim adamlarının, yetki verilmiş olabildiğince az sayıda 

kişinin kurucu dinî metinlerle haşır neşir olmasını istemelerini bu bakımdan anlamak 

gerekir. Müstahkem duvarlarla çevrili dinî metinlerin anlaşılmasında kabul edilmiş 

                                                           
4
 George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, 

Edinburgh University Press, Edinburgh, 1981, ss.140-141. 
5
 Hüseyin Atay, “Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları İcazet-nâmeler”, Vakıflar 

Dergisi, S. XIII, 1981, ss. 171-235.  Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi: Medrese 

Programları, İcazetnameler, Islah Hareketleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1983, s. 189. 
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çerçevenin dışına çıkılması daha erken mümkün olabilseydi Avrupa’daki, Reform da 

denilen, dinî altüst oluş muhtemelen evvelce yaşanmış olacaktı. Bu yüzden üniversitelerin, 

Orta Çağ’dan sonra başlayan ikinci evresine kutsal metinleri yorumlama özgürlüğünün yol 

açtığı söylenebilir. Alplerin güneyi ve batısında kalan üniversitelerde bilhassa Trent 

Konsili [1545-1563] sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır. Kuzey ve Baltık 

kıyılarındaki üniversitelerde ise değişim ve yenilerinin kurulması ise kutsal metinlere 

ulaşma kavgasının neticesinde başlamıştır. Zaman zaman sıkılık politikası gevşetilmiş olsa 

da Katolik üniversiteleri, Katolikliğin şiarından görülerek bulunduğu her yerde Kutsal 

Kilise’nin garnizonu olmayı sürdürmüştür. Cizvit ve Dominiken tarikatlarının bir Kontr-

Reform olarak yaygınlık kazanmasında üniversitelerin payı, düşünüldüğünden çok daha 

ehemmiyetlidir
6
. Yukarındaki cümleden olarak dinî metinlerin erişim ve yorumlanışındaki 

metotlar ve ilkeler zümresi aynen devam edegelmiştir. Çünkü başta Kilise olmak üzere 

imparatorluklar kendi politikaları gereği ve bir bakıma kendi namlarına avantajlı imkânlar 

sunduğu için Kilise Hukuku’nun [canon law] tüm Christendom’da hükümran olmasını 

istemekteydiler. Böylece, hem dinî ancak dünyevî bir organizasyon olan Kilise hem de 

dünyevî hükümranlığı papa adına sürdüren monarşiler üniversitelere bazı farklı 

uygulamalar dışında kol kanat germeye devam etmişlerdir
7
. 

Dinî bilginin tek elden kontrolü bazı zorunluluk, kurum ve gelenekleri de 

beraberinde getirmiştir. Çünkü muhtemeldir ki o dönemde dinî bilginin ancak bu şekilde 

korunacağına inanılıyordu. Bu kanının tarihteki en müşahhas örneği, Notre-Dame’ın dış 

duvarına bitişik kilise okulunun zamanla Paris Üniversitesi’ne dönüşmesidir. Zaten Paris 

Üniversitesi de bu zımnî vazifesini, doğru ve tek bilginin Kilise adına muhafızlığını, 

modern döneme değin sürdürmüştür. Belki de bu özelliğinden ötürü gelişmesinde 

papaların çok büyük özverileri ve destekleri olmuştur. Fakat tüm gayretlere rağmen 

Avrupa’daki Hıristiyanlık 16. yüzyılda ikiye ayrılmıştır. Bu ayrılığın en bariz ve net sebebi 

Hıristiyanların onca farklı İncil ve Tevrat’a eğilerek hermenötik neşir faaliyetine girmek 

istemeleridir. Buna ayrıca değinilecekse de Kilise’nin onca müdahalesine rağmen skolastik 

metodda ilk sarsıntının bu şekilde gerçekleştiği söylenebilir. 

                                                           
6
 Leif Grane, University of Reformation: Lectures From the University of Copenhagen 

Symposium, E. J. Brill, Leiden, 1981,  ss. 21-22. 
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Dinî bilgilerin yukarıda değinildiği üzere tek elden kontrol edilmesinin bir başka 

sebebi otoriteryen algıysa diğer bir sebebi dinî ve dinî olandan üretilmiş dünyevî bilgilerin 

teselsül zorunluluğudur. Çünkü en azından 15. ve 16. yüzyıllardaki hayat ve çevre 

şartlarının görece niteliksizliğinin insan hayatı üzerindeki etkisi pek acımasızdı. Hayat 

içinde elde edilen, tevarüs edilen ya da geliştirilen bilgilerin bu bakımdan kısa sürede 

aktarılması son derece hayatiydi
8
. İlgili dönemde henüz büyük bir artış söz konusu 

olmadıysa da devinime geçmiş olan kıta nüfusunun bilgiyi gelecek nesillere aktarma 

yollarını bulması son derece doğaldır. Bu açılardan bakıldığında yükseköğrenim 

kurumlarının rafine olsun ya da olmasın teşkilatlandırılmış bilginin zihnî gelişime hazır 

bireylerin nitelikli hâle getirilmesinde kolaylıkla kullanıldığı belirtilebilir. Elbette bilginin 

nesiller arasındaki transferinde yukarıdaki kontrol mekanizmalarının rolleri son derece 

önemlidir. Yaşamsal ve amelî faaliyetlerin sürdürülebilmesi kadar zihnî dünyanın inşasıyla 

bilindik ve mübarek algının devam etmesi de bir bakıma bahsolunan transferin 

sürekliliğine bağlı kalmıştır. Bu açıdan yükseköğrenim kurumlarının varlığı son derece 

önemlidir.  

Protestanlığın millî bir hüviyet kazanması öncelikle ulusal kiliselerin inşasına yol 

açmış, ardından doğası gereği ulusal yükseköğrenimi mecbur kılmıştır. Çünkü yeni 

görüşün düşünce dünyasının inşası ancak bu şekilde mümkün olabilmiştir. Protestan ve 

Cermen kökenlilerin bunu bilerek ve isteyerek yaptıklarına ilişkin bir karine mevcut 

değilse de tahmin etmek güç değildir. Ulusal kiliselerle neredeyse ulusal öğrenimin 

yaygınlaşması din üzerinden geçirgen bir tür milliyetçiliğin oluşmasına da yol açmıştır. 

Açıkçası Protestan ülkelerindeki üniversiteler de, Katolik üniversitelerininki gibi akait ve 

ilmihali destekleyici bir yapıya dönüşmüştür
9
. Üniversitelerin öncelikli görevi hâline gelen 

Protestan ahlakının kuvvetlendirilmesi işi, dinin anlaşılmasının yanında mezhep 

müntesiplerinde önemli etkilere sahip olmuştur. Ancak ilerleyen dönemlerde Protestanların 

da kendi aralarında gün yüzüne çıkan ve amelî alana matuf mezhebî tartışmalar, yine 

yükseköğrenim faaliyetleri üzerinden yapılmıştır. Çatışmaların neticesinde bu defa 

yükseköğrenimde akademi ağırlıklı seminer yapılanmasına gidilmiştir
10

. 

                                                           
8
 David Herlihy, “The Generation in Medieval History”, Viator: Medieval and Renaissance 

Studies, C. 5, 1974, s. 353. 
9
 James Patrick, Renaissance and Reformation, Marshall Cavendish Corporation, New York, 2007, 

ss. 1371-1372. 
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1560-1620, Scolar Press, Aldershot, 1995, ss. 8-9. 
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Osmanlılara gelinceye dek Müslümanların bulunduğu her yerde medreseler 

kurulmuş, Osmanlılar da yeni bir keşif yapmadan bu geleneği devam ettirmişlerdir. Devir 

aldıkları bu gelenek Batı’daki gibi doğrudan dinî hedefleri öncelemese de benzer hedefleri 

amaçladıkları tahmin edilebilir. Medreseler, yukarıda da ifade edildiği üzere dinin ilim 

tahsiline yönelik öncelikleri nedeniyle tedrisle meşguldüler. Ancak bu eğitimin, reâyânın, 

öğretici kadroların içinde ve devlet görevleri arasında hızlı ve etkili bir biçimde mobilize 

olabilmelerinin yegâne yolu olduğu ayrıca belirtilmelidir. Bu yüzden medrese kurumunu 

kademelendirilmiş bir öğrenim merkezi olarak tahayyül ederek anlamaya çalışmak daha 

yararlı olacaktır. Medreselerin kurulmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamasında çeşitli 

nedenler olmalıdır. Bu nedenler arasında hayrî sebeplerinin yanı sıra dünyevî amaçlarla 

şekillenmiş gerekçeler de bulunmalıdır. Kanûnî Sultan Süleyman’ın Süleymaniye 

Medreseleri’ni inşa ederken belli başlı üç amacı hedeflediği ifade edilmektedir. Bu 

amaçlardan ilkini yükseköğrenim sisteminin yaygınlaştırılması, genişletilmesi meydana 

getirirken ikincisini müftü, kadı ve müderris kadar nişancı ve benzeri idarî kadrolarda 

bulunanların da ilmî niteliklerini artırmak istemesi oluşturmaktadır. Üçüncü amacın ise 

ileride oluşacak entelektüel ve bununla karışık siyasî sorunların üstesinden gelebilecek bir 

yapının teşekkülü olduğu söylenebilir
11

. 

Hem Avrupa hem de Osmanlı Devleti’nde yükseköğrenimin nitelik ve nicelik 

bakımlarından farklılıkları, sırf bu nitelik ve öncelik hususları yüzünden, 15. yüzyılda 

başlayarak 16. yüzyılda olgunluğa ulaşmıştır. Kilise’nin dinî ve kurucu metinler üzerindeki 

yetkisini paylaşmak istememesi zamanla soruna yol açmıştır. Çünkü oligarşik bir biçimde 

örgütlenmenin niceliği yahut öğrenimin niteliği bu hiyerarşiye göre şekillenmiştir. Esnek 

olmayan yapılanma özellikle kurucu metinlerle vazıh bir biçimde iletişime de imkân 

tanımamıştır. Aşkın duyguların hayır ve hasenatla karşılanmasının uhrevî boyutu nasıl bir 

içerikle mücehhez kılınacağı ayrıca tartışılabilir; fakat dinî ahkâmın sağlam bir inançla 

korunmasının dünyevî saadet ve hükümranlığa da katkı sağladığı az çok kolaylıkla 

anlaşılabilir. Bu yüzden Papalık ve Papalığın organik uzantıları gözüyle bakılan, kimi 

yerde dominyon krallıklar kimi yerde de nispeten özerk yönetimler, yeni üniversitelerin 

kurulmasına, Orta Çağ’dan kalanlarının da toprak, gelir ve ayrıcalıklarla teçhiz edilmesine 

azamî dikkat göstermişlerdir. Böylece yavaş bir biçimde, üniversiteler 14. ve 15. 
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 Madeleine Zilfi, “Sultan Süleyman and the Ottoman Religious Establishment”, Süleyman the 

Second and His Time, ed. Halil İnalcık, Cemal Kafadar, The Isis Press, İstanbul, 1993, ss. 110-113. 
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yüzyıllarda hem dogmanın koruyucusu hem de transfer edicisi rolünü üstlenmişlerdir. 

Fakat koruma, kollama ve aktarma vazifesi, kuvvetle muhtemel kanonik olmayan kutsal 

metinlerin açtığı derin yarıkla mütenasip biçimde eleştiriye maruz kalmıştır. En azından 

Alplerin kuzeyindeki ülkeler için, ekonomi temelli Weberyen yaklaşımlar üniversiteleri 

incelemede kullanılabilirse de benzer bir ihtiyaç, daha önceden yaşanmasının 

beklenebileceği şehirlerde İtalya ve Fransa’nın iktisadî ilişkileri yüzünden bir türlü ortaya 

çıkamamıştır. Onun için Alplerin kuzeyinde kalan ülkelerin Protestanlık hareketini, dinî 

metinlere ulaşma ve yorumlamadaki özgürlük arzularıyla anlamaya çalışmak daha doğru 

sonuçlar verecektir. Protestanlığın yaygınlaştığı ülkelerdeyse ya mevcut Katolik kurumlar 

yeni amaçlar için kullanılmış ya da şehir yönetimleri yeni kurumlar için vergiler 

salmışlardır. İlerleyen dönemde Protestanların kendi içinde bölünmeleri zaten var olan 

ekonomik yetersizliği daha da artırdığından bu durum bağlıları üzerinde ciddi bir yük 

hâline getirmiştir. Zenginlerin ve krallığın desteğini de arkalarında bulmaları zaman 

aldığından Kilise’nin neşvesi ile destek bulmuş benzerlerinden daha zor biçimde inşa 

edilegelmişlerdir. 

Üniversitelerin dogmatik niteliklerinin, medreselerle mukayese edilmelerini 

zorlaştırdığı düşünülse de medreselerin dogmatik yapıdan uzakta bir tavır sergileyip 

sergilemedikleri tartışmalıdır. Genel kabul, medreseler için dogmatik olmadıkları yolunda 

olsa da İslam dininin Ebu Hanife [ö. 767] ve aynı okul âlimleri tarafından yapılmış 

yorumlarının sıklıkla benimsemesi ve son derece özenli bir dil kullanılması çeşitli soruları 

akla getirmektedir. Osmanlı Devleti içinde Mısır, Kudüs, Şam ve Mağrip’in bazı 

bölgelerindeki medreseler kendi geleneklerine bağlılıklarını sürdürdüklerinden genel 

değerlendirmenin dışında tutulduğunda Osmanlı medrese hiyerarşisinde taallüm edilen dinî 

yorumun Hanefî mezhebi olduğu son derece açıktır. Zemahşerî’ninki [ö. 1144] gibi ana 

akım dışındaki temel metinlerin okunmuş olmasına karşın itikadi açıdan Matüridî [ö. 944] 

öğretisine ilişkin titizlik de ayrıca dikkate alınmalıdır. Keza 15. ve 16. yüzyıllardaki heretik 

yorumların muhakemesi bu kanıyı güçlendirecek karineleri de içerebilir. Henüz bu alanda 

bir mukayese yapılmadığından benzerlik ve ayrılıklara ilişkin bir fikir geliştirilebilmiş de 

değildir. Ancak eğitim ve uygulamaları mezhep tercihi bakımından yeniden düşünmek 

gerekebilir. Dönemin genel algısı içinde benzer olaylara benzer tepkilerin verilmiş 

olmasını da mukayeseye dâhil etmek icap eder. Bu yüzden kurum olarak, devlet aygıtının 
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eğitimi de kendisinin şekillendirdiği hukukî zemini sağlamlaştıracak şekilde teşekkül 

ettirmesi son derece doğaldır.  

Medreselerin de gücü yetenlerce coğrafyanın değişik bölgelerinde inşa edilmesinde 

siyasî ve hukukî ıstılahla, uygulamaların tek bir askerî ve reayaya şamil olacak biçimde 

yaygınlık gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu yüzden medrese inşasına kanun koyucunun, 

kanun yapıcı kimliğini tahkim etmesi olarak da bakmak gerekebilir. Paris ve Bologna 

eksenindeki benzeri durum dinîlikten hukukîliğe doğru hareket ederken Osmanlı 

medreselerinde hukukîlikten dinîliğe doğru bir evrilmeye şahit olunduğu söylenebilir. 

Dolayısıyla bir biçimde bilerek ya da bilmeyerek sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât vasfıyla 

muttasıf bâniler bir bakıma askerî mensubiyetleriyle devletin güçlendirilmesine katkı 

sağlamaktaydılar. Diğer bir deyişle mevcudun sağlamlaştırılmasına hem fikrî hem de 

finans bakımından destek olmaktaydılar. 

Osmanlılarda medrese inşası, Avrupa’nın aksine malî zorlukların üstesinden 

gelineceği ve dinî ihtiyaçlarla ortaya çıkan bir süreci ifade etmemektedir. Osmanlıların 

medrese bina etmelerini, büyük ihtimalle, hukukî bir süreç olarak algılamak gerekir. Keza 

medresenin hayatiyetini sürdürebilmesi için malî arka plan gerekecekse de onun tüm 

çerçevesini hukukun güvenli sınırlarına dâhil etmeyi gerektirmiştir. İsa Bey Medresesi, 

Çelebi Mehmed zamanı vezirlerinden Bayezid Paşa’nın oğlu İsa Bey [ö. 1476?] tarafından 

1436 yılında tesis edilerek vakfedilmiştir. İsa Bey, Bursa Kalesi içinde yer alan mülklerinin 

büyük bir kısmını imaret ve medrese kurulması ve ihtiyaçları için bu medreseye 

vakfetmiştir
12

. İsa Bey’in medrese yaptırmadaki girişiminden yola çıkarak Osmanlıda 

devlet adamlarının medrese kurmasındaki istekliliğini tahmin etmenin mümkün olduğu 

söylenebilir. Devlet adamlarının daha ilk devirlerden itibaren medrese açmaya teşvik 

edildikleri bilinmektedir. Bilhassa Fatih Sultan Mehmed’in kendisi medrese inşasına 

kalkışırken yakınındaki devlet adamlarına da telkinde bulunduğu kaynaklarda yazılıdır
13

. 

Böyle olunca sultan ve ailesinin dışında da bu türlü işlere girişenler olmuştur. 15. yüzyılda 

Bursa örneğinde imar hareketlerine bakılacak olursa sultan ailesi ile birlikte askerîlerce 

yapılan medrese sayısının son derece dikkat çekici olduğu söylenmelidir. 15. yüzyılda 

Bursa’da inşa edilmiş toplam dokuz medresenin dördü padişah, üçü yüksek dereceli 
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 Saadet Maydaer, “XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Müderrisi: Mevlana Muslihuddin Efendi ve Mirası”, 

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 1, 2011, s. 122.  
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 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 3. bsm., Türk Tarih Kurumu, 

Ankara, 1988, s. 10. 
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memur, biri ilmiye mensubu, son bir tanesi de görece zengin reaya tarafından 

yaptırılmıştır
14

. 

Müessislerin dinî kaygılarıyla yöreye ve şartlara göre değişen dünyevîleşmiş dinî 

niyetlerinin içinde insanî kaygılarının olduğuna da dikkat çekilmelidir. Çünkü böylesi 

büyük kurumların teşekkül ettirilmesinde tek bir muharrik olduğunu düşünmek yanıltıcı 

olabilir. Belki kökenlerinde dinî ve hayrî gerekçelerle kümülatif olarak 

değerlendirilebilecek unsurlar varsa da son tahlilde insanî bir arzuyu da bu sürece katmak 

mümkündür. 16. yüzyılda olmasa da bilhassa 17. ve 18. yüzyıllardaki merak ve yenilik 

saikinin üniversite kurulmasına nasıl yol açtığı bilinmektedir. Bu neviden olarak Fichte’nin 

büyük umutlarla kurduğu Berlin Üniversitesi ile yine felsefî umutların yeni bir model 

olması amacıyla tezahür ettirildiği Alexander von Humboldt’un [ö. 1859] Frederick 

William Üniversitesi 16. yüzyıl sonrası için hatırlanmalıdır. Ancak ilgili dönem için bu 

türlü insanî arzuların şekillenerek bir yükseköğrenim kurumu hâline dönüşmesi için henüz 

erkendir. Bu cümleden olarak aslında Fatih Sultan Mehmed’in Fatih Medresesi’nin bu 

basit yargıya dâhil edilip edilemeyeceği tartışılabilir. Gerçekten de Fatih Sultan 

Mehmed’in entelektüel ve akademik ilgisinin çeşitliliği ile birlikte tasarladıklarını 

uygulamaya koyması yüzünden sonradan örnekleri ortaya çıkacak gerçek bir Rönesans 

hükümdarı şeklinde tanımlandığına sıkça rastlanılmaktadır. Bilhassa Sahn-ı Seman’ın 

yapılmasında Fatih’in kuru bir devlet arzusunun yattığı yargısı ise hiç kuşkusuz son derece 

yanlışbir çıkarımdır. Örnek olması için medresenin sekiz bölümlü olarak teşekkül 

ettirilmesi bile çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak entelektüel düzeyi meşgul etmektedir 

15
. Bu türlü bir nedeni bulabilmek, Collingwoodvari bir çabayı gerektirse de Fatih Sultan 

Mehmed’in ilme yönelik merakının ve meylinin etkisinin olduğu araştırmayı 

gerektirmeyecek denli açıktır. Bu, sadece meraktır. Merakın önemi Orta Çağ ve öncesinde 

üniversitelerin nüveleri olarak studiumların kurulmasında ve özellikle İtalyan şehirlerinin 

deneyiminde gizlidir. Kimi defa zengin ticaret yolları üzerinde ya da bir liman olarak 

hizmet veren şehirlerde yoğunlaşan öğrenci gruplarının, ders alabilecekleri hocaların 

etrafında öbeklenmeleri beraberinde loncavari okulların ortaya çıkmasına yol açmış, 

şehirler meraklılar ve istekliler ile bilgililerin buluşma mekânları hâline gelmişlerdir. 
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 Hamza Keleş, “Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa’da İmar Faaliyetleri”, Gazi Üniversitesi 

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 1, 2001, s. 179. 
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Kurucuların bir eğitim kurumunu inşa ederken ekonomik fayda umarak hareket 

edip etmedikleri önemli bir problematiktir. Çünkü irili ufaklı pek çok eğitim kurumunun 

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için finansal desteğe ihtiyaç duyuyor olmaları bu 

soruyu bir hayli anlamlı kılmaktadır. Bu kurumların ya iktisadî teşekkül olarak ortaya 

çıkmaları ya sonradan sermaye birikimine yol açmaları ya da birikimlerin güvenliğinin 

sağlanması ile bir ilgilerinin olması gerekmektedir. Bu yüzden yükseköğrenim 

kurumlarının malî yapıları bakımından da ayrıca incelenmeleri, bâniler ile olan ilişkilerinin 

ortaya konması beklenmelidir.  

Osmanlı medreselerinden bazılarının sermaye birikimine yönelik iktisadî bir 

teşekkül olarak kurulup kurulmadığına ilişkin bir bilgi şimdilik mevcut değildir. Ancak 

vâkıfın şart kıldığı hususlar arasında medresenin nasıl yönetileceğinden ziyade vakfın 

dünya durdukça ayakta kalabilmesi için finansal kaynaklarının ve mali rejiminin nasıl 

olacağına yer verildiği unutulmamalıdır. Çünkü vakıf hizmetlerinin görülebilmesi, medrese 

ile beraber diğer vakfedilmiş diğer kurumların yaşayabilmesi, vâkıfın önceden hazırladığı 

gelir kaynaklarına bağlıdır. Alım gücünün düştüğü, ciddi devalüasyonların yaşandığı 

zamanlarda vakıf şartlarına uygun davranmak mümkün olamamışsa da bu hususa azamî 

dikkat gösterilmiştir. 16. yüzyılda vakıfların Osmanlı Devleti’ndeki ekonomik büyüklüğe 

oranı % 16’lara tekabül ederken bu oranın 17. yüzyılda % 20 raddelerine çıktığı 

anlaşılmaktadır
16

. Bu açıdan bakıldığında medreseler, uğruna ciddi ekonomik 

büyüklüklerin harcandığı, hizmet sektörünün önemli kalemlerinden biridirler; ancak 

ekonomik bir faaliyetin ne sebebi ne de sonucudurlar. Bu yüzden finansal çerçevenin 

dışında değerlendirilmeleri uygun olur. Ancak iki hususun ayrıca tartışılması uygun 

olacaktır. Bu hususlardan ilkini doğrudan ilişkili olmasa da medreselere para kaynağı 

sağlayan bir para vakfının öğrenim faaliyeti için kullanılıp kullanımadığıdır. Diğer husus 

ise kimi medreselerin de içinde olduğu vakıfların ehlî ya da zürrî vakıflar şeklinde 

örgütlenmiş olmalarıdır. Zira bu tür örgütlenmelerde vâkıfın amaçları arasında ailenin bir 

arada tutulması olduğu gibi yaşamı boyunca biriktirdiklerini sıkça rastlanan müsadere 

müessesesinden uzak tutma, koruma amacı da medresenin kurucusu ile arasındaki sıkı bağı 

meydana getirmektedir
17

. Bu yaklaşıma karşın geç bir kaynak olarak Mustafa Nuri 

Paşa’nın [ö. 1890] konuya ilişkin itirazları da burada ayrıca not edilmelidir. Zira böyle bir 
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yaklaşımın olması mümkün değildir; eğer öyle olmuş olsaydı gelir bırakmak için bina inş 

etmenin ne gereği ne de niyeti olacağı, aksine gelir getirici yapıların bina edilmesine özen 

gösterileceği vurgulanmaktadır
18

. 

Yükseköğrenimin 15. ve 16. yüzyıllarda aldığı hâl henüz söz konusu edilemeyecek 

denli karmaşık değilse de bânilerinin servet sahibi olmaları bakımından tarihsel 

materyalizm çerçevesinden ele almak mümkündür. Çünkü yükseköğrenim kurucuları 

zenginlerin arasından çıkmaktaydı. Yapıların inşası, ardından zaman içerisinde onarımı, 

müderris ve görevlilerin maaşlarının ödenmesi ve sonunda öğrencilerin iaşe ve ibatesinin 

hep birlikte önceden düşünülerek bir kaynağa bağlanması gerekmekteydi. Bu tasarıların 

yaşama geçmesi kurumların hacmiyle orantılı olarak büyük meblağlardan müteşekkil 

menkul ve gayrimenkule bağlı oluyordu.  

Osmanlı Devleti’nde, bilhassa Balkanlar’da yaygınlık kazanmış olan medrese 

teşkilatının gerçek abidevî eserlerini yaptıranlar çoğu defa sultan ve ailesi olagelmiştir. 

Genellikle bir yapılar bütünü yani külliye olarak tasarlanmış bulunan medreseler birbirleri 

ile ilişkili parçalardan müteşekkildir. Sultanın ya da aile efradının kendi ceyb-i 

hümayûnlarından karşıladıkları masraflar, dönemi için son derece büyük meblağlara 

erişmekteydi. Zaten sıradan bir tüccarın yahut ondan daha teferruatlı yapıların bânileri 

olarak yüksek dereceli askerîlerin yaptırdıkları medreselerin sultanınkilere erişmesi de 

hiçbir zaman beklenemezdi. Yazılı bir kural olmasa da hem buna güç yetiremeyecekleri 

hem de yerleşik geleneklere muhalefet edemeyeceklerinden böyle bir davranışa 

kalkışmaları mümkün de değildi.  

Sultanların elkabından sayılan dinin koruyuculuğu sıfatı, öğrenim üzerinden dinin 

korunmasını ya da en azından gözetilmesini de içermekteydi. Vakıf kurmak, sultanlık 

vazifesinin, zillullahi fî’l-arz olmanın şanındandı. Böylece vakıf kurmak genelde tüm 

insanların, özel de müminlerin cari ihtiyaçlarını karşılamanın ve nimetin şükrünü eda 

etmenin emin yollarından biri olarak görülmüştür. Övülmüş bir hareket olarak hayır ve 

hasenatın bu bağlamda son derece etkileyici ve çekici bir etkisi de bulunmalıdır. Ayrıca bu 

türlü girişimlerde bulunarak reayasına örnek teşkil etmesi de sultanın vazifelerinden 

sayılmalıdır.  
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Sultanın ya da aile efradının Osmanlı topraklarında medrese inşasına başlamaları 

siyasî teveccühün yaygınlaştırılmasını da içermekteydi. Bir yer fetholunduğunda tahrir ile 

vergi miktarının konsolide edilmesi bir yana ilk yapılan işlerin başında bir kadı tayini ve 

mümkünse eğitime başlanması gelmekteydi. Osmanlılar bu geleneklerini fetihleri sürdürüp 

yeni topraklara eriştikleri müddetçe devam ettirmişlerdir. Osman Gazi’nin daha devlet bir 

uç beyliği iken yazdırdığı Mekece Vakfiyesi’nde, zaviyedeki ilim ehli de anılmış ve zımnen 

de olsa zaviyeden faydalanacakların listesine eklenmişlerdi
19

. Yine buna daha etkili bir 

örnek olması açısından Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u asitane eder etmez bizzat 

kendisinin Ayasofya bitişiğindeki papaz odalarını geçici olarak medreseye dönüştürmesi 

ve yüksek dereceli memurlardan da medrese yaptırmalarını istemesi gösterilebilir. Şimdi, 

böyle bir durumda medreseleri sultanlar şenlendirme amacıyla kullanılmışlardır; medrese 

inşasının imar etme niyetinin peşi sıra devletin hükümranlık şiarı arasında da sayılması 

gerekir. Çünkü hutbe gibi, para gibi medreseleri de hâkim olan dinî-idarî ideolojinin bir 

aracı yahut müşahhas hâli olarak görmek pek az yanıltıcıdır.  

Osmanlılar sıkça yaptıkları üzere medrese ya da külliye şeklindeki yapılarla da 

iskân işine de girişmekteydiler. Teorik kısımları yukarıdaki bölümlerde de izah edilen 

nedenlerden ya da unsurlardan dolayı Osmanlıların hayır olarak eğitim kurumu yaptırması 

son derece alışılmış bir durumdur. Bunun sebepleri farklılıklar taşısa da neredeyse benzer 

kökenlere sahiptir. Hem hayır hem de şenlendirmeye örnek olabilecek medrese 

örneklerinden bir diğeri Piyale Paşa Darülhadisi’dir. Evliya Çelebi’den mülhem bir şekilde 

bu külliyenin biraz da Osmanlının iskân politikasıyla paralel bir nitelik taşıdığı 

görülmektedir
20

. 2. Selim [ö. 1574] ile 3. Murad [ö. 1595] zamanlarında önemli devlet 

görevlerinde bulunmuş olan Piyale Mehmed Paşa [ö. 1578] da askerî olanların yaptığı gibi 

yapmış ve hayır hasenat amacıyla para harcamıştır. Gevher Sultan’la evlenmesi yüzünden 

Saray’a damat da olan paşanın başka türlü hareket etmesi zaten beklenemezdi
21

. Paşa, 

belirtildiğine göre “gaza ganimetlerinden” kaynaklanan zenginliğinin muhtemelen büyük 

bir kısmını kamu yararına yönelik hayır faaliyetlerine sarf etmiştir
22

. Medresesini mektep, 
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cami, sebil, hamam, çarşı ile birlikte bir külliye hâlinde tasarlayarak yaptırma yoluna 

gitmiştir. Bu alışıldık bir mimarî çözümdür aynı zamanda
23

.  

Medreselerin, en azından 15. ve 16. yüzyıllar boyunca memleketin genel düzenini 

belirlemedeki etkinliği son derece dikkat çekicidir. Sultanın etkisi ve fail-i mutlaklığı 

tartışılamazsa da fail-i sâni olarak kadıasker ile şeyhülislamların merkezde, kadı ve ifta 

makamı olarak müftilerin taşradaki varlıkları, sultanın otoritesinin tezahürü idi. Çünkü 

Enderun dışında medreselerin, nitelikleri gereği pek çok alanda istihdam edilecek 

görevlilerin yetiştirilmesi ile ilişkisi tartışılmalıdır. Enderun gibi son derece idarî ve lonca 

gibi meslekî eğitimin geçişliliği yanında medrese mezunu ve mensuplarının pek çok alanda 

iş yapabilir olmaları, medreselerin siyasî bir araç olarak görülmesini kolaylaştırmıştır. Bu 

yüzden medreseler, sultanların kendi mutlakiyetçi idarelerinin güvenlik ve meşruiyetini 

sağlayan araçlar olarak görülmelidir
24

. Sistemin kendi kendisini muhafaza edebilmesi biraz 

da bu mekanizmaya bağlıdır. O yüzden sultan ve aile efradının, ardından yüksek askerî 

sınıfın medrese inşasında cömertçe davranmalarında bu saik hesaba katılmalıdır. Sultanın 

bu amacı son derece aklî, ahlakî ve maslahatın yürütülmesinde adaletli olarak tavsif 

edilebilir. Bâniler zaten bu niyetlerin gerçekleşmesi için eylemde bulunurlar. Ayrıca bir 

dayanışma halinden de bahsedilebilir. Bu duruma Birgi Medresesi örnek olarak verilebilir. 

Öyle ki ilim adamlarının medrese bina ettiklerine şahit olunabilmektedir. Bu tür örneklerin 

en güzellerinden biri Ataullah Efendi’nin [ö. 1571] Birgi’de yaptırdığı medresedir. 

Ataullah Efendi’nin medrese yapmaya karar vermesinde elbette hayır ve hasenat kaygısı 

ağır basmışsa da medreseyi bir bakıma Birgivî Mehmed Efendi [ö. 1573] için yaptırmıştır. 

İzmir’de kendisine bırakılan gelirlerin bir kısmını hâmisi olduğu Birgivî Mehmed 

Efendi’nin rahatlıkla ders verebilmesi için 1554 yılında yaptırdığı yedi hücreli medreseye 

akıtmıştır. İsa Bey Camii’nin yanında inşa ettirilmiş olan bu darülhadis döneminde 

Birgi’nin son derece önemli bir eğitim merkezi hâline gelmesine yol açmıştır. Ataullah 

Efendi’nin medrese inşasındaki tavrını, konu hakkında bir çalışma hazırlamış olan 

araştırıcı, haklı olarak ulema arasındaki dayanışmaya bağlamaktadır
25

. 
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Osmanlıda sultanların ve askerî sınıfın yükseköğrenimi dinî amaçları yanında siyasi 

amaçları için de kullanmaları Katolik ülkelerde de geçerli olmuştur. Bu eğilim Katolik 

nüfusun yoğun olduğu üniversitelerin yanı sıra Protestan üniversitelerinde de kuvvetle 

tatbik edilebilecek yaygınlıktaydı. O dönem için ve belki sonrasında da din ve dinden elde 

edilen bir meşruiyet aracı olarak bilgi, oldukça kuvvetli, etkili, yaygın ve de sürekliydi. 

Böylesi etkileri olan bir müesseseyi araçsallaştırarak kullanmak siyasî olarak son derece 

makul gerekçeleri içinde barındırıyordu. Öyle olunca papa, imparator, kral ve yerine göre 

elektörlerin öğrenci ya da hoca loncaları şeklinde olanların kurulma sebepleri bakımından 

farklılık gösterenleri müstesna yükseköğrenim kurumlarını kurma ve yaşatmadaki 

gayretleri son derece anlaşılabilir bir arzunun neticesidir.  

Osmanlı medreselerinin zirve noktaları her zaman için önce Sahn-ı Seman 

sonrasında ise Süleymaniye Medreseleri olmuştur. Her iki okul Osmanlı tarihi kadar dünya 

tarihinde de mümtaz bir mevki işgal etmektedir. Gerçekten de kendisini kayser olarak 

nitelendiren bir hükümdardan hükümran bir edanın sonucu olarak böyle bir hareketin 

gelmesi garipsenemez. Fetret Devri sonrasında devletin siyasî yapısı ve bürokratik 

bünyesindeki atalet son derece dikkat çekicidir. Devlet kurumlarının görmüş olduğu 

zararın onarılması son derece zor olmuştur. Süleymaniye Medreseleri olmasa da Sahn-ı 

Seman’ı bu noktadan da değerlendirmek gerekir. Fatih Sultan Mehmed’in ilk yaptığı 

işlerin başında gelen medresenin tesis edilmesiyle devlet aygıtının yeniden diriltilmesi 

arasında sıkı bağların bulunması icap eder. Fatih Sultan Mehmed Ayasofya Medresesi’ni 

kurarak ilkin dinî vecibeyi yerine getirmiş, Sahn-ı Seman’ı kurarak da örfü ihya etmiştir. 

Öte yandan Semaniye ile devletin nasıl örgütleneceğinin bir provası yapılmıştır. Böylece 

hiyerarşinin ve protokolün bir prototipi ortaya konmuştur. Teşkilat Kânûnnâmesi’yle bu 

prototip hızla hayata geçirilmiş, böylece Sahn-ı Seman devlet bürokrasisinin hem teorik 

hem de pratik açıdan ikame edilmesine matuf politik bir ürün haline gelmiştir. Sayıları az 

ve Anadolu dışından gelen ilim adamlarının desteğine muhtaç bulunan devlet aygıtının 

kendi kendisine yeten bir duruma gelmesi, ancak medrese ile mümkün olacağından 

Fatih’in böylesi bir adım atması muhtemel gerekçeleri içermiştir
26

. Devletin bir şekilde 

bürokratik sınıfa ihtiyaç duyduğu meydandadır. İş görecek yahut eklektik bir yaşamın 
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sonunda [zımnen de olsa] devlette vazifeli ailelerin, belki de sınıfların doğması da 

gerekmiştir. Bunun için medreselerin inşasıyla kimi ailelere bazı ayrıcalıkların tanınması 

birlikte değerlendirilmelidir. Hiyerarşinin bariz olduğu bürokrasideki gibi Fatih Sultan 

Mehmed de medreseleri de yukarıdan aşağıya yeniden bir düzenlemeye tâbi tutmuştur. 

12. yüzyılda ilk defa kurulmaya başlanan üniversiteler 14. yüzyılda bir atılım 

göstermişlerse de asıl büyük gelişmesi, belki de Avrupa çapında yaygınlaşması 15. ile 16. 

yüzyıllarda gerçekleştirmiştir. Öyle ki, 1378-1400 yılları arasında yirmi sekiz [28] 

üniversite varken yedi [7], 1400-1450 yılları arasında otuz bir [31] üniversite eğitim 

verirken on sekiz [18], 1451-1500 yılları arasında ise altmış üç [63] üniversite varken yirmi 

iki [22] üniversitenin daha açıldığı anlaşılmaktadır
27

. Üniversitelerin açılma sıklığında Orta 

Çağ’dan Rönesans’a değin hızlanan bir artış eğiliminden bahsetmek mümkündür. 

Eğilimin, 16. yüzyılda azalmak şöyle dursun hızını koruduğu görülmektedir. 1501-1550 

yılları arasında yirmi ikisi [22] Katoliklere, dördü [4] Protestanlara ait olmak üzere 

toplamda yirmi altı [26] üniversitenin açıldığı öğrenilmektedir. Bir sonraki dönemde 

mezhep kavgalarının bir sonucu olarak 1551-1600 yılları arasında otuz bir [31] Katolik 

üniversitesine karşılık bu kez on altı [16] Protestan üniversitesi, diğer bir deyişle toplamda 

kırk yedi [47] üniversite eğitim yaşamına katılmıştır. Bu hızlı artış sonrasında yeni 

üniversitelerin açılması ciddi bir azalma eğilimine girmiş ancak sürmüştür
28

. 

Yükseköğrenimin devlet ve Kilise aygıtları için yetenekli olsun ya da olmasın 

ihtiyaç duyulan kişilere formasyon sağlaması, üniversiteleri başlı başına stratejik üstler 

konumuna getirmiştir. İtalyan üniversitelerinin geleceğin papalarını yetiştirmedeki şöhreti 

bilinmedik bir şey değildir
29

. İlk kurulma gayelerinden ne çok farklı ne de bunlarla çok 

alakalı bir görünüm çizen üniversitelerin programları bir bakıma şehirlerin ve siyasî 

yönetim araçlarının ihtiyaç duydukları entelektüel sermayeyi devşirmeye yöneliktir. İlk 

bakışta dogmatik ve tekdüze eğitimin merkezi görünümü veren üniversitelerin dönüşüme 

başlaması konumlarında dramatik olmasa da önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu 

değişiklikler 16. yüzyılın Güney Almanya’sı ile Çeklerin vatanında hemen ortaya 
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çıkmamış, ancak zamanla üniversiteler bilimsel farklılıkların yuvası hâlini almaya 

başlamıştır. Muhtemeldir ki, benzeri etkileri kendi içlerinde olduğu kadar İtalya ile 

Fransa’yı da dâhil edebilmiştir. Özellikle Protestan ülkelerin millî kimliklerinin oluşması 

bir dereceye kadar üniversitelerle de ilişkilendirilmelidir. Çünkü kuvvetlenen 

Protestanlığın Kilise’den ve daha başka bir deyişle Christendom’dan ayrı bir kimlik 

geliştirebilmiş olması kimi yerel kral ve prenslerin de işlerine gelmiştir
30

. 

Yükseköğrenimin ulus inşa etmeye de yaradığının farkına varılması prenslerin bu eğitim 

kurumlarıyla bizzat ilgilenmelerinin zeminini hazırlamıştır. Çetin mücadeleler neticesinde 

tedriste Latincenin yerine yerel dillerin kullanılmaya başlaması da etkili olmuştur. Böylece 

üniversiteler yerel prens ve elektörlerce inşa edilirlerken üniversiteler de prensler için yeni 

uluslar inşa etmişlerdir.  

Üniversitelerin, Haçlı Seferleri’yle de ilişkisi kurulabilir. Kimi araştırmacılara göre 

bilgi birikiminin seferlerle de bir ilintisinin olması gerekir. Nispeten seküler bir şekilde 

gelişim gösteren kilise okullarının geniş kitleler için cazibe merkezi hâline gelmesi 

önemlidir. Feodal toplumun kurumlarının okullarda da ortaya çıkması bir sürpriz 

olmamamıştır. Bu okullara sıradan kimseler ve görece orta hâlli öğrenciler ilgi 

göstermiştir
31

. 

Feodalizmin sonrasında Kilise ise Ausburg Anlaşması’nın [1555] ardından yaşanan 

sulh hâlini makul gerekçelerle kullanmasını bilmiştir. Kendi konumunu sarstığının çok 

yakından tanığı olduğu bu durumu kendi lehine döndürme gayretlerine girişmiş ve başarılı 

olmuştur. Bu yüzden gelişmelerde payı olan Trent Konsili’ni üniversite tarihinde ikinci 

önemli olay olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü Protestanlığın gelişmesinde Güney 

Almanya üniversiteleri, bilhassa Wittenberg’in nasıl bir rol üstlendiğini fark edip başta 

İtalyan, ardından da Fransız üniversiteleri yeni bir modele doğru evrilmenin yollarını 

aramışlardır. Belki de bu model ilk önce İspanya’da ortaya çıkmıştır. Kontr-

Reformasyon’a bir tepki hareketi olarak ortaya çıkan Cizvit tarikatı, neredeyse tek bir 

kilise gibi algıladığı dünyaya adeta önce kolejler, ardından üniversiteler kurmaya 

başlayarak yayıldılar. Son derece kesin kurallarla hedefe yönelmiş olan Cizvit 
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üniversiteleri, atılgan bir seyir izlediler. Avrupa içinden ziyade yeni keşfedilmiş 

topraklarda üniversiteler kurarak Yaratıcı’nın dünyadaki temsilcisi papanın hükümranlığını 

çok uzak diyarlara değin götürmeyi başardılar. Katolik Kilisesi’nden ayrı bir örgütlenme 

hâlinde teşekkül etmiş gibi görünen tarikat, son derece organik bağlarla bağlandığı 

Kilise’nin ileri bir karakolu olmuştur. Öyle ki, Makau yahut Şili gibi uzak diyarlardaki 

üniversite binalarının tasarımı bile Vatikan’daki yetkililere sorula gelmiştir
32

. Zaten bu 

şiddetli tepkiden sonra Papalık yetkisindeki üniversitelerde Protestan üniversitelerine 

benzeyen, ancak daha atılımcı bilimsel etkinliklere yer verilmeye başlanmıştır.  

Üniversitelerin, en azından Katoliklerin gittikleri üniversitelerin en üst bânisi, asıl 

kurucuları krallar görünse de, teorik olarak Vatikan’daki papa olagelmiştir. Zira bir 

üniversitenin ilahilik içeren öğretici kimliği papanın yayınladığı bir ferman ya da 

emirname olan bull ile resmileşmekte ve meşruiyet kazanmaktaydı. Osmanlıda vakıf 

senedinin kadı tarafından onaylanmasına benzer biçimde gelişen, yetki devri de 

denilebilecek bu durum, resmiyeti ve akreditasyonu da sağlamaktaydı 

Zamanın ruhuna uygun geliştiği söylenebilecek her iki havzada da sultanlar, 

papalar ve prenslerden sonra bir bakıma dinî, bir başka bakımdan da siyasî gereklerin 

somutlaştığı yükseköğrenim kurumlarının kurulmasına öncülük edenler doğal olarak diğer 

devlet görevlileriydi. Bu kişiler böylece kendi istikballerini güvence altına aldıkları gibi 

siyasî mücadeleye de destek çıkmış oluyorlardı. Avrupa’daki soyluların bunu 

yapmalarındaki sebeplerin en azından biri, kendi hane halklarının ihtiyaçlarına cevap 

verecek ya da gayrimenkullerinin bakım ve gözetimi ile yakından ilgilenecek kişilerin 

eğitimiyle de ilgilenmek zorunluluklarıdır. Çünkü İtalya’daki şehir yönetimlerinin ticarî 

faaliyetlerinde eksikliğini çektikleri insan unsurunu yetiştirmek için sorunu nasıl bir metot 

izleyerek aştıkları az ya da çok bilinmektedir. Ticarî imkânlardan görece yoksun olsalar da 

tarımdaki devrimle ilişkilendirilebilecek nüfus artışı ve yeni şehirlerin genişlemesi, yerel 

soylulara hep benzer görevler yüklemiştir. Kilise ile Alplerin kuzeyinde kalan ülkelerin 

başlangıçta dikkatini çekmese de nüfus artışı ile ortaya çıkan genç ve çalışabilir nüfusun 

bir biçimde istihdama kanalize edilmesi zorunluğu yerel yöneticileri zor durumda 
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bırakmıştır. Taşrada kurulan üniversitelerin bânilerine bu açıdan da bakmak yararlı 

olacaktır.  

Osmanlı medreselerinin sıkı sıkıya örülmüş hiyerarşi ağında askerî sınıfın ya da 

yereldeki görece zenginlerin medrese kurmadaki isteklerini, Avrupa’daki benzerlerinin 

etkileriyle kıyaslamak mümkün değildir. Aslında 16. yüzyıldan itibaren taşradan şehirlere 

büyük göçler neticesinde meşrut hükümler nedeniyle en azından medrese çağındakilerin 

buralarda kolayca hücre-nişîn olamadıkları bilinmektedir. Hemen pek çok yerde medrese 

açılmışsa da büyük şehirlerde yığılmanın olduğunu tahmin etmek gerekir. Ancak artan 

nüfusla beraber yeni medreselerin neden çoğalmadığını anlamak gerekecektir. Parça parça 

da olsa henüz yöreler ve tarihler bazında bütünleşik bir envanter olmadığından gerçekçi bir 

tahminde bulunmak neredeyse mümkün değildir. Eğer bir daralma varsa bunun merkezî 

yönetimin bilinçli bir tercihi olup olmadığına ilişkin tahmin geliştirmek de oldukça zor 

görünmektedir. Keza öyle olmasa bile Avrupa’daki ekonomik genişleme, sonunda 

Anadolu’da hızla düşen gelirlerin ve alım gücünün zayıflaması neticesinde yereldeki 

medreselerin teşekkülünde zahmet çekilip çekilmediği de ayrıca tartışılmaya değer hâle 

getirmektedir. Eğer böyleyse Avrupa’daki durumun tam tersi bir gelişmeden söz edilebilir. 

Çünkü görece ekonomik zayıflık bilhassa Avrupa’nın deniz kıyılarından uzaktaki 

şehirlerinde zorluklar çıkarmıştır. Öyle ki Cenevre Akademisi’nin inşa edilme sürecinde 

öğrencilerin çatısı yıkık eski yapılarda eğitim görmek zorunda kalmaları, tamir için bile 

neredeyse zorla para bulunduğu bu duruma güzel misal olarak verilebilir
33

. 

Osmanlıdaki medreseler de, tıpkı zamanla oluşmuş soyut hiyerarşilerindeki gibi, 

yönetimi oluşturan piramidin en üstünü temsil eden sultandan, aşağıdaki reayaya doğru bir 

hareketle inşa ve teşkil ettirilmişlerdir. Elbette bu durum, ekonomik gücün odaklandığı 

hattı da işaret etmektedir. Keza bahsedilen bu durum, benzer bir biçimde politik arka planı 

tasarlayanlara da işaret etmektedir.  

Bâniler, ilgi çekici biçimde İslam hukukunun uygulanması sonucunda, medreseler 

birer vakıf olduklarından ve gerçek kişiler tarafından vakfedilmeleri gerektiğinden, tek tek 

kişilerden oluşmaktaydılar. Her bir kişi hem Yaratıcı hem de hukuk önünde yaptırdıklarını 

kıyamete değin kalacak biçimde hukukî ve malî desteklerle desteklemek ve bunun 

şartlarını da en ince ayrıntısına değin belirtmek zorundaydı. Tüm unsurlar yerine 
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getirildikten sonra her şeyin usulüne uygunluğu ve yerindeliği bir bakıma hem örfî hem de 

dinî hukukun temsilcisi olan kadı tarafından muhakeme edildikten sonra onaylanmış 

olurdu. Bu işlemden sonra vakfın nitelik ve cinsine göre bâninin ya da diğer bir deyişle 

vâkıfın doğrudan doğruya medresenin dâhili işleyişine bir dahli söz konusu olamazdı. Bu 

açıdan bakıldığında medreselerin kurucuları gerçek ve hür kişiler olmaları yönünden 

önemlidirler.  

Avrupa’daki üniversitelerin kurulmalarında, tarihen önemli iki gelenek göze 

çarpmaktadır. Üniversitelerin kurulmasında yukarıda da değinildiği üzere Osmanlıdakileri 

andırır uygulamalar muhtemelen 16. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanmışsa da iki farklı 

deneyimin Avrupa üniversiteleri tarihinde anılması gerekir. Tarihen bu iki örnek, 

üniversitelerin ortaya çıkmaları bakımından son derece dikkate değer unsurları da 

içermektedir. Orta Çağ’ın ilk dönemlerinde o zamanın büyükşehirlerinde oluşan nüfus 

kesafeti her tabakadan insanı içinde barındırdığından eğitim faaliyetlerine yön verecek 

kişileri de içermiştir. Keza bu şehirlerin tarihî olarak eski devletlerin önemli şehirlerinden 

olması bu kıymeti ayrıcaartırmıştır. Benzer biçimde parlak geçmişlerini sürdürmeye 

yarayacak hareketli pazar ve panayır ortamlarına ev sahipliği yapmalarıyla da şehirler, 

çeşitli kişilerin amaçları uğruna cazibesini katmerleştirmiştir. Bu cümleden olarak, kısaca 

üniversitelerin kurulmaya hazır bir ortam bulmalarının mümkün olduğunu söylenebilir. 

Ayrıca geçmişten gelen gelenekleri yaşatmaya devam etmeleri de kültürel ortamın diri 

tutulmasına imkân tanımıştır. Böylesi bir ahval üzerine hayret verici biçimde Avrupa’nın 

dört bir yanından gelen öğrenme isteklileri ile öğretme arzuluları bu şehirleri kendilerine 

merkez kılmaya başlamışlardır. Zamanla benzer niyetlilerin birbirlerini bulmaları yeni 

birtakım korporasyonların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böyle olunca da zamanla 

örgütlenmelere gidilmesi zarureti doğmuştur. Hıristiyan dünyasının adeta ilim başkenti 

addedilen Paris Üniversitesi’nde beklenen ilk adımı, hocalar, kendi aralarında 

oluşturdukları loncalar ile atmışlardır. Paris ve sonrasında onu taklit etme isteklisi 

üniversiteler benzer bir biçimde örgütlenmeye başlayarak ilkini takip ettiler. Paris’te 

kurucudan çok kurucularından, dolayısıyla tüzel kişilikten bahsetmek mümkündür. Paris’in 

benzeri gibi gözükse de aynı tarz bir örgütlenme girişimi, hizmet alan öğrenciler tarafından 

yaşama geçirilmesi sonrasında Bologna’da gerçekleşmiştir. Universitas olarak adlandırılan 

çeşitli milletlere mensup öğrenciler tarafından oluşturulan öğrenci birlikleri, bu kez kendi 

haklarını hocaların nezdinde korumak üzere bir araya gelmişlerdir. Bologna Üniversitesi 
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zaten kuruluşundan çok daha öncesinde öğrenci merkezi olmuştur. Sonrasında da hukuk 

eğitiminin merkezi olarak görülse de bunun tarihî bir arka planı bulunmaktadır. Çünkü 

Bologna’da öteden beri hukuk eğitimi verilen özel okullar mevcut olmuştur
34

.  

Universitasların birlikte hareket etme hâli de zamanla modern üniversiteyi doğurmuştur. 

Dolayısıyla üniversitelerin kurulmasında bu iki tarihî örnek özellikleri ve etkileri 

bakımından ayrıca değerlendirmeli ve not edilmelidir. Paris Üniversitesi örneği Katolik 

Kilisesi’nin kurucu iradesine dönüşürken Bologna’daki örnek Paris’inkinden farklı bir 

kimlik geliştirerek şehirlerin, şehir yönetimlerinin uhdesinde gelişmeye devam etmiştir. 

İtalyan şehir devletleri bilhassa ticarette mahir olmaları ve kendi kararlarını alma 

yolundaki özerklikleriyle senkronize bir biçimde farklı normlar geliştirmişlerdir. 

Üniversite tarihi için, şehir yönetimlerinin üniversitelerle yakından ilgilenmesi önemli bir 

gelişmeye karşılık gelmektedir. 

15.-16. yüzyıllar İtalyan şehirlerinde üniversitelerin fenomen hâlini aldığı 

söylenebilir. Keza üniversitelerin kurulmasında pek çok dönemlerin olduğunu da 

varsaymak icap eder. Üniversitelerin hızla kurulmasında farklı sebeplerden bahsedilebilirse 

de entelektüel dönüşümlerin de hesaba katılması gerekir. Pek çok kez dogmaya muhalif 

olmasından ötürü zor dönemler geçirmiş olsa da 14. ve 16. yüzyıllar arasında Aristoteles’in 

yeniden düşünce dünyasına girmesi üniversitelerin yaygınlaşmasıyla sonuçlanmış 

olabilir
35

. Farklı lonca sistemleriyle kurulmuş olsalar da muhtemelen 16. yüzyıldan sonraki 

İtalyan şehirleri, üniversiteleri son derece önemsemeye başlamışlardır. Öyle ki üniversite 

kurmak, üniversiteye kol kanat germek şehir için bir prestij hâline gelmiştir
36

. Bu yüzden 

İtalyan şehirlerinde ama özellikle de orta ve kuzeydeki şehirlerde üniversite kurmak bir 

yarış ve rekabet ortamına dönüşmüştür. Özellikle kendi aralarındaki yerel savaşlar 

yüzünden zaman zaman üniversiteleşme girişimleri sekteye uğramış olsa da, yer 

değiştirme, taşınma ve yeni kurumların inşasından geri durulmamıştır. Açıkçası İtalyan 

şehirlerindeki bu farklı gelişmenin ardında ekonomik canlılığın yol açtığı sermaye 

birikimine koşut biçimde zenginleşen hümanistik algının etkisini de hesaba katmak 

gerekmektedir. Öncesinde dinî gerekçelerle de olsa hayır niyetli girişimlere benzer ancak 
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farklı bir biçimde gelişmiş hümanistik filantropi kendini göstermeye başlamıştır. Özellikle 

son derece parlak bir üne sahip olan Mediciler tam da bu safhada üstlerine düşen görevleri 

belki de fazlasıyla yerine getirmişlerdir. Ticaretten kazandıklarını kütüphane ve okullar 

üzerinden eğitime aktarmaktan geri durmamışlardır. Bir yaşam tarzı olarak eklektik ve 

rafine bir tarzı geçmişin sayfalarından çıkararak uygulamaya sokan Medici ailesi, eğitimin 

fonlanması hususunda son derece içten ve cömert davranmışlardır. Medicileri onlar kadar 

olmasalar da hem İtalya hem de İspanya’daki başka aileler takip etmeye başlamıştır. 

İspanya’da da ekonominin gelişmesine koşut bir biçimde Kastilya’daki eğitim 

kurumlarının üniversiteleşmeden etkilendiğini söylemek mümkün görünmektedir. 

Muhtemelen ekonominin soylular ve krallar için yükseköğrenim üzerinden kolaylaştırıcı 

etkisi mevcuttu
37

. 

Üniversitelerin müessisleri ele alınırken sadece ilk kurucu yahut sonraki bağışçıları 

dikkate almak, muhtemeldir ki üniversitelerin kimler tarafından kurulduğunun 

anlaşılmasında eksik bir algıya yol açacaktır. Osmanlılarda da belki zevâid gibi araçlar 

başta olmak üzere kaynakları yetersiz vakıfların başka kişi ve vakıflarla desteklenmesi 

bilindiği gibi üniversitelerin de kolektif kimliklerinden söz edilebilir. Bir üniversite bir 

soylu ya da din adamı tarafından kurulup kral veya papa onayıyla desteklenmiş oluyorsa da 

başka hayır sahibi veya meraklılarca da genişletiliyordu.  Buna örnek olarak Osmanlı 

medreselerinde teknik varlıkları pek bilinmeyen botanik bahçelerinin kurulması verilebilir. 

İlk botanik bahçesi 1543 yılında Pisa Üniversitesi’nde Luca Ghini [ö. 1556] tarafından 

kurulmuştur. Bu bahçeyi 1545 yılında Padua Üniversitesi’nde kurulan diğer bir bahçe takip 

etmiştir
38

. Görece geç açılmış olan bir başka botanik bahçesi Uppsala’da 1657 yılında 

faaliyete geçmiştir. Nispeten daha geç bir tarihte Oxford Üniversitesi için açılacak olanı, 

eskiden bir Yahudi maşatlığı iken sonradan sahibinin botanik bahçesi yapılması şartı 

koyması üzerine botanik bahçesine dönüştürülmüştür
39

. 

Osmanlıdaki görece zengin reayanın birikimlerini fî-sebîlillâh harcamaları çok yeni 

bir şey değilse de İtalya’daki zengin ailelerin harcamalarının konjonktür ve hümanistik 

uyanışla gelişmesi gibi unsurları yüzünden nicelik olarak ayrı kimliklere sahip olduğu akla 

gelmektedir. Muhtemelen sırf bu kişilerin eğitime ve doğrudan doğruya kültür ve sanat 
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atmosferine sirayet etmiş olmaları, hümanizmanın İtalya yarımadasından uzaklara 

ulaşmasını sağlamıştır. Tabii bu açıdan kimi üniversiteler şehir üniversitesi olmaktan 

ziyade aile üniversiteleri kalarak kaçınılmaz bir sonuçla karşılaşmışlardır. Ailenin, 

üniversitenin her şeyi ile ilgilenmesi ve bir bakıma aileyi bir arada tutmasını Osmanlıların 

ehlî vakıf diye tabir ettikleriyle aile vakıflarının işlevlerine benzetmek çok yanlış 

olmayacaktır. Ancak şehirlerin kendi yönetimleri tarafından tesis ettirilen üniversiteler 

bunlardan farklı bir oluşumla ortaya çıkmışlardır. Yukarıda da değinildiği üzere ekonomik 

ve tarımsal devinimin nüfus, dolayısıyla iktisat üzerinde yaptığı etki şehirlerde adeta 

yankılanmıştır. Zenginliğin getirdiği refahla beraber şehirler ardı ardına üniversiteler 

kurmaya başlamışdılar. Bu girişimin hızında ekonomik bir yan aranmalıdır; ancak 

ekonomik çekiciliğin dışında geometrik olarak artan insanî ve iktisadî ilişkilerin zorunlu 

kıldığı yetişmiş insan gücü de akılda tutulmalıdır. Şehirlerin gelişmesiyle yeni pozisyonlar 

için meslekî yeterlilik kazanmış yeni kişilere de ihtiyaç duyulmaktaydı Şehirler ticarî 

anlamda bilgileri geliştirsin diye tüccar sınıfın çocuklarına yönelik abakolar [abbaco] açsa 

da temel ve basit bilgilerin verildiği bu yerlerin yeterli olmadığı muhtemelen denenerek 

anlaşılmış oldu. Böylece eksikliklerinin farkına varan şehirler bu pozisyonları dolduracak 

üniversiteleri kurmaya yöneldiler. Doğal olarak bu üniversiteler şehir yönetimleri 

tarafından kuruldukları gibi yine aynı yönetimlerce idare edildiler. Geçiş süreci, çeşitli 

ailelerin kayırıldığı bir dönem olmuşsa da üniversiteler zamanla kendilerini kuran 

şehirlerin kendisiyle özdeşleştiler. Şehir yönetimleri, üniversiteleri kurmanın yanında 

onların ayrıcalıklı yapılara kavuşturmanın yollarını da aradı. Üniversitelerin kurucuları 

hem üniversitenin bulunduğu yapıların kiralarını ödedi hem de öğrencilerin daha rahat bir 

yaşam sürmesine gayret ettiler. Konaklama sorunu yaşayan öğrencilerin daha uygun 

miktarlarda ev kiralamalarına kolaylık sağlayacak kira narhlarına varıncaya dek 

indirimlerin sağlanmasına özen göstermişlerdir. Böyle olunca en azından İtalya’daki kimi 

şehir üniversitelerinin bânileri şehir yönetimleri olageldiler. 

Protestan ahlakı, Doğu Avrupa ile Baltık Denizi çevresinde kendisine uygun bir 

yayılma ortamı bulmuştur. Elbette geleneksel Katolik kitlenin varlığı bu genişlemeyi zorlu 

kıldıysa da bir şekilde üstesinden gelinebilmiştir. Ancak Trent Konsili’nde alınan 

kararların etkinliği ile Katolik Kilisesi’nin yeniden gelişim alanı bulduğu belirtilebilir. 

Konsilde alınan kararlarla kilise litürjisinden akâide değin birçok alanda sadeleşmeye 
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gidilmesi Protestanların önünde önemli bir avantaj sağlamış olmalıdır
40

. Böyle olunca 

Kilise’nin, yerel güçlerin eşliğinde hızla bir üniversiteleşmeye gittiğini öngörmek icap 

eder. Kilise’nin gayretli genişlemesi son derece dikkat çekicidir. Çünkü bu türden 

üniversiteler yukarıda da değinildiği üzere önemli roller üstlenmişlerdir. Bu duruma 

Vilnius Üniversitesi örnek verilebilir. Protestanlığın eriştiği bu yerde bir akademi 

açılmasına kalkışılmışsa da yeni şekil alan Kilise, tarikatları eliyle buraya erişebilmiştir. 

1565 yıllarında bir kolej kurma fikri yerel güçlerce de desteklenmiştir. 16. yüzyılın ikinci 

yarısında buraya gelen Cizvit Balthasarus Hostovinus Vatikan’a yolladığı raporlarında 

Vilnius’un mükemmel bir konuma sahip olduğunu belirtilmiştir. Yakınlarında bir 

yükseköğrenim merkezi yoktur ve bu durum eğitim kurumu için son derece uygun bir 

ortam sağlamaktadır. Bölge ayrıca Rus, Tatar ve Finlere de yakın bir konuma sahiptir. 

Gerçekten de akademi Katoliklerden önce Protestan önde gelenlerle de olsa yerel güçlerin 

desteği ile elbette Polonya Kralı ve Litvanya Dükü Stephanus Bathoreus tarafından 1579 

yılında bir akademi olarak açılmıştır
41

. Okul bilahare bölgenin en önemli eğitim merkezi 

hâline dönüşmüştür. 

Katolik Kilisesi yeni keşfedilen yerlerde de hızlı atılımlar içinde olmuştur. Bunun 

dinî sebepleri olsa da idarî kaygıların ağır bastığını düşünmek gerekir. İspanyolların Güney 

Amerika’da koloniler kurması, hızla artan nüfusun yönetimi için yetişmiş kişilere muhtaç 

olması gibi bilindik bir sorunu gündeme getirmiştir. Muhtemelen dinî amaçlarla bulanmış 

bir yönetim becerisi, okulların açılmasını halk için zorunlu kılmıştır. Elbette yeryüzü 

kilisesinin ruhanî efendisi olan papa bu işi doğrudan Kilise eli yerine farklı niteliklerle 

gelişmiş tarikatların yardımıyla görmüştür. Bu amaçla Cizvitler değil de Güney 

Amerika’da görece daha örgütlü olan Dominiken tarikatı kullanılmıştır
42

. Zira gerçekten de 

İspanya ve Portekiz, ele geçirdiği topraklarda belki de işgal süreci daha sona ermeden 

üniversiteler kurma yoluna gitmişlerdir. 1538 yılından neredeyse kırk beş yıl sonra Mexico 

Üniversitesi, ardından da San Marcos Üniversitesi kurulmuştur. Bu bir bakıma mevcut 

bölgenin Hıristiyanlaştırılmasıyla, yerlileri yeni dinleriyle karşılaştırlmakla da yakından 

alakalıdır. Okulların kurulması, dinî vecibelerin kendisiymiş gibi her zaman aynı yol 
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izlenmiştir. Önce bir manastıra bağlı bir kolej kurulmuş, ardından manastır kralın kanatları 

altına alınmıştır. Bu amaçla için kurulan manastırın üniversiteye dönüşmesi için manastırın 

yöneticisi Tomas de Martin bir berat vermesi amacıyla Kral 5. Charles’a [ö. 1558] 

başvurmuş, kralın yayınladığı emirname ile bahsi geçen kolej, Pontifica y Real 

Universidad de San Marcos de Lima adıyla 1551 yılında üniversite hâlini almıştır. 

Üniversitede doğal olarak İspanyol üniversiteleri için bir tür model olan Salamanca 

Üniversitesi taklit edilmeye çalışılmıştır
43

. 

Protestanların akâide matuf konularda kendi aralarında yeni görüşler geliştirmeye 

başlamaları tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Aslında teolojik konularda 

üniversitelerin birer karargâh hâlini alıp almadığını da ayrıca tartışmak gerekir. Daha önce 

de değinildiği üzere Protestan ahlakı yerelde yavaş, ancak emin bir biçimde milliyetçilik 

fikirlerini de zenginleştirmiştir. Bu duruma misal olarak Marburg Üniversitesi verilebilir. 

Çünkü bahsedilen husus milliyetçilikle beraber siyasî fikirlerin gelişmesinin de yolunu 

açmıştır. Böylece ahlakî olmasa da siyasî bir sebepler silsilesi inşa edilmiştir
44

. Bu fikriyat 

üzerine bir de manastır ve Kilise’nin genel tavırları Protestanlık sonrasında Hessen’in idarî 

yöneticisi Philip ve hanedanlığını huzursuz edince, gereken cevaplar hemen verilmiştir. 

Manastır ve Kilise varlıkları konusunda toplumsal mutabakata uygun önlemlerin 

alınmasına özen gösteren Philip böylece görece genç bir yönetici olmasına rağmen yaşına 

göre son derece önemli teşebbüslerde bulunmuştur
45

. Öyle ki, kendi bölgesindeki manastır 

ve kilise gelirlerinin neredeyse yarısından fazlasını, kuracağı üniversiteye tahsis etmiştir. 

Philip’in siyasî bir nitelik de taşıyanbu girişimi Marburg Üniversitesi’nin 1527 yılında 

böylesi siyasî ve psikolojik bir ortamda kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Üniversite 

başlangıçta çok az bir öğrenciye sahip olsa da yüzyıllık bir dönem içinde önemli bir 

ilerleme kaydederek adeta Almanya’nın Wittenberg’den sonraki asıl üniversitesi hâline 

gelmiştir. Zira o zamana dek Katolik üniversitelerinin dönüşümüyle oluşmuş Protestan 

üniversitelerinin yanında baştan sona Protestan düşüncesi ile kurulmuş ilk ve tek kurum 

                                                           
43

 Michael Mundt, “National University of San Marcos”, International Dictionary of University 

Histories, 3rd edition, ed. Mary Elizabeth Devine, Carol Summerfield, Fitzroy Dearborn Publishers, 

Routledge, New York, 2013,  s. 292. 
44

 Robert von Friedeburg, “Civic Humanism and Republican Citizenship in early Modern Europe”, 

Republicanism: Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe: A Shared 

European Heritage, ed. Martin van Gelderen, Quentin Skinner, Cambridge University Press, Cambridge, 

2004, s. 138. 
45

 H. C. Erik Midelfort, A History of Madness in Sixteenth Century Germany, Stanford University 

Press, Stanford, 1999, s. 327. 



54 
 

olarak görülmüştür. Hessenli Philip’in sonrasında bu üniversitenin çok önemli işler başarıp 

başarmadığı hususunda ne düşündüğü bilinmemekle beraber Melanchthon burada yeni bir 

düzen inşasına koyulmuştur
46

. Tabii bu inşa hareketine Luther, Huldrich Zwingli [ö. 1531] 

ve Melanchthon ile birlikte Francis Lambert’in [ö. 1530] de taraflar arasında bulunduğu 

1529 tarihli bir tartışmaya ev sahipliği yaparak, Protestan ilahiyatının da temel 

inanışlarının yeniden elden geçirildiği yer, mekân olması da eklenmiştir. Hiç kuşkusuz 

Hessenli bir soylu ve yönetici olarak Philip’in başlangıçta dinî gerekçelerle Kilise’ye karşı 

giriştiği bu hareket, siyasî bir şekilde sonuçlanmış, ortaya son derece önemli bir üniversite 

çıkmıştır. 

İtalyanların zengin ailelerinden Gonzagaların da dönemi için daha uygun olacağı 

şekliyle bir üniversiteyi sahiplenmeleri, o zaman göre çok ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 

Çünkü yeni bir üniversiteden ziyade studia genaraleden zaman içinde devşirilerek o zaman 

dek gelen bir üniversitenin soylu yönetici bir ailenin merakı hâline dönüşmesi ilgi çekici 

bir öyküyü meydana getirmektedir. Mantua, Gonzaga ailesinin burayı kendine vatan 

kılmadan önce Virgil’in doğum yeri olması yüzünden hem de Hz. İsa’nın kutsal 

kalıntılarının bulunması nedeniyle bilinen bir yerdi. Gonzaga ailesinin atadedesi Marki 

Gianfrancesco Gonzaga’nın [ö. 1444] İmparator 1. Sigismund’dan [ö. 1433] bir üniversite 

izni almaya çalışmasıyla Mantua çok farklı bir serüvenin yaşandığı yer haline gelmiştir
47

. 

Büyük Gonzaga’nın bu girişimleri, sonrasında Guglielmo Gonzaga [ö. 1587] zamanında da 

sürmüştür. Ancak asıl ilginç olan Gonzaga ailesinin Medicileri taklit etmek istemesidir. Bir 

model olarak Mediciler, zamanın İtalya’sında pek etkili olmuştur. Gonzaga ailesi de 

çocuklarının eğitiminde Mediciler gibi davranarak döneminin önde gelen hocalarını, 

evlatları için Mantua’ya getirtmişlerdir. Bu girişmleri zamanla çeşitli alanlarda ilim 

adamlarına hâmiliğe dönüşmüş buradan da üniversitenin yaşaması için hem ekonomik hem 

de sosyal bir ortamın oluşması sağlanabilmiştir
48

. Böylesi bir gelenek neredeyse İtalya’nın 

pek çok ufak devletinin yöneticileri tarafından sürdürülmüştür. Hümanizmanın ortaya 

çıkması ile birlikte yukarıda da dile getirilen sebeplerden ötürü şehir yöneticileri ve 

soylular üniversite hocalarını kendi şehirlerine çekmek için her yolu denemişlerdir. 
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Kuzeyde yer alan Aberdeen Üniversitesi de geleneksel biçimde dinî bir seremoni 

ile kurulmuş üniversitelerdendir. Üniversite, Papa 6. Alexander’ın [ö. 1503] fermanı ile 

1495 yılında Piskopos William Elphinstone [ö. 1514] tarafından kurulmuştur. Üniversite 

Elphistone tarafından kurulmuşsa da daha sonra İskoçya kralı tarafından yeni imkânlarla 

gelişmeye açık bir hâle getirilmiştir
49

. Aberdeen Üniversitesi böylece Glasgow ile St. 

Andrews’dan sonra ülkenin üçüncü üniversitesi olmuştur. Aslında üniversitelerin her 

birinin birer studium generale olarak varlıklarını sürdürmesi, ardından papalık emirnamesi 

ile üniversiteye dönüştürülmeleri buradan yetişenlerin Hıristiyan dünyasında ders verecek 

kabiliyet ve bilgileri havî olduğunun bir teminatı anlamına gelmiştir. 

Wittenberg Üniversitesi’nin Avrupa üniversiteleri içinde müessese tarihi 

bakımından ayrıcalıklı ve özel bir yerinin olması gerekir. Çünkü üniversite, Katolik havza 

içerisinde, Protestan düşüncesinin itikadî kurallarının işlendiği bir merkez hâline gelmiştir. 

Üniversite 3. Frederick [ö. 1503] tarafından 1502 yılında Academia Vitebergensis adıyla 

kurmuş olsa da pek çok üniversitenin başına geldiği gibi başlangıcından çok daha uzakta 

bir konumda gelişme göstermiştir
50

. Bu çerçevede bazı üniversitelerde yeniden açılışlar söz 

konusu olmuştur. 13. yüzyılda ya da sonrasında kurulmuş olan üniversiteler günün 

konjonktürüne göre yeniden bir yapılanmaya gidip ikinci kez kapılarını eğitim için 

açabilmişlerdir. Bu durumun arka planında mezhebî sorunlar yatmakla beraber yeni 

müessislerin üniversiteleritekrar organize etmeleri de burada etkili olmuştur. Napoli, 1224 

yılında kurulmuş olmasına karşın ardından sekteye uğramış 1465 yılında yeniden açılmış, 

gelişimi bununla da sınırlı kalmamış, 1507 yılında mezhepler arasında yaşanan sınıflaşma 

neticesinde yeniden yapılanmıştır
51

. Wittenberg her ne kadar Saksonya Elektörü 3. 

Frederick [ö. 1525] tarafından ilk temelleri atılarak açılmış olsa da malum gelişmelerden 

ötürü asıl bânisinin Luther olduğunu kabul etmek gerekir. Frederick akademi olarak bu 

okulu açtığında muhtemelen hümanizmanın parlak bir numunesi olacağını ummaktaydı. 

Bunun için olsa gerek Luther, üniversitelerinin manevî babası Melanchthon’u buraya hoca 

olarak atamıştır. Çünkü Wittenberg asıl hüviyetini kuruluşu ile değil Luther’in Kilise’ye 
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olan hücumlarında akademik merkez olmasıyla kazanmıştır
52

. Wittenberg’in Kutsal Kitap 

merkezli bir hâl almasını hedefleyen Luther buna matuf olarak da ders programlarını bu 

şekilde şekillendirmiş Yunanca, İbranice ve Latince üniversitenin ders programı içinde 

yerini almıştır. Luther’in verilecek derslerin sayısından günlerine değin hemen her şeyi 

planlamış olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Luther 1502 yılında kurulmuş üniversiteyi 

bambaşka bir konumda yeniden inşa etmiştir
53

. 

Farklı bir kültür havzasının uzantısı gibi görünseler de Osmanlı taşrasındaki 

medreselerde de benzer çıkışı görmek mümkündür. Ancak nitelik olarak kurulma niyetleri, 

şehirlerdeki gibi yerel pozisyonların doldurulması değildir. Çünkü sıkı bir silsile şeklinde 

tasarlanmış medrese hiyerarşisinin Avrupa’daki görece tekil ve bağımsız, üniversite 

yapısından uzak olması nedeniyle yerele ait bir hedefi yoktur. Fakat ilk kademe 

medreselerinden nasiplenerek daha yüksek medreselere gidememiş olan öğrencilerin 

taşrada bulundukları yerlerde mektep öğretmenliği, kâtiplik gibi pozisyonları doldurmuş 

olabileceği ihtimali hesaba katılmalıdır. Ne var ki Osmanlının Anadolu’da ve iç kısımlarda 

kalan şehirlerindeki ekonomik yeterlilik son derece kısıtlı ve döngüseldir. Bu yüzden 

medreselerin büyükşehirler dışında, yerel ve ufak taşra şehirlerindeki etkinlikleri henüz 

işlenmediğinden nasıl bir yetkinlikle çevreyi etkiledikleri ancak tahmin edilebilir. Bu 

yüzden İtalya’nın zengin şehirlerinde olmasa da Osmanlının iç kesimlerindeki daha küçük 

yerleşim birimlerinde de zengin reaya tarafından kurulmuş ilk kademe medreselerinden 

bahsetmek mümkündür. 

Hiç şüphesiz bir yükseköğrenim teşkilatının oluşturulması ya da başka bir ifadeyle 

kurulmasında kurucu metnin akdedilmesi bir başlangıçtır. Yukarıdaki bölümde de 

değinildiği üzere kurumun nasıl işletileceğinden ders programına varıncaya dek 

medresenin hemen bütün işleyişi bu metinde kaydedilmekte ve meşrut kılınan hususlardan 

bir zerre dahi uzaklaşılmasına izin verilmemekteydi. Böyle olunca medresenin bânisi 

kuruluş sonrasında da medresenin işleyişinden dolaylı olarak söz sahibi kalmaya devam 

etmekteydi. Medresenin büyüklüğüne göre tanzim ettirdiği vakfiyede vâkıf, diğer bir 

deyişle kurucu, çeşitli hizmetlerin ihdasıyla da yakından alakalı davranmaktaydı. Böylece 

medresenin genel ihtiyaçlarını içeren bakım ve onarımdan öğrencilerin kışlık giyecekleri 
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ve harçlıklarına, öldüğünde kendi ruhuna Kur’an-ı Kerim okuyacak kişiden medresenin 

temizlik ve muhafazasına değin tüm unsurların neler olabileceği önceden tespit edilip 

gelire ve düzene bağlanmıştır. Gelirleri ve gelirlerin akarları da titizlikle saptanarak kayıt 

altına alınmıştır. Bu gibi hizmetlerin sürdürülmesinde mütevellinin bir fonksiyonundan 

bahsedilebilir. Fakat asıl koruyup kollama yetkisi neredeyse hep yerel kadının uhdesinde 

olagelmiştir. Kadılık makamı doğrudan doğruya medreselerin tesisinde kurucu amil olmasa 

da işlemin hukuka uygunluğunun gözetiminden sorumlu bulunduğu için hesaba dâhil 

edilmelidir. Kadının işlemleri kayda geçirmesi ile kurumun tesisi tamamlanarak girişimler 

sonuçlanmış olurdu. Avrupa’da da üniversitelerin resmîleşmesindeki hukukî süreçte dinî 

kanunun [canon law] koruyucusu Kilise’nin başı papa önemli bir rol oynamıştır. Papanın 

yeni bir üniversitenin kuruluşunda onay makamında olması son derece önemlidir. Çünkü 

eğer papalığın onay beratı olmazsa o kurumun Kilise’nin egemenliğine ve kurallarına tâbi 

olmadığının anlaşılması gerekir. Aksi halde zaten dinî hassasiyetin en üst seviyede olduğu 

Avrupa’da bir yükseköğrenim kurumunun hayatiyetini sürdürmesi bir hayli zor olmalıdır. 

Keza bu gerekçenin varlığı 15. ve 16. yüzyılların Avrupa’sında dinî olmaktan ziyade siyasî 

bir içerikle oluşmuş fikrî yapıyı derinden alâkadar etmelidir. Bu açıdan bakıldığından papa 

en üst perdeden üniversitelerin kurucusu ya da eş kurucusu niteliğindedir.  

 

II.    Hukukî Varlık 

Müesseseleri müessese kılan pek çok şey yanında en önemli unsurlardan biri 

herhalde hukukî kimlikleridir. Tedvin [kodifikasyon] edilmiş kurallar zümresi içinde 

kendisine sağladığı konum, bir bakıma onun toplum nezdindeki yerini de ortaya koyar. 

Kurum, kanunun sınırlamaları ya da adlandırmaları ile kendine bir yer bulur ve 

faaliyetlerini sürdürmeye hazır bir zaman ve mekân imkânını meydana getirir. 

Müessesenin hukuk karşısındaki ya da içindeki varlığı kendisini bir bakıma tüzel kişiliğe 

de büründürür. Böylece hem yaptıkları bir kurala dayanmakta hem de yeni kurallar 

oluştururken öncekileri örnek alarak bir içtihadın gelişmesine imkân sağlanmaktadır. 

Dolayısıyla böylece siyak ve sibakıyla ilişkiler manzumesi kurulmuş olur. Sırf bu 

özelliklerinden ötürü medrese ve üniversitelerin hukukî varlıkları onların köklü kurumlar 

olarak devam etmelerini sağlamıştır. 
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Medrese ve üniversite açısından hukukun ilk tezahür ettiği noktanın kuruluşlarıyla 

bir ilgisinin olması gerekir. Kuruluş biçimleri bir bakıma onların hukukî statülerinin ne 

olduğuyla da yakından alakalıdır. Zira yasal yapıları yahut kurum olarak inşa edilmeleri 

hukuka bağlı bir biçimde gelişeceği için hem kendi içindeki hem de diğer kurumlarla olan 

temaslarını temel bir biçimde etkileyecektir. 

Medreselerle üniversiteler arasındaki en önemli hukukî kimlik farklılığı bu 

bakımdan kuruluşlarıdır. Güney üniversiteleri ve Paris ekolünü takip edenler son tahlilde 

müstesna, birer kolej olarak eğitime başlayan okullar kuruluşları bakımından farklılık 

arzetmişlerdir. Bu farklılığın en büyük sebebi eğitimin ücretsiz oluşu ve bunun da bir tür 

vakıf eliyle yapılmış olmasıdır. Vakıf sorunu netameli bir konu olup Avrupa’daki 

kimliğinin nasıl bir geçmişle yoğrulduğu hususu henüz tam anlamıyla 

aydınlatılamamıştır
54

. Çoklukla İngiliz deneyiminde ve sonrasında benzer kolejlerin vakıf 

biçiminde kuruldukları ve idare edildikleri ifade edilmiş olsa bile vakfın ilk genel kuruluş 

ve işleyiş felsefesi bakımından tenakuz denemese de farklılıklarından söz etmek yerinde 

olacaktır. Paris ve Bologna ekolünün devamı olarak kurulan üniversitelerin, loncavari 

biçimde örgütlendikleri bilindiğinden vakıf mevzuunda ayrı olarak ele alınmaları gerekir. 

Çünkü bu üniversitelerin kuruluş bakımından hukukî gerekçeleri çoklukla Kilise tarafından 

oluşturulmuş ve yine Kilise tarafından yasal sınırlar içinde teşekkül ettirilmişlerdir. Ama 

vakıf biçiminde kurulmuş olan üniversitelerin durumu diğer örneklerden farklı bir şekilde 

gelişim göstermiştir.  

Osmanlı geleneğinin İslam gelenekleri ve nasslarıyla kodifiye edilmiş yasal 

dayanaklarında vakıf, son derece özel bir duruma işaret etmektedir. Kişinin kendi sahip 

olduğu bir mülkü kimsenin müdahalesine imkân vermeyecek şekilde koyduğu kural ve 

kaideler ışığında sonsuza dek insanların kullanıma hasretmesi, vakfın ana amacını 

oluşturmuştur. Mülkün sahipliği böylece dolaylı bir biçimde anonim hâle dönüşür. Bu 

süreç, vâkıfın kendi özgür fikriyle mahkeme önünde tasdik edilip hukukî bir boyutla 

dokunulmazlık zırhına bürünmesine de yol açmıştır. Bu süreçte önemli olan husus, teorik 

olarak bu mülkün sonsuza dek ayakta kalması, kimsenin müdahaleye imkân 

bulamamasıdır. Sonrasında vâkıfın şurutuna ilişkin siyasî otoritenin doğrudan bir 

müdahalesi teorik açıdan mümkün değildir. Ona bu zırhı mahkeme önünde yapılan irade 

                                                           
54

 Derli toplu bir tartışma için bkz. Gilbert Paul Verbit, The Origines of the Trust, Xlibris 

Corporation, [y.y.], 2002. 



59 
 

beyanı sağlar. Bu bakımdan Osmanlı medreselerinin vakfiyeleri son derece önemli 

dokümanlardır. Bu vesikalara üniversitelerdeki kurucu tüzükler gibi bakmakta bir sakınca 

yoktur. Özgür teşebbüsün tecellisi olan vakıf kurumu özgün bir varlık haliyle tek ve özgün 

kurumlardır. Vakfiyeler ise onların tüzükleridir. Vâkıf, neler olduğunu belirlediği mülkünü 

ve parasını ayrıntılarla sayar, medresenin bu mülkten elde edilecek geliri nasıl 

kullanacağını da belirler. Medresede hangi görevlilerin olacağını, kaç öğrencinin ders 

göreceğini, müderris, idarî personel ve öğrencilere ne kadar ücret verileceğinden diğer 

ayrıntılara değin pek çok husus en ince detayına kadar kayıt altına alınarak belirlenmiş 

olur. Çoğu defa vâkıf, öğretici ve öğrencilerin nasıl kimseler olacağından okunulacak 

derslerin ve kitapların neler olması gerektiğine kadar şurutunu açıklamıştır. Mahkeme de 

bir daha müdahale edilmemek üzere bu belirtilenleri sicile işlemiştir. Tüm bunlar 

medresenin kurucu tüzüğü ve anayasası olarak ortaya çıkmıştır. Bunlara kuvvet ve sınırları 

belirleme yetkisini, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’ten neşet eden nasslar bütünü verir. 

Medrese ile üniversitelerin en temel, mukayese edilmek için ilk ve en dikkat çekici 

yanları kuruluş biçimlerinin hukukî kimlikleri olmalıdır. Nitelikleri bakımından kuruluş ve 

kurumsal varlıkları bu açıdan tartışılmaya değer unsurları içermektedir. Vakıf şeklinde 

kurulduğu anlaşılan İngiliz kolejlerinin Osmanlı dönemi medreseleri ile mukayesesi 

nitelikleri bakımdan bir hayli netameli görünmektedir. Çünkü gerçekten de bir intifa hakkı 

şeklinde başlayan bu hususun ya da zamanın gereklerine göre gelişmiş menkul ve 

gayrimenkulün işaret edilenler lehine kullanımını anlamak bir hayli zordur. İngiliz 

hukukuna dayanarak gelişen trust pek muhtemel olarak bir gayrimenkulün lehine ferağ 

edilenlerce ferağ edilenler lehine kullanımı hâli, diğer bir deyişle mevcut maldan malik 

hayatta iken varislerince faydalanılması meselesi zürrî/ehlî vakıflara benzetilebilir. Öyle 

olsa bile bahsolunanın İngiliz hukukunda ortaya çıkması en olgun haliyle 18. yüzyıllarda 

vuku bulmuş olmalıdır
55

. 

İngiltere’de bir gelirin ya da dolaylı olarak gayrimenkulün bir iş için hasredilmesine 

dair bazı uygulamalar da yok değildir. Örnek olarak sunulabilecek müesseselerden biri 

chantrylerdir. Bu kurum Osmanlı hukukunda ölenin ardından belli zamanlarda Kur’an-ı 

Kerim okunması için oluşturulan ya da asıl vakıflar içinde vâkıf tarafından kaydedilen 

duahanlığın işleyişi ile karşılaştırılabilir. Chantryler kişilerin imkânları ölçüsünde bir 
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toprak gelirini dua işi karşılığında bir ruhbana bırakmasıyla şekillene gelmiştir. Doğrusu 

zenginlerin yapabileceği böylesi bir girişim zamanla Kilise’nin lehine ancak gelirlerin 

aleyhine gelişmesi sonucunu doğurması yüzünden idarî yapının yaptırımlarına maruz 

kalmıştır. Öyle olmakla beraber kişilerin güçleri oranınca öldükten sonra arkalarından dua 

edilmesini istemeleri bu kişilerin manastır ve kolej gibi manastır ilkelerinin somutlaştığı 

yerleri inşaya kalkışmalarına yol açmış bulunmalıdır. Bu bakımdan kolejlere yapılacak 

yatırımı bununla da ilişkilendirmek gerekecektir
56

. Ancak, gelir getirici imkânlarının 

vakıflardaki gibi ilânihaye bir amaçla beraber ömürlük hâle gelmesinin vakıflardaki 

devamlılık ilkesinden farklılık arzettiği unutulmamalıdır. Avrupa kıtasının tersine, 

İngiltere’de yaygınlık gösteren kolejlerin kurulmasında chantrylerin etkileri muhakkak 

incelenmelidir
57

. Durum böyle olunca Osmanlı hukukunda yer alan gayrimenkulün ve daha 

sonrasında görülen menkulün ilelebet kullanımı esasıyla doğrudan ilişki kurulması pek 

makul görülmemektedir. Zaten bu husus başlı başına bir kültür formu şeklinde vücut 

bulmuş olmasından ötürü ayrıca hukukun kendisidir ve mukayese müesseseler üzerinden 

yapılmadan önce kültürün anlaşılması gerekir. Bilhassa maliklik hukukunun kültürün 

oluşmasında önemli bir yeri olduğunu bir kez daha düşünmek icap edecektir. Roma 

hukukundaki dominium mefhumu, bu bakımdan İslam hukukundaki hürriyet ile zıt 

yönlerdeki ilişkisi ve mülk üzerindeki maliklik yahut kullanım haklarının boyutu yüzünden 

dikkat çekicidir. 

Kolejlerin, medreselere hukukî bakımdan en yakın yükseköğrenim kurumları 

oldukları söylenebilir. Bunun en bariz sebebi vakıf biçiminde kurulduklarının ve bu 

biçimde idare edildiklerinin düşünülmesidir. Üniversitelerde ise müdahalelere açık bir 

konum her defasında kendisini göstermektedir. İlk kolej Paris’te bir Haçlı askeri tarafından 

kurulmuş olsa bile kolejler yaygınlığını Britanya Adası’nda bulmuştur. Sonrasında kolejler 

kurularak collegiate adı verilen ve kolej federasyonu halinde ortaya çıkan yeni bir 

üniversite tipi meydana gelmiştir. İlkinde yahut ikincisinde en önemli unsur, bir hayır 

müessesesi olarak teşekkül etmesidir. Hayır sahiplerinin öldükten sonra kendileri adına 

hayırlarının sürmesini istemelerinin, başlangıçta farklı bir düzenlemeyken zamanla 
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üniversite başta olmak üzere eğitim sahasına yöneldiği görülmektedir. Bilhassa zengin ve 

toprak sahibi kimselerin bu yerleri ve dolayısıyla gelirleri kendilerinin ruhuna yapılacak 

ayinler için bir manastıra ve manastır şeklinde örgütlenmiş kolejlere vermeye başlamaları 

Britanya Adası’ndaki kolejlerin kurulmaya başlanmasının en önemli sebeplerinden 

görülmeleri gerekir. Genel bir kabul olarak kolejlerin İslam dünyasındaki vakıflarla 

karşılanmaya başlanması da buradan kaynaklanmaktadır. Doğrusu bu durumun hukukî bir 

kimliği mevcuttur ancak yetersizdir. Zaten kolejlere özgün kimliğini veren de budur. 

Ancak kimi bakımlardan bu hususun yani okulların hukukî alt yapılarının tartışılması 

gerekmektedir. 

Öncelikle kolejlerin kurulması sırasında ortaya çıkan hayır ve hasenat duygusunun 

vakıflarda bir karşılığının var olup olmadığının tespiti gerekir. Osmanlı deneyimindeki 

vakıflarda mülkün, öncelikle gayrimenkul ama sonrasında menkuller de dâhil olmak üzere 

mülkün mahkeme önünde sonsuza dek belirlenmiş amaçlar için hasredilmesi durumu söz 

konusudur. Malın sahibi yoktur ancak idarecisi vardır. İdareci işini iyi yapmaması halinde 

bu görevi elinden alınabilir. Ayrıca devletin de eğer işlerin idaresinde gayrimeşru yollar 

yoksa dolaylı bir biçimde müdahalesi teorik olarak söz konusu olamaz. Buna karşın 

kolejlerin konumu bu sorumluluklardan farklı bir biçimde gelişme göstermiştir. Kolejlerin 

kurulması ve onların birer vakıf olarak anılmaları hayır sahiplerinin sınırlarını belirledikleri 

yerleri yahut paraları kendi ruhları yararına olmak üzere bir kuruma bırakmaları söz 

konudur ki, Avrupa hukukundan ziyade Britanya hukukunda [common law] özel bir amaç 

sonucunda hâsıl olduğu söylenebilir. Common Law’da yeri olsa da bu düzenlemenin 

toprağın kullanımı ile yakından ilgisi vardır ve Haçlı Seferleri’ne kadar geri götürülebilir. 

Araştırmacılardan bazıları aşağıda dile getirilecek bu uygulamanın kökenlerini Alman 

hukukunda, bazıları Roma hukukunda bulurken bazıları da İslam hukukunda bulduğunu 

iddia etmektedir
58

. Ancak kökenleri çok eskilere giden toprağı kullanma hakkının bir 

sosyal ve ekonomik ihtiyaç olarak ortaya çıktığı neredeyse kesindir. Haçlı Seferleri’ne 

katılan yerel toprak sahiplerinin kendileri yokken topraklarını kendi adlarına ekip 

biçmeleri, elde edilen geliri işletmeleri, ailelerine bakmaları karşılığında en güvendikleri 

arkadaşlarına vermeye başlamaları ve bunun sonucunda bir anlaşma yapmalarının o 

devirlerde gelenek hâlini almaya başladığı söylenebilir. Bu kişiler o toprağı işleme, ekip 
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biçme haklarını sahibi gibi kullanabiliyor ve kanun önünde de kendilerine sahibi gibi 

muamele olunuyordu
59

. Ancak ilerleyen dönemlerde sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Kendilerine tevdi edilen toprakları, asıl sahipleri döndüklerinde onlara vermeme vakaları 

sıklıkla ortaya çıkmıştır. Böyle olunca asıl toprak sahiplerinin krala başvurmaları yeni 

sorunları beraberinde getirmiştir. Kimi müdahalelere karşın sorunun tam anlamıyla 

çözülebildiği söylenemez. Sonuç olarak bahsedilen bu toprak rejimi İngiliz hukukunda 

kendine bir yer bulmuştur. Bu bakımdan kolejlerin ve doğrudan doğruya manastırların 

uhdesine bırakılan gayrimenkul gelirlerinin bu iktisadî ve hukukî gerekçeler ışığında 

anılması, anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla kolejlerin bu özellikli durumunun vakıf 

teşkilatı ile doğrudan doğruya anlaşılamayacağı söylenebilir. Zira vakıfta mülkün kendisi 

ve gelirleri kimseye bırakılmaksızın anonimleştirilirken İngiliz hukukundaki varlığı, özel 

ya da dolaylı tüzel kişiliğin uhdesinde yer almaktadır. Bu özgün yapı İngiliz 

yükseköğreniminin hukukî kimliğini meydana getirmiştir. 

Üniversitelerin hukukî yapılarına ilişkin bir başka yaklaşım ise Kilise örneğinde 

görülebilir. Üniversiteyi kim kurarsa kursun ister şehir, ister bir kral isterse bir prens, 

üniversitenin hükmî şahsiyetinin resmîleşmesi papanın izninine ya dadiğer bir deyişle 

onayına ihtiyaç duyulmuştur. Papanın yeni kurulan bir üniversiteye izin vermesi, bir 

bakıma üniversitenin kurulmasına delalet etmiştir. Keza bu delalet onun hem din hem de 

dünya karşısında takdis edildiğini ve yasal gereklilikleri yerine getirdiğini de ortaya 

koymaktadır. Böylece üniversitenin varlığı yasal hâle gelmektedir. Bulunduğu yerde 

Kutsal Kitaplar ve Kilise’nin öğretisinin tedrisi üniversiteyi Kilise’nin bir uzantısı hâline 

getirmiştir. Zaten, Kilise’nin tasdiki ile o üniversitenin en üst makamına atanan kişi de 

Kilise’nino bölgedeki en yetkili şahsıdır. Bu şahıs ya o kilise iman bölgesinin [parish] 

başındaki kişi ya da Kilise bölgesindeki piskoposun kendisidir. Bazen piskoposun 

görevlendirdiği bir başka kimse de üniversitenin en başındaki kişi olarak 

görevlendirilmiştir. Chancellor da denilen bu kişinin varlığı sembolik olsa da üniversitenin 

meşru biçimde kurulduğunun en önemli remizlerinden biri olarak her zaman üniversitedeki 

konumunu korumuştur.  

Avrupa’nın değişik coğrafyalarında kurulmuş üniversitelerin hükmî varlığını 

destekleyici ikincil hususu ise kral ve prenslerin onayları oluşturmuştur. Kilise tarafından 
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onaylanmış olsun ya da olmasın kraliyet mührü taşıyan üniversitelerin bu yüzden siyasî 

erkçe onaylanması söz konusudur. Bir kralın ya da prensin üniversite kurulmasına izin 

vermesi, dahası imkân tanıması doğrudan doğruya hukukî bir varlık izharı olarak 

algılanmıştır. Zaten bir şekilde öyle de anlamak gerekir. Kralın veya prensin varlığı dolaylı 

da olsa kanunun kendisi olmaklığı yüzünden üniversiteyi hukukun sınırları içine almıştır. 

Bu uygulama başından beri Protestan ayaklanması sonucunda Protestanların eline geçen ya 

da Protestanlarca kurulan üniversielere, akademilere ve seminerlere yasal kimlik 

sağlamıştır. Kilise’nin otoritesini, dolayısıyla kuruma dinî ve hukukî bir kimlik kazandıran 

onayını zaten ellerinin tersiyle itmiş olan Protestanların başkaca bir teşrî kaynağı bulmaları 

gerekiyordu ki, bunu böylece yerel Protestan prens ve krallarda bulmuş oldular. Bir şekilde 

bahsedilen yerel krallar ve prensler bakımından da üniversitelerin korunup kollanması bu 

kere kendi bekaları için önemli bir işleve sahip hale gelmiştir. Çünkü üniversitelerin varlığı 

ve buradaki teolojik çalışmaları bir şekilde kendi krallıklarını destekleyecek ve 

faaliyetlerine fetva verecek birer müesseseye dönüşmüştür. Böyle bakıldığında her iki 

kurum birbirlerinden meşruiyet alan iki kaynak haline gelmişlerdir. 

Yukarıda da izah edildiği üzere üniversiteler ile medreselerin bir şekilde yasal 

kimliklere sahip olmaları gerekiyordu ve bunun da meşruiyet kaynağının da sağlam ve 

tutarlı olması neredeyse mecburiydi. Kurucu metinlerin meşruiyeti bu bakımdan önemli 

görülmelidir. Kurucu metinlerin başından itibaren müesseselerin varlık sebebi hâline 

gelmesi nedeniyle zamanına göre dinî ya da royalist bir kimliğin onayını alması 

gerekmiştir. Aksi halde kurumun hem idarî hem hukukî hem de malî bakımlardan 

gerekçeli varlığı şüpheli bir hâl alacaktır. Bunun için kurucu metinlerin hukukîliğinin 

eğitim kurumlarının meşruiyetiyle etkileşim gösterdiği ifade edilebilir. 

Medrese ve üniversitelerin hukukî kimliklerini eğer birinci dereceden kurucu 

metinler oluşturuyorsa, gündelik sorunların idarî sürekliliklerine etki edecek metinler de 

ikinci dereceden kurucu metinler olarak algınması gerekmiştir. Bu metinlerin gereklilikleri 

kuruluşlarına matuf olmaması yüzünden idarî ve malî niteliklidirler. Dolayısıyla ihtiyaca 

göre şekillenen ve tedvin edilen uygulamalardır. 

Osmanlı Devleti’nde kurucu metin olarak vakfiyelerin bağlayıcılığı çok açıktır. 

Vâkıfın kendi vakfettiği malını, mülkünü nasıl sarf edeceğini sorgulayacak bir mekanizma 

söz konusu değildir. Olası bir müdahale ya mahkeme önünde yapılacak ilk elden 
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müdahaledir yahut vâkıfın şartlarına uygun davranılmadığında mümkün olabilecek sonraki 

bir müdahaledir. Bu bakımlardan vakfa müdahale ya da onun işleyişine dair etki edecek 

düzenlemelerden doğrudan ve teorik olarak bahsedilemez. Medreselere ilişkin ikincil 

değeri haiz hukukî düzenlemelerin genellikle vâkıfın istekleri dışında gelişen ve sistemin 

bizatihi kendisine işaret eden hususlarda yapıldığı söylenebilir. Osmanlı medreselerine 

yönelik ilk yasal düzenlemenin Fatih Sultan Mehmed’in Teşkilat Kânûnu olduğu 

belirtilmektedir
60

. Kimi yazarlar medreselerin hiyerarşik biçimde şekillenmesinin 

bahsedilen kanunun sonucunda ortaya çıktığını dile getirmektedirler. Bizzat Fatih Sultan 

Mehmed’in ilk elden kurduğu Ayasofya Medresesi’ne atadığı müderrislere vermiş olduğu 

gündelik ücretlerin belirlemesini ciddi bir gelişme olarak ele almak gerekir. Dolayısıyla 

Teşkilat Kânûnu’nun zımnen de olsa bu hiyerarşiyi meydana getirdiği düşünülebilir. 

Ancak bu husus muhataralı bir görüntü vermektedir. Doğrusu hiyerarşinin nasıl bir amaçla 

oluşturulduğu henüz çok açık değildir. Genel kabulün müessese üzerinden gittiği 

düşünüldüğünden sanki hiyerarşinin de medrese ile vücuda geldiği algısı oluşmaktadır. 

Ancak bazı değerli araştırma sonuçlarına göre, son derece makul gerekçelerle, aslında bu 

hiyerarşinin müderrisler üzerinden ilerlediği artık tespit edilmiştir
61

. Bu araştırmanın 

sonucuna göre medreselerin yevmî değerleri bakımından değil, müderrislerin almış 

oldukları gündelik ile anılmalarının daha akla yatkın bir sonuç doğurduğu söylenebilir. 

Bunu destekleyici en önemli karine müderrisler için yine Fatih Sultan Mehmed tarafından 

belirlenmiş elkabın tespitidir. Fatih Sultan Mehmed, ilmiye mensuplarına nasıl hitap 

edileceğini net bir biçimde belirlemiştir. Bu bakımdan medreselere dair ilk düzenlemeleri 

yaptığı ifade edilebilir. Kaldı ki Fatih Sultan Mehmed, vakfiyesini hazırladığında zamanına 

göre idarî bakımdan yeni bir medrese teşkilatını meydana getirmiştir. Bu yüzden sonraki 

yüzyıllar boyunca taklit edilen bu vakfiyenin kanun niteliğine hiç kuşkusuz doğrudan atıf 

yapılmalıdır.  

Medreselerin kendisine yönelik diğer müdahaleler ise işleyişlerinden hangi kitapları 

nasıl okunacağına ilişkin olmasından ziyade hiyerarşinin başında ve sonunda ortaya çıkan 

karışıklıklara bulunan çözümlelerle ilgilidir. İlk yapılan ya da kanun hâline dönüştürülen 

bu hususlardan en bilineni devlet mekanizmasının ihtiyaç duyduğu nitelikli kişilerin 
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kurumsal anlamda yetiştirilmelerini amaçlayan Hocazâdeler Kânûnu’dur
62

. Bahsedilen 

kanun ile o devre kadar yetişmiş ilim adamlarının çocuklarına ayrıcalıklar sağlanmıştır. İlk 

bakışta ayrıma yönelik olarak kabul edilse de muhtemelen kurumsallaşma ya da ilmin 

tevarüsüyle ilgili bir durum olarak algılanması gerekmektedir. Böylece kimi müderris 

evladının kat`-ı merâtibe maruz kalmadan yüksek dereceli medreselere yerleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Kanun öncesinde olsa da ilkin Molla Fenarî’nin [ö. 1431] oğullarına ve 

torunlarına iltimas sağlandığı bilinmektedir. Bu iltimasa binaen Fenarî’nin soyundan 

gelenler ehliyetlerine bakılmaksızın 40 akçeli medreselere tayin olunmuşlardır
63

. Bu 

uygulamanın daha sonra çeşitli istenmeyen neticeler verdiği görülmüştür. İlk önlemlerden 

birisi kuvvetle muhtemel,1537 yılında Mülâzemet Kânûnu’nun çıkarılması olmuştur
64

. 

Bu kanıya örnek gösterilebilecek, Rumeli kadıaskerine gönderilen Ramazan 1006 

tarihli bir ferman, mülâzemetle ilgili hükümler ihtiva etmektedir. Fermanda Haremeyn’den 

başka teşriften mülâzim alınmamasını, kenâr medreselerden mülâzim ve 50 akçe 

medreseden muid alınmamasını, ancak bânisi hayatta olan medreselerle vezir-i azam 

medresesi olanların bundan istisna edileceği belirtilmektedir. Ayrıca hocanın ölümü 

halinde [mevtadan] iki nevbetlik dânişmend alınıp geri kalan talebelerin diğer ulemaya 

tevzi edilmesi, mevali mazul olduğunda alınacak mülâzim sayısına dikkat edilmesi ve 

kasaba kadılarından bulundukları yerde mevleviyete nail olanlardan mülâzim alınmaması 

gibi hükümler ihtiva etmektedir
65

. Tüm bu kurallarınpratik sebepleri vardır ve bu hâlleriyle 

hukukî bir düzene karşılıkgelmektedir. 

Farklı kaynaklardan gelen öğrencilerin pek çok sınavı geçip engelleri aşmasına 

karşın devlet kadrolarında kendilerine yer bulamamaları sayıları hızla artan medrese 

mezunları arasında ciddi sıkıntıların yol açmasına neden olmuştur. Çoğu kez kadıaskerere 

yapılan şikâyetler neticesinde mezunların nasıl bir şekilde ve ne sayıda kadrolara 

yerleştirileceği tanzim edilmişse de bu hâl, medreselerin doğrudan kendileriyle ilgili bir 

düzenlemeye karşılık gelmemiştir. Ne var ki, ileride bu konuda da sıkıntılar yaşanacak 

olmasına karşın bu kanun aşağı yukarı bir düzen getirmiş bulunuyordu. Kimin, hangi 
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otoritenin ne denli mülâzim vereceği, mülâzimları ne zaman vereceği gibi hususlar kurala 

bağlanmış ve bu şekilde şikâyetlerin önü alınmaya çalışılmıştır. 

Yine medrese kanunlarına ilişkin en önemli örnek mürettep medrese tahsili 

yapmaksızın bir şekilde iltimas, kayırma ile devlet kadrolarına dâhil olunmasının önüne 

geçilmesiyle ilgili olanıdır. O devirlerde de ciddi anlamda iltimas söz konusu olmakta ve 

değişik gayrimeşru yollarla kadılık ya da müderrislik kadrolarına nasb olunan kişiler 

bulunmaktaydı. Bunun önüne geçilmesinin dönemin idaresi için en ehemmiyetli 

sorunlardan biri olarak görülmüş olması gerekir. Keza, kişilerin iltimas yanında dersleri 

doğru düzgün okumaksızın hareket halinde olması mürettep eğitim görenlerin zarar 

görmesine neden olmuştur. Bu hususta yani hangi dersin ne süreyle ya da hangi kitabın ne 

kadar bir zamanda okunacağına ilişikin vakıfnamelerde bilgi olmaması yüzünden 

idareburada bir müdahalede bulunmuştur. Uzunçarşılı’nın belirttiğine göre 1 Şubat 1576 

tarihli bir fermanda şu bilgilere yer verilmektedir: “Talebeden biri istihkakiyle danişmend 

olduktan sonra üç yıl alettevali şugl etmeden Sahn medreselerine varmaya ve Sahn 

müderrisleri dahi bir danişmendin danişmend olduktan sonra üç yıl bittamam şugl ettiği 

şuhûd-ı udul ile yanlarında sâbit olmayınca anun gibileri danişmendliğe kabul etmeyeler; 

şöyle ki bu emr-işerife muhalif vazı’ları sâdır olursa danişmend tâzir olunup tarikten red 

oluna ve kabul eden müderris dahi muâteb ve mâzul ola ve her danişmend, haşiye-i tecrid 

ve miftah medreselerinde ekalli bir yıl şugl etmedin yukarı medreselere hareket etmeye ve 

hâşiye-i tecrid medreselerinin her birinde ekalli birer ay şugl edip ders okumadan âhar 

müderrise varmaya ve miftah medreselerinde dahi akalli iki ay şugl edip derslerin 

okumadın âhar müderrise varmaya ve kırklı medreselerinde dahi akalli üç ay şugl edip 

derslerin okumadın âhar medreselere varmayalar ve hâriç elli medreselerinde akalli beş 

ay şugl edip ve derslerin okumadın yukarı medreselere varmayalar…
66

” denilmektedir. 

Dolayısıyla bu fermandan öğrenci hareketlerinin bir düzene konulmasının amaçlandığı 

anlaşılmaktadır. 1560 yılında ise bu kez nevbet ferman olunmuş, böylece mülâzemet 

düzenlemesine ek olarak bilâd-ı selâse ile taht kadılarının da üçer mülâzim vermeleri 

kanun hâline getirilmiştir
67

. 

16. yüzyılın sonlarına doğru, baştan berisüre gelen bazı aksaklıklar daha büyük bir 

boyut kazandığından inşadan çok ıslahata yönelik kanunların çıkarılmaya başlandığına 
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şahit olunmaktadır. İltimas ve kayırmanın önüne bir türlü geçilememiş olması yapısal 

önlemlerin alınmasını mecbur kılmış, daha sert çözüm yolları üzerinde durulmuştur. 15 

Ekim 1577 tarihinde 3. Murad [ö. 1595] vezir-i azama yolladığı bir fermanda: “Hâlen 

tarîk-ı ulemaya haylı ihtilâl ârız olub kanun-ı kadîm-i Sultan Mehmed Han (Fatih) 

zamanındaki gibi gözetilen zamanımızda dahi ahsen olmak muradımdır. Şimdi kanun 

gözetilmemekle müderrisîn ve talebe şuglden kalmışlardır. Kuzât-ı asâkire muhkem tenbih 

oluna ki müderrisîn ve talebe tekmil-i müddet-i örfiyye etmedin, feragat ettürüb âhar 

mansıba sevk ettirmeyeler ve danişmendler dahi aşağı medreselerden şugl mikdarın 

etmedin mevâliye aldırmayalar…
68

” buyurulmaktadır. Gayretler devam etmiş, ancak bir 

sonuca ulaşılamamıştır; 1598 yılındaki kanunda neredeyse tüm merhaleler ve okunması 

gereken süreler en ince ayrıntısına değin belirlenmiş olmasına karşın aksaklıkların önüne 

bir türlü geçilememiştir. Ayrıca bu sürelerin belgelendirilmesi istenmiş ancak bu konuda 

da başarı gösterilemediği sonraki gelişmelerden anlaşılmıştır
69

. Ayrıca softa olayları bu 

meseleleri etkilemiş ve işin içinden çıkılmaz bir hâl almasına yol açmıştır. 

Avrupa üniversiteleri Osmanlı devlet geleneğinde nitelik olmasa da nicelik 

bakımından, aşağıda dile getirilecek birtakım hususlardan ötürü, farklılıklara sahiptir. 

Kanunlaşma hareketleri tek elden görülmediği için Avrupa’nın bütününe şamil 

kılınabilecek düzenlemelerden söz etmek mümkün değildir. Bu iddiayı istisna kılacak tek 

husus Katolik üniversiteleri için Kilise’nin eğitime yönelik düzenlemeleridir. Çünkü bu 

düzenlemeler Kilise üniversitelerini bağlayıcıdır ve özellikle Reformasyon sonrasında 

ortaya çıkan eğitim amaçlı tarikatlar eliyle de yaygınlık kazanmıştır. Bu istisnadan başkaca 

Avrupa’daki özgün üniversite teşkilatlarının kendilerine ait kanunları yine kendileri tedvin 

ederek içtihatlar şeklinde geliştirme yoluna gitmiş oldukları söylenebilir. Aşağıdaki 

örneklerde de görüleceği üzere Avrupa üniversitelerine ilişkin olarak ister Kilise, isterse 

seküler yönetim enstrümanlarının olsun kanun haline dönüştürdükleri hususlar Osmanlı 

medreselerininkinden farklı özellikler taşımaktadır. Kilise’den başka hukukî düzenleme 

yapan otoriteler, krallar, prensler, şehir yönetimleri ve kısmen üniversitelerin yönetimleri 

olmuştur. Eğitimin dış çevresini oluşturacak yahut sonucu denebilecek hususlarda eğitimin 

niteliğini belirleyecek düzenlemelere gidildiği söylenebilir. Ders programlarının vâkıfa 

bırakıldığı medrese geleneğinde ancak okunacak sınıfların süre bakımından tahdidi 

                                                           
68

 A.e., s. 242. 
69

 Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi: Medrese Programları, İcazetnameler, Islah 

Hareketleri, ss. 179-181. 



68 
 

yapılırken üniversitelerde kurum yönetimleri ve dahası seküler yönetimlere 16. yüzyılın 

sonlarına doğru kitapları bile belirleme hakkı tanınmıştır. 

Protestanlığın kalesi durumundaki Alman prensliklerinde şehir üniversitelerinin 

hemen hepsinde tüm otoriteler üniversite faaliyetlerine titiz mevzuat çerçeveleri 

dayatmışlardır. Kayıt koşulları, öğrenim süreleri ve sınav yönetmelikleri büyük bir 

titizlikle tespit edilmiştir. Çünkü bu türlü konulara yerel dinî yönetimler de dâhil seküler 

idareler bir biçimde otorite addettiklerinden bu hususlara önem göstermişlerdir. Çoğu 

zaman müfredatlar bile bu güçler tarafından belirlenmiş ve öğrencilerin kişisel 

ayrılacalıkları kısıtlanmıştır. Sanıldığının aksine seçim sistemi bütün üniversitelerde seçim 

sistemi kaldırılmış ve sıkı denetimlere tâbi tutulmuşlardır
70

. 

Kilise’nin 16. yüzyıl eğitimine matuf en önemli düzenlemesi 1545-1563 yılları 

arasında süren Trent Konsili’nde alınan kararlardır; bunlar üniversite eğitimi hakkında 

dolaylı da olsa son derece etkili olmuşlardır. Kilise, konsilde alınan kararlarla eğitimi 

doğrudan hedeflememişse de sonuçları bakımından sonraki yüzyıllarda Avrupa 

yükseköğrenimine damga vurmuştur. Konsilin Protestan hareketine bir tepki olarak ortaya 

çıkmasıeğitime yönelik hukukî düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu kılmıştır.  Alınan 

kararlar neticesinde üniversiteleşme yaygınlanmış, yeni keşfedilen topraklar başta olmak 

üzere uzak doğuda tarikat üniversiteleri şeklinde son derece sıkı örgütlenmiş Cizvit 

üniversiteleri kurulmuştur. Üniversiteler birer din okulu olarak gerçek inancın yayılmasına 

imkân sağlaya araçlar haline getirilmiştir. Trent Konsili’nin 1546 tarihindeki V. 

Oturum’unda alınan kararın kendisi Kilise hukuku bakımından Katolik üniversiteleri 

bağlamıştır. Karara göre, hazırlık okullarında en azından bir master bulunmalı ve bu 

görevli din adamlarına ve diğer fakir hocalara grameri ve sonrasında da dini öğretmelidir
71

. 

Çünkü bu devinim kutsal yazılara, özgün deyişiyle, sacrae scripturae lectioya erişimi 

mümkün kılabilecektir. Kilise hukuku gereğince bu kararın üniversiteye indirgenmesi 

üniversitelerde nasıl bir eğitim verileceğinin işaretlerini içermiştir. Zaten 1563 tarihinde 

yapılan son oturumda konsilin kararlarının ne denli bağlayıcı olduğu şu kararla 

netleşmiştir: “Üniversite idareleri kendi bütünlüğü içinde konsilin kanunlarına uygun 

davranmalıdırlar ve üniversite masterları ile doktorları Katolik imanından olanları bu 
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kanunları kurallarıyla öğretmeli ve yorumlamalıdırlar; öyle ki, her yıl açılışta [bu inanca 

bağlılıkları] yemin edilerek gösterilmelidir
72

.” Aslında bu Kilise kanunu ile yapılmak 

istenen, üniversite öncesi döneminde biçimlendirilip piskoposların emri altında 

üniversiteye nitelikli öğrenci yetiştirecek bir düzenin kurulmasıydı. Ayrıca iman ikrarının 

da getirilmiş olması Katolikliğin izharının resmîleşmesi anlamına geliyordu. Özellikle bu 

zorunluluğun İtalyan üniversiteleri için ciddi sonuçları olacağı düşünülmüştür. Ancak iman 

ikrarının mezuniyet sırasında yapılmasının yanı sıra kayıt esnasında da bir zorunluluk 

hâline getirilmesi ciddi sıkıntıları meydana getirmiştir. En başta gelen sıkıntılardan biri 

Almanya gibi Alplerin kuzeyinden gelen öğrenciler için ortaya çıkmıştır. Zira kuzeyden 

gelen öğrenciler İtalyan üniversiteleri ve şehirleri için birer gelir kaynağı idiler ve bu 

kaynağın kaybedilmesi istenmemiştir. Bununla beraber özellikle mezheplerin keskin bir 

biçimde ayrılmaya doğru gitmelerinin bu sonucu doğurduğu söylenebilir. 4. Pius [ö. 1565] 

1564 yılında yayınladığı In Sacrocancta ile üniversitelerde Katolik amentüsünün ikrarı ve 

imanın izharını mecburi hâle getirmiştir. Yukarıda da değinildiği üzere önceleri, mezuniyet 

sırasında uygulanan bu mecburiyet, sonradan kayıt esnasında da uygulanmaya 

başlanmıştır. Bununla beraber zaman zaman çeşitli sorunların yaşandığı, öğrencilere bu 

konuda kolaylıklar sağlandığı da bilinmektedir
73

. 

Kilise’nin üniversite eğitimine doğrudan ve dolaylı olarak etki ettiği, diğer bir 

hukukî müdahalesi ise okunması yasak kitapları belirlemesi ve bunlara uyulmasının 

istenmesiydi. Daha 12. yüzyıldan itibaren sıklıkla görülmeye başlanan ortodoks din 

anlayışından sapmaların önüne geçilememiş olması Kilise’nin en başta gelen sorunları 

arasındaydı. 15. ve 16. yüzyıllarda da bu sorun neredeyse hiç hız kesmemiştir. Heretiklere 

düşüncelerini yaymalarında kitapların etkisi artı değer sağlıyordu ve engellenmeleri 

gerekiyordu. Özellikle matbaa sonrasında el altından Katolik inancına muhalif olanların 

yahut inançtan sapanların düşüncelerini el altından yayması daha kolay olmuştur. Bu 

yüzden Kilise sürekli listeler yayınlayarak okunması yasak kitapları bir emirname ile tüm 

dindaşlarına duyurmuştur. Bu listeler gerekli oldukça yenilerinin eklenmesiyle sürekli 

genişlemiştir. Kilise’nin okunması yasak kitaplar listesini bir kanunla ilk defa olarak 

yayımlaması 1559 yılına rastlar. Papa 4. Paul’un [ö. 1559] yayınladığı emirnamede doğru 
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inancı zedeleyici olduğu düşünülen kitapların bir listesi verilmiştir. 1557 yılında 

gayriresmi bir liste tanzim edilmiş olsa da Papa 4. Paul’un hazırladığı liste 1559 içerisinde 

beş yüz elliye [550] yakın kitaplık bir liste olarak basılmıştır. Aynı listeyi ardından 8. 

Clement [ö. 1605] yeni sakıncalı kitapları ekleyerek genişletmiştir. Öyle ki bu kitapların 

içinde Erasmus gibi üniversite sistemine büyük katkıları olan yazarların çalışmaları bile 

eklenmiştir
74

. Kitaplar konusunda ilk müdahale elbette 1559 yılında vuku bulmamıştır. 

Daha 1529 yılında Hollanda’da, 1543 yılında da Venedik’te olmak üzere Avrupa’nın 

değişik yerlerinde çeşitli listeler zaten hazırlanmaya başlanmış ancak bunlar resmî nitelikte 

olmamıştır. Bu listeler ve kitaplarla doğrudan üniversite ders programlarını etkilenmese de 

üniversite eğitimine dolaylı yollardan müdahale edilmiştir. Sırf bu nedenlerle bilimsel 

araştırmalar üniversitelerden, daha önce kurulmuş olan, academia ve royal societylere 

doğru bir kaymaya başlamıştır. 

Kilise, üniversitelere doğrudan müdahalesi yanında chancelloru vasıtasıyla da 

eğitime etki etmekteydi. Buna bir örnek olması için üniversitelerin kurucu metinleri olarak 

tüzüklerinin yazılması gösterilebilir. Tüzüklere ilişkin pek çok örnek verilebilir. Ancak 

Paris Üniversitesi, kurucu üniversite olması yüzünden farklı bir konuma sahip 

bulunmaktadır. 5. Nicholas’tan [ö. 1455] 4. Sixtus’a [ö. 1484] değin görev yapan zamanın 

önemli kardinallerdinden Guillaume d’Estouteville [ö. 1483] üniversitenin tüzüğünü eğitim 

bakımından yeniden düzenlemiş, deyim yerindeyse üniversitenin eğitim tarzını reforme 

etmiştir. Kardinalin başkanlığında bir heyet tarafından üzerinde tartışılan yeni tüzüğün 

sonrasında diğer bölge üniversitelerine de etkisi olmuştur
75

. Aslında yeni tüzük hem 

organizasyonel hem de müfredata yönelik yeni düzenlemelere de yol açmıştır. 1452 

tarihinde Kilise’nin emri altında gerçekleştirilen bu düzenlemeler neticesinde mezuniyet, 

müfredat ve öğretim alanlarında yeni hususlar tespit edilmiştir. Böylece Aristoteles’in [ö. 

322?] De Anima, Organon, Physics’i ile birlikte Nichomachean Ethics kitabı ve 

Villedieulu Alexander’ın [ö. 1250?] Doctrinale’i de okulun programına girmiştir
76

. 

Böylece bir masterlar loncası olarak yaklaşık iki yüzyıl önce kurulan üniversiteninyönetimi 
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emin adımlarla Kilise ve monarşiye doğru kaymaya başlamıştır. Keza, üniversitenin 

öğrenci nüfusu hızla armakta ve şehir ile üniversite arasında zaman zaman sorunlar 

yoğunlaşmaktaydı. Düzenlemeler bu yüzden üniversitenin genişlemesine de yönetim 

bakımından kolaylıklar sağlamıştır. 

Yerel kral ve yöneticilerin hukukî bakımdan, üniversiteleri uymakla zorunlu tuttuğu 

uygulamalardan biri de öğrenci hareketliliğinin önüne geçmeleriydi. Bunun için çeşitli 

kanunlar ve emirnameler yayınlamaktan geri durmadılar. Bunun pek çok sebebi olabileceği 

gibi akla gelen en önemlileri dinî hareketliliğin önüne geçmek ve muhtemelen yerel 

üniversiteleri hem öğrenci sayısı hem de ticarî hareketlilik yüzünden korumaktır. Özellikle 

Protestanlığı benimsemiş ülkelerde uygulamaya konulan bu kanunlar 1534’te Polonya, 

1538’de Portekiz ve 1564’te Brandenburg’da uygulamaya sokulmuştur. 1559 yılında 2. 

Philip [ö. 1589], tebaasının İspanyol okullarından başkasına, Napoli, Bologna, Coimbra ve 

Roma’ya gitmelerini yasaklamıştır. 2. Philip’in babası ise bir önceki dönemde süreler 

hususuna dikkat çekerek öğrencilerin beş [5] yıllık hukuk eğitimi görmeden hareket 

etmelerinin önüne geçmeye çalışmıştır
77

. 

Kilise’den ayrılan yeni mezhebin müntesipleri kendi inançlarına göre gerçek 

imanın kurallarını tekrar yazmaya koyuldular. Kendilerine göre o zamana dek bozulmuş ve 

örselenmiş olan inancın yeniden kuvvetlenmesi gerekmekteydi. Bunun için yeni 

uygulamalara yönelik kimi adımlar atılmış, gündelik yaşamla beraber eğitime matuf bir 

dizi düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme bir meşruiyet aracı olarak üniversite üzerinden 

sürdürülmeye çalışılmıştır. Muhtemelen bu düşünceyle hem Protestan düşüncesinin 

merkezi hem de bu düşüncenin akademik üssü olan Wittenberg Üniversitesi’nden 

başlanılarak yeni uygulamaların yaşama geçirilmesine karar verilmiştir. Böylece 1522 

tarihinde liturjinin yeni kurallar ışığında düzenlenmesine gidilmiştir
78

. Doğrusu bu karar 

dinî bir müessese olarak üniversitenin de merkezinde yer almıştır. Bu bakımdan 

üniversitenin kuzey ülkelerinde sekülerleşme evrelerine rağmen Protestan üniversitelerinde 

eğitim başka bir boyuta doğru değişime uğramaya başlamıştır. 
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Katolik üniversitelerinde bile hangi sınıfların ne kadar öğrenciden müteşekkil 

olacağına değin müdahaleler kanun adı altında yapılmıştır. Kanunlarında var olmasına 

rağmen tam bir matematik sınıfının Coimbra Üniversitesi’nde bulunması nadirattan 

görülmekteydi misal olarak. Bu tenakuza en iyi örnek 16. yüzyılda hoca olan Pedro 

Nuñes’in [ö. 1578] kendisidir. 1544’te Coimbra Üniversitesi matematik profesörlüğüne 

atanan Nuñes Lizbon’da başkozmograf olma isteğini içinde taşıdığından ve belki de bunun 

için sık sık Coimbra dışında olmasından ötürü kanunun amir hükmü yerine 

getirilememiştir. Kendisinin emekli olmasından sonra durum daha da kötüleşmiştir
79

. 

Medreselerde en çok üzerinde durulan hususlardan biri Avrupa üniversiteleri için 

de sorun teşkil etmekteydi. Öğrencilerin öğrenim görmeleri gereken süreler bölümünde 

detaylıca ele alınan bu hususa Pisa’daki bir uygulama örnek olarak gösterilebilir. 1545 

yılındaki üniversite yönetmeliğine göre mezun olacak kişinin Studio Pisano’da beş [5] 

yıllık bir eğitimden geçmiş olması gerekmekteydi. Bununla beraber 1572’de bu çalışma 

süresi enteresan bir biçimde medreselerdeki gibi kısalmaya uğramış ve üç [3] yıla 

indirilmiştir
80

. Zaten bu konudaki tartışmalı durum çok öncesinden dert edinilmişe 

benzemektedir. Öyle ki, daha 1215 gibi oldukça erken bir devirde Robert de Courçon’un 

[ö. 1219] üniversite kanununa göre ilim öğretimi için en az altı [6] yıl, teoloji öğretimi için 

de sekiz [8] yıl okumak gerekmiştir. Bir sanat öğrencisi [les arts liberaux] önce 

baccalaureate sonra licentiaeyı geçirmek zorunda idi
81

. 

1229 tarihinde öğrenci ve şehir ahalisi arasında yaşanan kargaşalık yüzünden 

Paris’ten kaçan öğrenci ve hocalar ise İngiltere’ye doğru göç etmişlerdir. Bu sırada durumu 

fark eden İngiliz kralı yabancı üniversitelerden kaçanları çekmeye çalışmakla meşgul 

olmuştur. Bunun üzerine papa, Paris’i ve Fransız kralını ölçülü davranmaya davet etmiştir. 

Öyle ki, Paris’ten kaçan hocaların emniyeti Pariens Scientiarum denen bir kanunla 

sağlanmıştır
82

. 
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III.  Fizikî Yapı 

Eğitimin formal bir kimliğe kavuşması beraberinde bu eyleme uygun mekânların 

inşasını da zorunlu kılmıştır. Dinin öğrenilmesinin, gelecek kuşaklara aktarılabilmesinin 

yegâne yolunun talim ve terbiye olmasından kaynaklanan sorumluluk böylesi bir kabulü 

zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla bu eyleme uygun mekânların da önce aile ardından dinî 

yapıların kendisi olduğu kabulünü akılda tutmak gerekecektir. Ancak formal eğitim 

anlayışının gelişme göstermeye başlamasıyla eğitime ayrılmış kurumların ihtisaslaşması da 

benzer bir ivme ile gelişmiştir. Bu yüzden eğitimin farklı düzeyler için bile olsa bir 

mekândan ayrı tutulmaması anlayışı en azından fizikî şartların güdülemedeki öneminini 

ortaya koyabilecektir.  

İlk kaynaklarda hem medrese hem de üniversitelerin fikrî olmaktan ziyade mimarî 

kökenine dair tartışmalara rastlanılmasa da oldukça muahhar sayılabilecek kaynak ve 

araştırmalarda çeşitli öneriler ileri sürülmektedir. Aslında genel çerçeve içerisinde ele 

alınacak olursa kültürel etkileşimden kaynaklanan nedenlerden ötürü gerek medrese 

gerekse üniversitenin benzer ihtiyaçlarla ortaya konulmuş mimarî biçimlerinden 

bahsedilebilir. Roma İmparaorluğu’nda eğitimin meslekî formasyonlarının yanı sıra 

kurumsal gelişimi, eğitime matuf yapıların inşasını da beraberinde getirmiş olmalıdır. 

Savaşma becerisinin yanında felsefenin, eğitimin temelini oluşturduğu Roma ve Atina’da 

ardı ardına açılan academia ile birlikte lyceum ve gymnasiumlar tedris için gerekli biçimsel 

formların Batı dünyasındaki ilk örneklerini vermeye başlamışlardır. Muhtemeldir ki bu 

yapılar şehirlerin içlerinde yer almakta ve basit ihtiyaçlara cevap verecek biçimlerdeydi. 

Basit bir çatı düzeneği ile birlikte öğreticinin konumunu belirleyen bir yükselti, genel 

görünümü tamamlamaktaydı
83

. 

Aslında antik devirlerdeki ilköğrenim için ayrılmış yapıların evler halinde 

örgütlendiği kaynaklardan öğrenilmektedir. Muhtemelen bir Roma geleneği olan ve uzunca 

bir geçmişi de içinde barındıran balkonlu yapıların eğitim için ayrıldığı yahut bugünkü gibi 

bağışlandığı söylenebilir. Bu yapıların kimi kez kolonlar üzerinde yükselen revaklarla 

desteklendiği de bilinmektedir. Bu revakların altında bulunan boşluklar bazen tüccara 

kiralanmakta bazen de öğrenim için kullanılabilmekteydi. Bu türlü bir yaklaşım, İslam 

dünyasındaki küttâbların da benzer biçimde şehirlerin ticarî merkezlerinde yer alan 
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dükkânlarda veya dükkânların üst katlarında bulunan yapılarda tesis edildiklerini akla 

getirmektedir.  

Eğitim kurumlarının hem şehir içinde olmalarından kaynaklanan mekân problemi 

promlemi hem de ticarî faaliyetlerin görece yoğun bölgelerinde bulunmaları eğitim 

alanlarının birtakım fizikî kısıtlılıklarını meydana çıkarmıştır. Bu ön koşulun yapıların 

şekillerini de zamanla belirlemiş olduğunu varsaymak gerekecektir. Tutarlı bir mukayese 

için üniversitelerin bu türlü Roma ve Yunan kökenlerinin yanına Orta Doğulu kökenleri de 

eklenmelidir. Elbette bu iddianın makul bir gerekçe ile desteklenmesi gerekecektir. Ancak 

kimi defa kolej mimarisinin kökenleri için gösterilen kare planın Roma thema 

karargâhlarının müstahkem mevki yapısının tekrarı şeklinde algılanması da son derece 

anlaşılabilir bir davranıştır. Gerçekten de güvenlik kaygılarının yoğun olduğu Orta Çağ ve 

Geç Orta Çağ boyunca kamu yapılarının bir kale formunda şekillenmesinden 

üniversitelerin de pay alması tuhaf kaçmayacaktır. Benzer biçimde, muhtemelen, ilk 

Osmanlı medreseleri ile bu medreselerin ataları olarak varsayılacak Selçuklu 

medreselerinin de benzer biçimde inşa edildikleri bilinmektedir. Yüksek ve sağlam 

duvarlarla çevrili bir avlu etrafında dizilmiş oda ve dershaneler ile avlu içinde su kuyusu ve 

erzak saklamaya müsait bölümlerin mevcudiyeti Roma garnizonları biçiminde inşa edilmiş 

benzer yapıları akla getirmektedir. Ancak bilhassa Kuzey Afrika’da sıklıkla görülen hem 

dinî hem de askerî ribât tarzı yapıların medrese ile bağlantılarının kurulduğu 

bilinmektedir
84

. Buradan çıkarılabilecek en makul gerekçe dönemin ruhuna uygun biçimde 

savunma amaçlarıyla meydana gelmiş yapı formunun hem medrese hem de üniversitede 

kullanım alanı bulduğu yönündedir ki, hiç de uzak bir ihtimal olarak algılanmamalıdır. Zira 

en azından ilgili dönemde göze çarpan manastır mimarisinin müstahkem biçimde 

tasarlanmış olması kimi araştırmacılar için manastır mimarisinin üniversite mimarisine 

etkilerinin kökeni olarak da görülebilmektedir.  

Evvelden beri fizikî yapılarının tesisi devam edegeldiğinden dönem boyunca inşa 

edilmiş medrese ve üniversite yapılarına dair keşifte bulunmak mümkün olmayabilir. 

Mesken ve diğer bazı yapıların eğitim için ayrılması Avrupa örneğinde aşağıda izah 

edileceği üzere sıklıkla karşılaşılan bir uygulamayken Osmanlı Devleti’nde böyle bir 

ayrıma gitmek mümkün değildir. Çünkü Osmanlı Devleti’nde eğitim yapıları özellikli ve 

                                                           
84

 Ersoy Taşdemirci, “Medreselerin Doğuş Kaynakları ve İlk Zamanları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2, 1988,  s. 270. 



75 
 

tahsisli bir biçimde inşa ediliyorlardı. Belki de sırf bu yüzden az ya da çok tevarüs ettikleri 

geleneklerin hem biçiminde hem de biçimle ilgili işlevselliğinde pek bir değişikliğe 

rastlanılamaz. Osmanlı medreseleri 19. yüzyılda merkezileşmesine, dolayısıyla tek 

tipleşmesine değin şeklî görüntüsünü hemen hemen başarıyla sürdürebilmiştir. Özellikle 

16. yüzyılın ortalarından itibaren nüfusun hızla artması yanında hızla hareketlenmesi 

sonucunda medreselerde ciddi yığılmalar yaşanmışsa da yapılarda en azından fizikî 

anlamda, üstesinden gelinebilecek kapasite arttırımlarına gidilmediği anlaşılmaktadır. 

Hükümlerinin aksine davranmanın neredeyse imkânsız olduğu vakfiyelerde kaç öğrencinin 

medreseye kabul edileceğinin açıkça belirtilmesi teorik olarak medreselerin fizikî 

şartlarının gelişemeyecek biçimde kısıtlanmasına yol açmış olmalıdır. Böyle olunca en 

azından Osmanlı toplumunu meydana getiren halk ve yönetici tabakaların sıkı sıkıya 

izlemekte oldukları kânûn-ı kadîm ya da nizâm-ı kadîme muhalif davranacaklarını 

düşünmemek gerekir. Çünkü sonrasında yaşayanan düzensizliklerin giderilebilmesinin 

kânûn-ı kadîme dönülmesi ile mümkün olacağına ilişkin kuvvetli inanç bu kanıyı 

güçlendirmektedir. Muhtemelen yukarıda dile getirilen bu basit hususlardan dolayı 15. ve 

16. yüzyılların Osmanlı medrese mimarisinde 14. yüzyılın biçim ve üslup prensiplerinin 

aleyhine bir gelişme yaşanmamıştır. Bilhassa Mimar Sinan [ö. 1588] kimi zaman 

topografik gerekçelerle bazı yenilikleri denemişse de neredeyse Osmanlı Beyliği’ndeki 

medreselerin ilk örneklerinde görülen şekil ve işlev biçimleriyle kendini bulan mimarî 

planı sıkı sıkıya korumuştur.  

Avrupa’nın geliştirdiği biçimsel düzen, genel olarak Osmanlı medreselerinde 

yaşanan benzerlikten görece farklı görünse de özellikle kuzey ülkelerinde, bilhassa Anglo-

Sakson bölgelerinde benzer işlevli yapıların inşa edildiği hatırlanmalıdır. Üniversitelerin 

Paris örneğindeki gibi minster okulu olarak kilise yapısı içinde gelişim göstermesi dinî 

mimarinin üniversiteye tahvili ile sonuçlanmasının bir bakıma yolunu açmıştır. Toplanma 

ve ibadet mekânı olarak kullanılan alan aynı zamanda eğitim alanı haline de 

dönüşebilmiştir. Bu tercih sonrasında üniversitelerin alacağı şeklin emarelerini içerisinde 

barındırmıştır. Bilhassa Kontr-Reformun sonucu olarak örgütlenen Cizvitlerin dünyanın 

dört bir yanında açtıkları üniversite yahut kolejlerin bu algıyı devam ettirdikleri 

söylenebilir. Ancak hem İtalya hem de Alplerin kuzeyinde kalan Protestan 

memleketlerindeyse farklı sebep ya da eğitimi idrak biçimlerinden ötürü üniversitelerin 

farklı mimarî biçimlerde gelişim gösterdikleri anlaşılmaktadır. Kaldı ki, Güney 
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Amerika’daki nispeten ucuz gümüşün Avrupa’ya ulaşması keza nüfusun hızla artmasının 

yanı sıra eğitim gerekçelerinin çeşitlenmesinin üniversitelerin kapasite arttırmalarına neden 

olduğu öne sürülebilir. Katolik ülkelerdeki bu görece şanslı ortam Protestan ülkelerde 

uzunca bir süre tesis edilememiştir. Luther, Wittenberg gibi imkânları önceden mevcut 

yapıları kendi düşünce merkezlerine dönüştürse de Calvin’in Cenevre’de bu denli şanslı 

olamadığını da dikkate almak gerekir. Avrupa izafî olarak bir bütün halinde düşünülecek 

olsa bile Osmanlı medreselerindeki devamlılığın bir benzerinden şu an için bahsetmek çok 

makul görünmeyecektir.  

Medrese ile birlikte üniversitelerin tarihi ele alındığında merakı çeken ilk 

hususlardan birini hiç şüphesiz eğitim müesseselerinin köken ve temelinde yatan güdü 

oluşturacaktır. Oysa farklı öneriler sunulsa da pek çok tarihi vak’a ve kurumun kökenleri 

araştırılmaya girişildiğinde karşılaşıldığı üzere temelleri çok önceleri atıldığından yahut 

ilişkilendirilen mevzular insanlığın varlığı ile neredeyse senkronize kabul edildiğinden 

kesin sonuçlara ulaşmak imkânsız görünmektedir.  

İlk medreselerin nasıl bir plan dâhilinde inşa edildiklerine dair kesin ve emin 

olunabilecek verilere şu an için ulaşmak mümkün görünmemektedir. Ancak Nizamiyeler 

önemlidir
85

. Nişabur ve civar şehirlerde Nizamiyeler kurulmuş olsa da kurumsallaşmış asıl 

yapıların Bağdat’ta inşa edildiklerini kabul etmek icap eder
86

. Bununla beraber Bağdat’a 

yapılan eğitim kurumları zamana yenik düştüklerinden genel planlarına ilişkin çarpıcı 

verilerden ziyade olabildiğince tahminlerden ve kendilerinden sonra gelen yapıları 

etkiledikleri ön kabülünden hareket etmek gerekecektir
87

. Örnek olması için Hargird ve 

Rey’de inşa edilmiş olup üzerinde çalışılmış medrese yapılarına istinaden binaların dört 

eyvanlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu yapılarda dört yanda birer eyvan bulunmakla 

beraber kıble tarafındaki eyvan, eğitim için kullanıldığı gibi ibadet için de işlevsel 

kılınabiliyordu. Eyvanların haricinde yer alan öğrenci hücrelerinde yemek ve ısınma 

amaçlı olduğu düşünülen ocak nişlerinin varlığı tartışma konusu edilebilir. Bu ilk 
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medreselerde de ocaklar ve nişlerin varlığı ayrıca not edilmelidir
88

. Her halükarda “İran’a 

yerleştikten sonra Türkler yalnız eski yapı tiplerini değiştirmekle kalmadılar tamamiyle 

yeni yapı tipleri de meydana getirdiler. Bunlar arasında Sanat Tarihi bakımından en 

önemli rolü oynayan medreseler olmuştur
89

” denildiğine de rastlanmaktadır.  

Yukarıdaki cümleden olarak bu yapıların Budist viharaları ile irtibatlandırılmaya 

çalışılması da muhtemelen yeni değildir
90

. Bu yüzden evvelki araştırmacıların çokça işaret 

etmesinin yanı sıra çağdaş araştırmacıların da bu duruma vurgu yapması şaşırtıcı 

olmayacaktır
91

. Fakat medrese mimarisinin sadece vihara tasarımı ile irtibatlandırılmaya 

çalışılması kimi araştırmacılar tarafından bir parça daha ileri götürülmüş Orta Asya’daki 

eyvanlı ev mimarisi ile ünsiyetine de vurgu yapılmıştır
92

. Ancak asıl dikkati çeken yeni 

gelişme, vihara mimarisinin ilk medreseleri etkilediği kabulü yanında, İslam ile meydana 

gelen etkileşimle Avrupa’ya, dolayısıyla Avrupa üniversitelerine değin götürülmesidir. Her 

ne kadar medreselerin kendi özgün yapıları zamanla oluşmuş olsa da büyük ihtimalle 

kökenleri Orta Asya’daki Budist yüksekokullarının şekilleriyle irtibatlandırılabilir. Çünkü 

bilhassa işleyiş ve zihnî benzerliklerinin yanı sıra fizikî benzerliklerinin de olduğuna ilişkin 

gerekçeler sıralanmaktadır
93

. 

Osmanlı döneminde de gerek dikdörtgen gerekse kare olarak çoğu kez korunmuş 

olduğu sanılabilecek Orta Asya mimarisi ile bir ilişkisi olabileceği varsayımından hareketle 

kabul gören görüntünün İranî gerekçelerinin de akla gelmesi uzak bir ihtimal olmamalıdır. 

Çünkü Osmanlıya olan etkisizliği kabul dışı bırakıldığında en azından Hindistan’daki Türk 

medreselerinin, cami ve bahçelerinde sıklıkla görülebilecek çeharbağ düzenlemesiyle 

yakından ilişkilendirilmesi de mümkün görünmektedir. Elbette yürüyüş yolları ile dört ana 
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parçaya bölünmüş yapı bütününün zihnî ve ontolojik bir arka planı olduğunun 

söylenmesine gerek bile görülmemelidir
94

. 

Orta Asya kökenleri medrese öncesi örnekleri zaviye yahut hankahlarla da 

ilişkilendirmek, belki problemi daha iyi anlamak için anlamlıdır. Çünkü zaviyelerin de 

aşağı yukarı Orta Asya yurtları ya da evlerine benzediği varsayılırsa makul bir ilişkinin 

kurulabilmesi mümkündür. İlk Osmanlı medreselerinden evvel kurulduğu, vakfiyesinden 

anlaşılan Mekece’deki zaviye bu iddiaya güzel bir örnek olarak sunulabilir. Zira vakfiyenin 

içeriğinde zaviyeden yararlanacaklar uzun uzadıya sıralanırken bir satırda ilim arayanların 

da anılıyor olması araştırmacılar için dikkat çekici olmalıdır
95

. Elbette formal bir eğitim 

teşkilatının var olduğu umulmamakla beraber “… dinin toplum içinde örgün hale gelmesi o 

dönemde medrese yoluyla değil, tarikat yoluyla
96

”olması yüzünden Osmanlıların tevarüs 

ettiği Selçuklu medrese geleneği ile birlikte Orta Asya’nın zaviye şeklinde 

müşahhaslaştırdığı yapı biçimi, hiç şüphesiz sonraki Osmanlı medreselerine örneklik etmiş 

bulunmalıdır. 

Osmanlı medreselerinin nadiren çok katlı olmalarının dışında genellikle tek katlı ve 

önceki devirlerde genel görüntüyü oluşturan dört eyvanlı çok mezhepli yapının yerine tek 

eyvanın mirası olarak tek dersanelidirler. Çoğu kez ibadet için kullanılan eyvanının cami 

olarak kullanılmasının aksine Osmanlılardaki medrese dersanelerinin kıbleye dönük olması 

için özel çaba sarfedilmemiştir. Medreseler belirgin bir görüntü verse de son derece basit 

ve gösterişsiz yapılar şeklinde bir gelişim göstermişlerdir
97

. Çünkü Selçuklu yapıları ile 

karşılaştırıldıklarında Osmanlı medreseleri belirgin bir biçimde gösterişsiz yapılardır.  

Medreseler kendi bulundukları Müslüman yörelerde farklı bir biçimde gelişirken 

fonksiyonel ve mimarî elemanlarının hemen hemen hepsinin aynıdır. Basit bir biçimde bir 

toplantı odası ve ders odalarından, öğrenci hücrelerinden bir bahçe ya da üstü kapalı 

merkezî salondan müteşekkildir. Muhtemelen ders görülen ve bir kubbe ile üstü 

kapatılarak belirginleştirilmiş dersane medresenin en önemli kısmını oluşturmuştur. Bu 

çerçeve doğal olarak basit bir yapıya işaret etmektedir. Osmanlı medreseleri daha önceki 
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medrese tiplerinden ayrı olarak camiden bağımsız ve kıble yönünde inşa edilmemiş yapılar 

olarak gelişmişlerdir
98

. 

Medreseler genellikle külliyenin bir parçası halinde inşa edildikleri gibi tek 

başlarına da yapılmışlardır
99

. Külliye halinde inşa edilen medreselerin büyüklükleri elbette 

iktisadî imkânlarla da ilgiliydiler. Bu yüzden külliye içinde inşa edilmiş medreselerin 

bânileri ya sultan ya da sultan ailesinin üyeleri olanlar olmuştur. Sıklıkla olmasa da selâtin 

külliyelerinin nispeten gölgesinde kalan ufak çaplı külliyeler ise yüksek memurlar 

marifetiyle yaşama geçirilebilmiştir. Külliye olmaksızın inşa edilmiş medrese yapıları ise 

genellikle varlıklı askerîler ve âlimler tarafından vakfedilmişlerdir.  

Medreseler çoğunlukla tek katlı olmakla beraber bir kısım medreseler iki katlı 

olarak yapılmışlardır
100

. Osmanlı medrese yapılarının Selçuklulardan tevarüs edilen kimi 

mimarî unsurlardan farklı özellikler halinde gelişmeye başladığı görülmektedir. Bunların 

ilki üstü açık sınıfların yahut eyvanların üstü kapalı sınıflara dönüşmeye başlamasıdır. Bu 

dönüşüm hali sırasında medreseler Selçuklularda kullanıla gelen dışa kapalı yapılardan 

uzaklaşarak açık avlulu yapılara dönüşmüştür. İznik Süleyman Paşa Medresesi’nde daha 

sonraki medreselerde olmayan bir özellik ortaya çıkmaktadır. Buna göre müderris odası ile 

dersane arasında ufak bir bağlantı yer almaktadır. Ancak bu özellik daha sonra devam 

ettirilmemiştir. Belki de medreselerde yer alan tuvalet, havuz, hamam, şadırvan zamanla 

kaybolmuştur
101

. 

Osmanlı medrese mimarisinde cami ve medrese neredeyse birbirinden ayrılmaz 

durumdadır. Bu bütünün mütemmim cüzleri ise darüşşifa, imaret, hamam ve handır. Bazen 

gerçekten de caminin mi yoksa medresenin mi öncelikle inşa edildiği sorusu akla 

gelmektedir. Zira Uzunçarşılı, Fatih Sultan Mehmed’in “İstanbul’da Büyük Karaman’la 

Küçük Karaman semtleri arasında bir cami ile talebe yetiştirmeğe mahsus medreseler 

yaptırmağa karar” verdiğini not düşmektedir. Keza, Fatih Sultan Mehmed’in ata dedesi 

Orhan Gazi’nin [ö. 1362] de neredeyse benzer bir biçimde hareket ettiği hatırlanabilir
102

. 

                                                           
98

 Doğan Kuban,  Muslim Religious Architecture: Development of Religious Architecture in Later 

Periods, s. 34 
99

 Hasan Akgündüz, a.g.e., s. 476.  
100

 Hüsrev Tayla, Geleneksel Türk Mimarisinde Yapı Sistemi ve Elemanları, Türkiye Anıt Çevre 

Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, İstanbul, 2007, s. 11.  
101

 Zeynep Ahunbay, “Ottoman Medreses”, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Vol. 4, ed. 

Kemal Çiçek, 2000, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss. 342-343. 
102

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 5. 



80 
 

Yıldırım Bayezid [ö. 1403] döneminden özgün parçalarını koruyarak kalan 

Yıldırım Külliyesi medresesinin özellikle üç tarafı revaklı iç avluya açılan kubbeli 

eyvanına bakarak, Selçuklu medreseleri ile Osmanlı medresesi arasında bir geçiş yapısı 

olabileceği söylenebilir
103

. Osmanlılara gelinceye kadar Selçuklularda medreselerde büyük 

çaplı abidevî eser planları yerine pratik ihtiyaçları karşılayan öğrenim şartlarına uygun 

değişik yapı planları uygulanmıştır. Sahn Medreseleri’nin inşası ile büyük ölçüde büyük 

bir mimarî şekil geliştirilmiş ve bu mimarî İstanbul’da yapılan diğer selâtin medreselerine 

örnek olmuş, dersanelerin bağımsızlaştırılarak ortaya çıkmasına imkân tanınmıştır. 

Böylelikle klasik medrese tipi ortaya çıkmıştır
104

. 

Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra yaptığı ilk işlerden biri medrese inşası olmuştur. 

Bu medrese Ayasofya’nın hemen yanındaki papaz odaları üzerine inşa edilmiştir. Hatta 

Fatih Külliyesi’nin inşasından sonra bir süre boş kalmasına karşın Ayvansarayî’nin 

aktardığına göre II. Bayezid [ö. 1512] devrinde üzerine bir kat daha çıkıldığı 

belirtilmektedir. Bu bilgiden Ayasofya Medresesi’nin iki katlı olduğu tahmin 

olunmaktadır
105

. Fatih Medreseleri’ni oluşturan sekiz medresenin her biri on dokuz odalı 

şekilde inşa edilmiştir. Bu odalar eğitim kadrosunun ihtiyaçlarına uygun bir biçimde bir 

odası müderrise, diğer bir odası muide, iki [2] odası bevvab ve ferraşlara geri kalan onbeş 

[15] odaysa kendilerine dânişmend denilen öğrencilere tahsis edilmiştir
106

. Amasya’daki 

Kapı Ağası Medresesi ile Cağaloğlu’ndaki Mimar Sinan işi Rüstem Paşa Medresesi 

sekizgen yapılı olarak farklı bir planı ortaya koymaktadır. Bunula birlikte Mimar Sinan’ın, 

o zamana kadar gelmiş olan medrese mimarisinin dışına pek çıkmadığı anlaşılmaktadır. 

Bazen cami ve medresenin aynı avluyu paylaştığı yeni modeller tasarladığı topografyaya 

özgü yeni biçimler de ortaya koymuştur
107

. Esekapısı Medresesi büyükçe kubbeli büyük 

bir dersanesi ile beraber biri daha küçük, ki daha sonra su haznesine dönüştürülmüş, her 

biri ocaklı ve kubbeli on bir odadan müteşekkildir; avlusunda ayrıca bir su kuyusu 

mevcuttur. Mescidi ise kiliseden tahvil edilmiş bir yapıdır
108

. 
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Erken dönem Osmanlı medreselerinde de ders yapılmak için ayrılmış özel mekânlar 

tasarlandığı söylenebilir
109

. İlk kapalı dersane uygulamaları Kuran’a göre 1417’de 

Merzifon Çelebi Sultan Mehmed Medresesi’nde uygulamaya konulmuştır
110

. Osmanlı 

medreselerinde erken dönemden itibaren hücreler, duvarlarda yer alan sabit ocaklarla 

ısıtılmış, buna bağlı olarak da dış cephede ocak bacaları fonksiyonel mimarî bir unsur 

olarak ortaya çıkmıştır
111

. Yine farklı bir uygulama olarak kitap koymak için ufak, yatak 

yorgan koymak için de büyük çıkmaların varlığından söz edilmelidir. Ataullah Efendi’nin 

Birgivî Efendi için 1554’te İsa Bey Camii yanında inşa ettirdiği darülhadiste de bu mimarî 

unsurlar bulunmaktadır
112

. 

Fatih Medreseleri’nde her medresede bir meydan yani sahn ve etrafına dizilmiş on 

dokuz [19] oda ve bu odalara nisbetle daha daha büyük ve daha yüksek bir dershane 

bulunmaktaydı. Odaların genişliği 4,20 m
2
’ydi. Her odanın bir penceresi, bir ocağı ve 

kandil koyma yeri mevcuttu. Zemin tuğla döşenmiş olup her medrese dershanesinin 

arkasında yer alan geniş avlularda dörder [4] helâ ve gusülhane bulunmaktaydı
113

. Süheyl 

Ünver, planları tetkik ederken Tetimme Medreseleri’nin baş tarafında bulunanlarda onar 

[10], ortada bulunanlarda ise dokuzar [9] oda bulunduğunu ve toplamda yetmiş altı [76] 

oda olduğunu ileri sürmektedir. Yine Ünver, külliyenin kısa bir vakfiyesinde imaretten altı 

yüz [600] suhtenin yemek yiyeceğinin belirtilmesinden hareketle her odada on [10] kadar 

talebe kalmış olabileceğini bir ihtimâl olarak zikretmektedir. Uzunçarşılı ise kaynak 

belirtmeden her odada üçer [3] talebenin kaldığını ifade ederken oda sayısına 

değinmemiştir
114

. 

Medrese odaları genelde küçük boyutlu, ocaklı bir iki küçük hücreli, 10-12 

metrekare arasında odalardır
115

. İznik Orhaniyesi dershanesinin büyüklüğüne bakıldığında, 

bu medresenin yirmi [20] civarında öğrenci alabileceğinden yola çıkılarakçeşitli büyüklük 

hesaplamaları yapılmaktadır
116

. 
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Büyüklüğe örnek olarak Bursa İvaz Paşa Medresesi’nin on dört oda, iki sofa, alt 

katı oda olarak kullanılan bir dershaneden teşekkül ettiği belirtilebilir. Avlu, mescitten 30 

zira uzunluğunda bir duvarla ayrılmıştır. İvazpaşa Medresesi’nin her bir odası 22,5 m
2 

büyüklüğündedir. Odalar kaldırım taşı döşenmiş özel yollarla birbirine bağlanmıştır. 

Medrese avlusunda etrafı çevrili dört tuvalet bulunmaktadır. Yakınlarında ise önce ahşap, 

daha sonra sağlam olması için mermerden mamul bir leğen ile ocağın olduğu yaklaşık 

48m
2
 büyüklüğünde bir çamaşırhane yer almaktadır

117
. Yine Sahn Medresleri’ndeki on 

dokuz [19] odadan ikisi muid, diğer ikisi ise hizmetliler için ayrılmıştır. Geriye kalan on 

beş [15] oda ise talebeye tahsis edilmiştir
118

. 

Osmanlı öncesi Anadolu medreselerinde ya bir yapının ya da hücrelerden veya 

eyvanlardan birinin muhakkak mescide ayrıldığı bilinmektedir. Buna karşın daha sonra 

inşa edilen medreselerde mescit olarak kullanılan özellikli yerlerden uzaklaşılmaya 

başlandığı anlaşılmaktadır. Kendilerinden önceki örneklere nazaran Osmanlı dönemi 

medreselerinde ya bir eyvan ya da bir hücre veya dersane bu işiçin kullanılmaya 

başlanarak daha fonksiyonel bir görünüm çizmeye başlamıştır. Namaz kılınan mekân ise 

kıble tarafına eklenmiş çeşitli formlardaki nişlerle belirtilmeye çalışılmıştır.
119

 

Osmanlı medreselerinin 16. yüzyıla ulaşmış olanlarının pek çoğunun ilk 

dönemlerden kaldığı düşünülürse Selçuklu geleneğini sürdürdüğünü düşünmek yanlış 

olmayacaktır. Misal olması bakımından medreselerin dışarıya bakan ışıklıkları ya mazgal 

biçimindeki pencereler ya da avlulara açılan pencereler şeklinde tasarlanıyordu. Dışarıya 

bakan medrese pencerelerinde kemerli bir alınlık bulunduğu tespit edilmiştir
120

. 

Osmanlı öncesi medreselerde ocak bulunmadığı bilinmekle beraber Süleyman 

Pervane ve Hacı Kılıç medreselerinde ocaklara rastlanılmış olması not edilmelidir. Keza 

Beylikler döneminde öğrenci hücrelerinde inşa edilen ocaklar, Osmanlı medreselerinde 

neredeyse hücrelerin vazgeçilmez sanat unsurlarından görülmeye başlanmıştır
121

. 

Sinan’ın tasarladığı Üsküdar Şemsipaşa Medresesi’ndeki öğrencilerin kaldıkları 

hücreler 2,95x2,95 m ölçülerinde olup duvar kalınlıkları 0,80 m’dir. Her odada bir iki niş 
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ile birlikte ocak yer almaktadır. İçerisinin aydınlatılması amacıyla altlı üstlü iki pencereye 

yer verilmiştir. Şemsipaşa Medresesi’nin dersanenesi ise 77 m
2
 ölçülerinde olup basık 

kubbesi sekizgen bir kasnağa oturtulmuştur
122

. 

Erken dönem Osmanlı medreselerinden bazılarında ya medrese bünyesinde ya da 

medrese müştemilatında tuvaletlerin olduğu gözlenmektedir
123

. Çoğu defa köşe 

hücrelerinden birinin tuvalet diğerinin banyo olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buna 

karşın Murad Hüdavendigâr ve II. Bayezid medreselerinde tuvalet, medrese yapılarından 

uzakta ve bağımsız yapılar olarak inşa edilmiştir
124

.  Medrese odalarında gusülhanelerin 

bulunması külliye elemanları ve bilhassa yatılı kalan medrese talebesi için çok mühim 

olmalıdır. Öyle ki, külliyelerde hamam olsa da acil ihtiyaçlar için bunlar 

kullanılmışlardır
125

. 

Vakıf eseri olan medresenin inşasına başlanılmadan önce bir vakfiyenin tanzimi 

şarttır. Vakfiye, hem medresenin akaratı hem işleyiş biçimi hem de vâkıfın gerekli gördüğü 

durumlarda şekli ile ilgili vurgularını da içermektedir. Vakfiyenin tasdiki kadılıkça 

sağlandıktan sonra medresenin niteliğine göre işe mimarbaşı, eğer yerelde inşa ediliyorsa 

kadıya bağlı bir biçimde çalışan mimar, ustalar ve kâtiplerle başlanmıştır. İnşanın her 

adımı malî adımları içerdiğinden kadının gözetimi altındadır. Dolayısıyla inşaatın izni, 

gözlenmesi ve açılış ruhsatı ile beraber kurallara uygunluğu hep kadı tarafından onaylanır. 

İnşası biten yapılar yine medreseyi yaptıranın mevkiine uygun bir biçimde şeyhülislam ya 

da kadı tarafından eğitime açılarak eğitime başlanırdı
126

. İnşa faaliyetinde kullanılacak 

malzemelerin nitelikleriyle beraber ücretlerinin de sıklıkla ve titizlikle kontrol edildiğini 

Osmanlı sisteminin bir gereği olarak kabuletmek gerekir
127

. Osmanlı mimarlarının 

yapmayı üstlendikleri yapılar hakkında çalışmalarını titizlikle sürdürmekte oldukları 

anlaşılmaktadır. İnşaata başlanmadan önce hayallerindeki yapıyı resim ve tasvir ettikleri, 

diğer bir deyişle konum ve iki boyutlu hâllerini kağıt ortamında mütalaa ettikleri 

görülmektedir
128

. 
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Akla gelecek pek çok mimarî eserin büyük bir kısmını hassa mimarlık ocağına 

bağlı mimarların işi olarak görmek gerekir. Mimarlara bağlı olarak bennâyân, ırgadân, 

neccârân ve horasancılar çalışmıştır. Her bir bölgenin merkezi hâline gelen kasabalara 

mimarların atanmasına 17. yüzyıldan sonra başlamış olmalıdır. Kayıtlardan anlaşıldığına 

göre devlet inşaatları ile ilgilinenen hassa mimarlarının miktarı on beş [15] ile kırk [40] 

kişi arasında hesaplanmaktadır
129

. 

Osmanlı mimarlarının ehl-i hendese olmalarının yanı sıra emr-i binâ ve mesâhadan 

habîr yani inşaat, mimarlık ve ölçüm işinde, geometride bilgi ve beceri sahibi oldukları 

anlaşılmaktadır
130

. Midilli kadısına gönderilen 12 Rebiülahir 991 [5 Nisan 1583] tarihli 

hükümde İstanbul’da bir dizi yapının tamiri için ihtiyaç duyulan altı yüz nefer benna ve 

neccarın iş aletleri ile birlikte İstanbul’a yollanması emredilmektedir
131

. Padişah, ailesi ya 

da daha genel tanımlamasıyla devletin yaptırdığı bütün yapıların keşif, muhammen bedel, 

tadil gibi hususların hepsi hassa mimarlar arasında bulunan başmimar ve diğer mimarların 

onayından geçmiştir. Ancak bundan sonra inşaata başlanabilmektedir. Keza, inşaat için 

gerekli sıvacı, duvarcı, marangoz ve mühendislik işleri ile uğraşanların seçilmesiyle de 

ilgilenen yine işin müteahhidi bir şekilde hassa mimarlarıydı. 

Medresenin de içinde olduğu Fatih Külliyesi’nin inşasına mübaşeret etmesi için 

Fatih Sultan Mehmed Vezir-i azam Mahmud Paşa’yı [ö. 1474] görevlendirmiştir. Buradan 

çıkarılacak sonuç en azından Fatih Külliyesi gibi büyük çaplı inşaların sorumluluğunun o 

devir için vezirlik makamına uygun görüldüğüdür
132

. Bayezid Medresesi’nin inşaatına, 

muhtemelen teberrüken, 1506 yılı Muharrem ayının başında camiden sonra başlandığı 

anlaşılmaktadır. İnşaatta yeniçeri askerlerinin çalıştığı da ifade edilmektedir. Medresenin 

bina eminliğinin sipahilerinden Ali bin Solak’a, kâtipliğinin Hacı Ali’ye, mimarlık 

vazifesinin de Yusuf bin Papas’a tevdi edildiği anlaşılmaktadır. Medrese inşaatının sona 

ermesi neticesinde çalışmalarda bulunanlara inamatta bulunulmuştur
133

. 
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Avrupa üniversiteleri, medreselerde olduğu gibi başlangıçta, belirgin bir yer, yapı 

ya da teknik mekâna ihtiyaç duyulan yerler değildi ve muhtemelen antikitede yapıldığı 

üzere herhangi bir yerde ders görülebimekteydi. Kaynaklarda çoğu defa geçtiği üzere 

şehrin bir meydanı, sokağı yahut bir hanın köşesinde de üniversite eğitimine karşılık gelen 

dersler okutulabilmekteydi. 14. ve 15. yüzyıllarda biraz da İtalyan üniversitelerinin kuruluş 

özelliklerinin sonucu olarak kiralanmış, bağışlanmış yapılarda, odalarda, kimi kez de ders 

verilebilecek herhangi bir yerde, meydanda, alanda ders verilegelmiştir
134

. Bu bakımdan 

üniversitenin mekân üzerinden ilerlediğini söylemek doğru olmaz. Ama ilk yapılaşma 

eğilimlerini büyük ölçüde Paris’te Haçlı Seferi’nden dönenlerce kurulmuş kolejlerde 

aramak gerekecektir. Bu yapıların belki de Müslümanlarda görülen eğitim yapılarına olan 

düşkünlükten etkilenmiş olanların kurduklarını düşünmek icap eder. Zaten ondan sonra en 

azından kolej yapıları İngiltere’de daha çok yaygınlık kazanmaya başlamıştır.  

Üniversite mimarisi 16. yüzyılın sonlarından itibaren hızla değişmeye başlamış 

olmalıdır. Zira hızla gelişen zenginleşme, hayırseverlerin ve diğer üniversite binası inşa 

ettirenlerin daha farklı ve abidevi eserleri ortaya çıkarmalarına yol açmıştır. Gelişmelerin 

bu denli farklılık arzetmesinde 17. yüzyılda Christopher Wren’in [ö. 1723] tasarladığı 

çalışmaların da büyük katkısı olmalıdır
135

. 

Orta Çağ üniversitelerinin eğitim amaçlı kullanılacak, kendilerine ait binaları yoktu. 

Bu amaç için kiralanmış olsun ya da olmasın herhangi bir yerleri mevcut değildi. Bir kürsü 

ve öğrenci sıralarının olduğu dersanelerde ısıtma tertibatı mevcut bulunmamaktaydı. 

Özellikle soğuk kış günleri için yerlere atılmış kuru ot parçaları ile en azından ayakların 

daha sıcak kalması sağlanmaya çalışılıyordu
136

.  

1088 yılında ya da bu tarihlere yakın bir dönemde kurulduğu iddia edilen Bologna 

ile Paris ve Oxford üniversiteleri Avrupa üniversitelerinin en önde gelen eski kurumları 

olarak dikkat çekmektedir. Bu kurumlarda ve genel olarak Avrupa üniversitelerinde 

görünüş bir taç kapı ile tamamlanmıştır. Öyle ki, genelde etkileyici bir kapıdan geçilerek 

geniş bir avluya varılmıştır. Çoğu kez görmeye alışılan kare plan algısı sonralarda terk 

edilecekse de ilkin Merton College’da vücut bulmuştur. Padua 1530, Bologna ancak 1563 

yılından sonra kendi binalarında eğitime başlayabilmişlerdir. 
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Orta Çağ’ın son dönemlerinde ortaya çıkan öğrenci nüfusundaki artış yüzünden 

üniversiteler yeni yapılara ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bir bakıma üniversitelerin 

yapılanma biçimleri dolayısıyla da o devre değin üniversite dersleri ya masterların ders 

vermek için kiraladıkları dairelerde yahut öğrencilere kolaylık olması için kiliselerde, yine 

münazara yahut kutlama ve sınav gibi eğitime dair diğer faaliyetler için büyük kiliselerde 

yapılmaktaydı. Örnek olarak Quertier Latin, böylelikle zamanla Paris’in üniversite 

meydanı oluvermiştir. Bir başka örnek olarak Bologna studiumu etrafındaki özel evler, 

kilise yapıları ve diğer resmî binalar eğitim için kullanılarak zamanla üniversite hâline 

dönüşmüştür
137

. 

Batı üniversitelerinin kolej tabanlı yapıları kolej konusunda iyi örnekler olarak ele 

alınabilirler. Ancak üniversite yapılarının muhtemelen 1500’lü yıllardan sonra inşa 

edilmeye başlanmaları, yeni yapı tipleri olarak kolej düzeninden farklı bir görünüm 

çizilmesine yol açmıştır. Yeni yapıların görünümleri, özellikle öğrenci sayılarının artışı ve 

bu öğrencilerin bilhassa zengin oluşları yüzünden daha büyük ve gösterişli 

tasarlanmıştır
138

. 

Üniversitelerden önce 13.-14. yüzyıllarda bilhassa Fransa ve İngiltere’de gelişme 

gösteren kolejler belkide kurucu zihniyetleri bakımından üniversitelerden farklılık 

arzetmekteydiler. Kurucularının öncelikle Levant’tan geri dönmüş savaşçı, hacı yahut 

aristokratlar olması bu yapıların manastır biçimleriyle bir bağlarının olabileceğini akla 

getirmektedir. Örnek olarak kolejdeki yatakhane işlevine sahip bursarii için hücrelerin 

bulunması, yemekhane, ufak bir kilise ile birlikte bir kütüphanenin oluşturduğu görüntü 

Orta Doğu ile muhtemel bağları makul kılacaktır
139

. 

Batı’daki üniversiteler bir bakıma ticarî akit ilişkisinin sonucu olarak görülebilirler. 

Eğitimin verilmesi ve alınması bir biçimde karşılıklılığı dahası ticarî kontratı ifade 

ettiğinden bu şekilde gelişmişlerdir. Üniversiteler ya öğrenci yahut profesörlerin loncası 

şeklinde örgütlendiğinden inşa hâllerinde bunlarla alakası aranmalıdır. Çünkü Batı’daki 
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üniversiteler bu şekilde kurulurken Asya ve Bizans topraklarındakiler ya bir sultan ya da 

bir başka devlet görevlisinin koruması altında gelişim gösteregelmiştir
140

. 

Genelde 1500’lerden itibaren başlayan üniversite yapılarının bir bakıma önceki 

örnekler olarak kolejlere benzedikleri söylenebilir. Bu yeni yapılar dört köşelidirler ve 

birbirleriyle revaklarla bağlanan odalar, salonlar, yöneticiler için lojmanlar, şapeller, 

kütüphaneler ve saat kuleleri şeklinde inşa edilmişlerdir
141

. Aslında bu açıdan bakıldığında 

ortalama bir medresenin benzer özelliklerini taşımaktadırlar. Medrese Batı’dakilerinin 

benzeri bir biçimde yapılar grubu olarak ortaya çıkmamıştır. Medrese tek bir yapıdır. 

Bununla beraber üniversiteler bir yapılar bütünüdür. Medreseler ise özellikle eğer 

sultanlara ait bir yapılar kompleksi ise nicelik olarak üniversitedekilere benzerler. 

Üniversiteler bir yapılar bütünü iken tek bir yapı olarak medresede tek bir yapı olarak tüm 

işlevler bir yapıda toplanmıştır. Ne var ki külliye ise öğrenci ve müderrislerin yıkanma ve 

yeme ihtiyaçlarını aşhane ve hamamla karşılamıştır. 

 16. yüzyılda Cambridge’deki kolej mimarisi üzerinden üniversite mimarisine 

getirilen sıra dışı yeniliklerdekien önemli imzayı John Caius [ö. 1573] atmıştır. İlkin avlu 

etrafında yer alan bölmelerden içeriye girilebilecek farklı kapıların açılabileceği 

akledilmiştir. Bu kapı mimarisinin farklı psikolojik amaçları içermesi muhtemeldir. Böyle 

bir girişimden sonra kare planlı kolejin güneye bakan tarafının kaldırılması güneye açık bir 

U şeklinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Caius bu girişimle bilhassa salgın 

hastalıkların yaygın olduğu bir dönemde hem temiz havanın hem de güneş ışığının iç 

taraflara erişmesini hedeflenmiştir. Böyle olunca altmış öğrenci ve asistanın 

konaklamalarına uygun odalar mevcudun üzerine bir kat daha çıkılarak elde edilmiştir
142

. 

Aslında kapalı yahut kare planlı kolej yapıları İskoçya’da 1413 tarihinde St. 

Andrews’ta, 1451’de Glasgow’da ve 1495’te Aberdeen’deki inşa edilmişlerdir. Bu yapılar 

şekil bakımından Merton College’ın benzerleri olarak ortaya çıkmışlardır. Bu binalar 

müstahkem mevki rolünü de üstlenmeli, Avrupa’da sıklıkla yaşanan olaylar sırasında 
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korunaklı yapılar olmalıydılar
143

. En azından Hollanda’da üniversitelerin yerine 

manastırlar bu korunma yahut müdafaa görevini üstlenmişlerdir
144

. 

Kare biçimli kolej ve daha sonrasında bu düzgün karenin bir miktar bozulmuş hâli 

olan farklı boyutlardaki Anglo-Sakson üniversite modellerinin manastır modeli ile ilgisinin 

olmadığı, aksine bunun Orta Çağ’ın sonlarına değin kullanılan bir ev modeli olduğu, 

dolayısıyla Roma’nın atriumlu evlerinin bir devamını teşkil ettiği de söylenmektedir. Misal 

olması için Orta Çağdönemi kervansaraylarının da benzer bir biçimde ve iki katlı olup 

avlunun etrafında ahırlar, üst katta ise kalacakyerlerin olduğu bilinmektedir. İngiltere’deki 

bu planın uygulandığı ilk yapı Cambridge’deki 1340 tarihli Pembroke College, ardından 

Corpus Christi College olmuştur. Bahsedilen şekil bu hâliyle en üst boyutuna Oxford’da 

1379 tarihinde inşa edilmiş New College’da erişmiştir. Aşağı yukarı bu plan 1. Elizabeth 

[ö. 1603] devrine kadar da korunmuştur.
145

 

Cizvit üniversiteleri zamanla şehirlerin merkezini oluşturmaya başlamış ve şehri 

baskın bir biçimde etkilemiştir. Vilnius’taki Cizvitlere ait üniversite şehirdeki en 

büyükbina olması bakımından son derece belirgindir. Orta Çağ’da ne kolej ne de 

üniversiteye ait belirgin bir mimari tip mevcuttur. Genelde ihtiyaç duyulan hâllere göre 

önlem alınıyor ya da yeni yapılar inşa ediliyordu. Protestan ülkelerde misal olması için 

kullanılmayan Katoliklere ait yapılar yeni üniversitelerin kullanımına verilmiştir
146

. 

Önemli mobilizasyonlar artan öğrenci ve öğretici nüfusu Bologna Üniversitesi’nin 

kendisine ait binalara sahip olmasını zorunlu kılmıştır. Bu zamana dek dersler neredeyse 

kiralanmış yapılarda yahut odalarda görülürken 4. Pius’nun da bir bakıma desteği alınarak 

1562 yılının Mart’ında San Petronio Katedrali yakınlarında yeni bir binanın inşaatına 

başlanmıştır. İnşaat yaklaşık bir yıllık bir süre sonunda 1563 Ekim’inde sona ermiştir. 

Özellikle şehir meclisinin yaptığı kesintiler inşaat masrafı için harcanmıştır. Sonunda 

hukuk derslerinin verileceği yedi, tıp ve sanat dalları için altı sınıf oluşturulmuştur. Ayrıca 
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1565’te bir anatomi amfisi yapıya dâhil edilmiştir. Diğer ihtiyaçlar için iki odanın 

oluşturulduğu bu inşaatta masraf olarak 64.000 Bologna Lirası harcanmıştır
147

. 

Catania Üniversitesi de diğer İtalyan üniversiteleri gibi şehirdeki kiralanmış ev, 

oda, manastır ve benzeri yapılarda öğretim verirken 1559’da Piazza del Duomo yıkılıp 

yeni bir üniversite binası inşa edilmek istenmişse de meydan yıkılmış fakat plan 

gerçekleştirilememiştir. Üniversite 1684’e değin daha önce bahsedilen yapılarda eğitimini 

sürdürmeye devam etmiştir
148

. 

Savaşlarda bile neredeyse etkilenmeden eğitim konusunda devamlılık gösteren 

Pavia Üniversitesi’nde daha önceleri bir Dominiken manastırı ile kiralanmış odalarda 

dersler verilirken muhtemelen öğrenci yoğunluğu yüzünden Milan Senatosu 1533’te şehir 

merkezinde yeni bir üniversite binasının inşasına karar vermiştir. 1534 yılında başlayan 

inşaat ile eski bir bina yenilenirken bunun yanına yeni bir bina daha inşa edilmiştir. 

Böylelikle eğitim ile yönetim konularında ihtiyacı karşılayacak alanlar 

oluşturulabilmiştir
149

. 

Perugia Üniversitesi başta kimi yapı zorlukları çekse de eğitimini burada 

tamamlamış olan 4. Sixtus [ö. 1484],1483 yılında verdiği bir emirle Palazzo del 

Capitano’un yakınındaki bazı yapıların elden geçirilerek üniversitenin kullanımına 

sunulmasını sağlamıştır. Hakikaten bu türlü yapılara büyük ihtiyaç duyulmaktaydı. Papa 4. 

Sixtus ayrıca pek çok kez alışıldığı üzere profesör maaşlarından kesinti yapılarak 

sürdürülen inşaata 100 Filorin bahşetmiştir. 1512 gibi ilerleyen yıllarda şehir yönetimi inşa 

faaliyeti için 1000 Filorin bağışlayarak yapının tamamlanmasını sağlayabilmiştir. Böylece 

1514 yılında yapı eğitime açılmış, 1590 yılında bir sonraki Papa 5. Sixtus [ö. 1590] 

üniversiteye yeni imkânlar sunmuştur. Bahsedilen bu yeni binanın ikinci katında 

hukukçular, üçüncü katındaysa sanat ve tıp hocaları ders vermekteydiler. Teolog, botanik 

ve matematikçiler ise binada herhangi bir yerde tedris faaliyetinde bulunmaktaydılar. 

Yapıda bir de teşrih amfisi yer almaktaydı
150

. 

Padua Üniversitesi de uzun süre boyunca eğitim öğretime uygun mekân sıkıntısı 

çekmiştir. 15. yüzyılın sonuna değin bir bakıma şehir yönetiminin de yardımlarıyla eğitim 
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kiralık alanlarda sürdürülegelmiştir. Sıkıntının bir ölçüde giderilebilmesi için 1493 yılında 

şehir yönetimi Hospitium Bovis adındaki bir yapıyı hukuk eğitimi için tahsis etmiştir. 

Gerçekten de bu yapı eğitime daha uygun bir konumda olmuştur. Bazı düzenlemeler 

yapılmış olsa da 1530 yılından sonra eğitim bu yapıda sürdürülmeye başlanmıştır
151

. 

15. ve 16. yüzyıllarda genelde şehir merkezlerinde, diğer bir deyişle şehir surları 

içinde yer alan üniversitelerin yer zorunluluğundan ötürü kolaylıkla ve etkin bir biçimde 

genişleyemedikleri bilinmektedir. Aslında bu bir bakıma belirgin üniversite yapısının 

olmadığı bilgisini de verebilir. Bununla beraber özellikle Bologna ekolünün memleketi 

olan İtalya’yı Hollanda’nın izlediği söylenebilir. 16. yüzyılda duyulan ihtiyaca bağlı olarak 

üniversitelere yeni yeni yapılar da eklenmeye başlamıştır. Daha önce böyle bir ihtiyaç 

yokken ilk defa teşrih eğitimi için 1594-1595 yıllarında Padua’da theatrum anatomicum 

inşa edilmiştir. Benzer bir anatomi tiyatrosu 1597 yılında Leiden’de, 1614 yılında da 

Delft’te, 1619 yılında da Amsterdam’da üniversitenin sınıfları arasına dâhil olmuştur
152

. 

Yine botanik dersi için üniversitelerde botanik bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. İlk 

botanik bahçeleri Padua ve Pisa’da 1544, Bologna’da 1567 yılında inşa edilmiştir. Benzer 

bahçeler Leipzig’de 1580’de, Leiden’de 1587’de, Basel’de 1588’de, 1593 yılında da 

Heidelberg’de oluşturulmuştur. 15. yüzyıl sonrasında ve bilhassa 16. yüzyılda anatomi ve 

tıbbın bu fizikî çalışma gereklilikleri üzerinden yaygınlık kazanması teşrih yahut anatomi 

derslerinin yapılacağı özel alanların, yapıların inşasını zorunlu kılmıştır. Bilhassa teşrih ve 

botaniğin ders programına alınması bu gereklilikleri ortaya çıkarmış olmalıdır
153

. 

Bu kapsamda ahşaptan mamül yaklaşık elli yahut bu civarda izleyici kapasiteli 

anatomi tiyatroları inşa edilmeye başlanmıştır. Anatomi amfisi yukarıda da değinildiği 

üzere Pavia Üniversitesi’nde 1552, Pisa Üniversitesi’nde 1569 yılında inşa edilmiştir. 

Ferrara’da ise 1551 yılında öğrencilerin finansmanı ile bir teşrih amfisi inşa edilmiş, 1588 

yılında da yeni binada bir diğeri yapılmıştır. Bologna’da da yeni inşa çalışmaları sırasında 

ahşaptan mamül bir anatomi amfisi yapılmışsa da 1637 yılında çok daha fazla öğrenci 

kapasiteli gösterişli ve daha büyük bir başkası inşa edilebilmiştir. Padua’daki anatomi 

amfisi ise 1594 Palazzo del Bo’da hizmete açılabilmiştir
154

. 
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En azından Orta Çağ boyunca kolejlerdeki dersaneler kare planlı olup muhtemelen 

hem yemek hem ders hem de münazara için kullanılan yerlerdi. Bu mimari şeklinden çoklu 

işlevi dışında 16. yüzyılda da pek birşey kaybettiği söylenemez. Dersane olarak kullanılan 

bu yerde bir kürsü bulunmaktaydı ve öğrenci sıraları bu kürsüye doğru bir biçimde 

yerleştirilmiştir. Tavan çoklukla ahşap serenli, pencereler panjurlu ve süslemesiz düz 

camlarla kaplanmıştır. Bölümlere ayrılmamış duvarlar ya halılarla örtülü ya da 16. 

yüzyıldan sonra yapılageldiği üzere dünya haritaları ile süslenmiştir
155

. 

İlk üniversite hastanesi eğitim amaçlı olarak 1798’de kırk [40] yataklı bir şekilde 

Leiden’de açılmıştır
156

. Yine eğer kolej kütüphaneleri işin içine dâhil edilmezlerse 

üniversitelere ait ve ayrı binaları olan kütüphaneler ne yazıkki henüz mevcut değildir. 

Kütüphanelerin kendi binaları 17. yüzyıldan sonra inşa edilmeye başlanmıştır
157

. Galiba 

15. ve 16. yüzyıllarda mevcut olan üniversite kütüphanelerinin önceki devirlerden kalan 

kolej kütüphaneleri olması gerekir ki bunlar bir dereceye kadar öğrenci milletleri daha 

sonrasında ise fakülteler tarafından kurulmuşlardır. Bununla beraber üniversitelere ait 

kütüphanelerin kurulmaları 16. yüzyıldan sonraya rastlar. Erfurt Üniversitesi 1479 yılında 

kurulmuş olmasına karşın ilk kütüphanesi 1510 yılında hizmete girmiştir. Kaldı ki 

kütüphanelerin kurulması da büyük ölçüde zenginlerin yahut devlet görevlilerinin özel 

kütüphanelerini üniversiteye bağışlamaları ile oluşuyordu. Kopenhag Üniversitesi’nin 

kütüphanesi 1605 yılında bağışlanan kitaplarla, yine Uppsala Üniversitesi’nin kütüphanesi 

de Kral Gustav II. Adolf’un kendi kütüphanesini 1620 yılında üniversiteye bağışlamasıyla 

meydana gelmiştir
158

. Oxford’daki meşhur Bodleian Kütüphanesi bile 1602 yılında 

Thomas Bodley [ö. 1613] tarafından kurulmuş, asıl gelişimini 17. ve 18. yüzyıllarda 

göstermiştir. 

Orleans’daki Alman ulusuna ait kütüphane 1566 yılında Obertus Giphanius [ö. 

1604] tarafından kurulmuştur. İşleyişine bir tek koleksiyonla başlamışken aradan geçen 

zaman içerisinde hızla zenginleşmiştir. Bu zenginleşmenin en önemli kaynaklarından biri 

de ayrılan her öğrencinin bu kütüphaneye bir kitap bağışlama kuralının konmasıdır. Bu 

kural kütüphaneyi hızla zenginleştirmiş olmalıdır. Benzer uygulamaların diğer okullar ve 

de uluslarda da tercih edildiği tahmin olunabilir. 17. yüzyılda kurulan Halle Üniversitesi 

                                                           
155

 Damien Riehl Leader, a.g.e., s. 66.  
156

 Hilde de Ridder-Symoens, “Management Resources”, s. 193.   
157

 A.g.m., s. 195. 
158

 A.g.m., s. 196. 



92 
 

ise kütüphanelerin zenginleştirilmesinde kullanılacak yeni kuralları uygulamaya 

sokmuştur. Bu kapsam içinde 1693 yılında kurulan kütüphaneye 1694 yılındaki Hukuk ve 

Felsefe Fakültesi’nin tüzüğüne göre her bir doctorandus 1 Florin ya da 3 Taler değerinde 

bir kitabı bağışlamak zorunda kalmıştır. Ayrıca her profesörün kütüphaneye kendi 

eserlerinden bağışlaması da bir gelenek hâline gelmiştir. Başka yöntemler de kütüphaneleri 

zenginleştirmek için kullanılmıştır. Misal olarak 1780 yılında Oxford Bodleian 

Kütüphanesi’ne giriş ücreti istenmesi ve elde edilen bu para ile yeni kitapların temini 

kütüphaneyi oldukça zenginleştirmiştir
159

. Yine 1610 tarihinde Stationers’s Company ile 

Bodleian Kütüphanesi arasında varılan anlaşma neticesinde şirketin envanterine giren her 

kitaptan birinin kütüphaneye verilmesine karar verilmiştir
160

. 

Oxford’ta daha önce Cistercian rahiplerine ait manastır o devirde bir alışkanlık 

olduğu üzere yıkılıp yerine St. Bernard’s College bilindik kare plan üzerine inşa edilmiştir. 

Bu plan üzere mutfak, dershane ve öğrenci odaları olmak üzere iki katlı bir yapı üzerine 

yükselmiştir. Odalarda iki öğrencinin kalmasına üst katta yer alan öğrenci odalarındaysa 

başarılı olan kolej öğrencilerinin tek başına kalmasına imkân tanınmaktaydı
161

. 

Cambridge’deki St. John’s College’ın binaları için 1511-1516 yılları arasında 4.772 

Pound harcanmış olmakla beraber kuvvetle muhtemeldir ki Magdelen ve New College’lar 

için harcanan para çok daha fazla miktarı ifade etmektedir
162

. Cambridge’de 6. Henry [ö. 

1471] antikiteden beri inşa edilmiş manastır ve okulları ortadan kaldırarak neredeyse yeni 

okullar için oldukça geniş bir alan açmıştır. Orta Çağ’ın dinsel okulları yerlerini bir bir 

kolejlere bırakmaya başlamıştır. 1490 tarihinde Ely Piskoposu John Alcock kadınlara air 

St. Ragebund manastırını zorla kapatarak sonrasının meşhur kolejlerinden Jesus College’a 

dönüştürmüştür. 1511 yılında St. John Hastanesi John Fisher’in [ö. 1535] girişimiyle hızla 

St. John College hâline gelmiştir. Sonrasında diğer dinî yapılar dazamanla seküler eğitim 

kurumları olarak kolej hâline evrilmiştir
163

. 
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Cambridge örneğinde inşaat işleri kontrat ile bazen de kontrat öncesinde yapılan 

artırma ve eksiltme işlemlerini içeren pazarlıklarla imzalanma yoluna gidilmekteydi. Bu 

konuda pek çok örneğe rastlanabilir
164

. Caius College’ın temel taşı 5 Mayıs 1565’te bizzat 

Dr. Caius tarafından konulmuş ve sonunda dokunaklı bir dua edilmiş, son taş ise avlunun 

batı tarafına 1565 yılının Eylül’nde öğleden sonra ikindi vakti yerine yerleştirilmiştir. 

Ferdinando Gonzaga İtalya’daki benzeri şehirlerde olduğu üzere bir üniversite 

kurmayı aklına koymuş görünmektedir. Bunun için en uygun olanın 1584 tarihinde eğitime 

başlamış olan Cizvit koleji olduğuna inanmıştır. Bu yapının genişletilerek ve de ekipman 

ile güçlendirilerek üniversiteye dönüştürülebilmesinin planlarını kurmuştur. Bilhassa kilise 

inşası ilebirlikte mevcut papadan izin ve ekonomik yardım beklentisi içinde çalışıp 

durmuştur. Cizvitler ise yeni kilise inşası hususundaki planları kolejin durumuyla beraber 

sürekli hareketin Roma’daki hareketin en üst makamlarına danışmaktaydılar. Kendisine 

gönderilen kilise planlarını Claudio Aquaviva, Giovanni de Rosis’e göstererek fikrini alıp 

ona göre hareket etmiştir. Pek çok defa planların teatisi sonucunda Aquaviva Giorgia 

Soldati’yi kilise inşası için Montava’ya göndermiştir. Mimar Giorgio Soldati Modena, 

Forli, Imola, Parma, Krakov ve daha birçok yerdeki Cizvit yapılarının mimari planları ile 

inşasından sorumluydu ki bu durum Cizvitlerin nasıl bir düzen içerisinde çalıştıklarını bir 

şekilde ortaya koymaktadır
165

. 

Kolej tipi bir yana bırakılırsa Orta Çağ’da belirgin ve kabul edilmiş bir üniversite 

tipi mevcut değildir. Ancak 15. ve 16. yüzyıllarda eğitim gereklilikleri arttıkça yeni 

binaların yapımına başlanmıştır. Bu alanda da Batı’da gelenek iki yol üzerinden yürümüşe 

benziyor. Zira Reformasyon’un kaynağı olan Protestan akademileri ile akademi kaynaklı 

yapılar için mevcudu yahut Katoliklerin boşalttıkları yapıları Protestanlar kullanırken 

Kontr-Reform olarak gelişen akımda misal olarak Cizvitler yapıların inşası ve strüktürü 

konusunda daima Roma’daki yönetimden izin almaktaydılar. Keza bu onaylanmış yapı 

planları diğer coğrafyalardaki akademik binalar için de kullanılmaktaydı. Protestanlar 

ellerindeki imkânlar ya da imkânsızlıkların neticesinde mevcut binaları kullanmakta hatta 

çoğu kez imkânsızlıklarla mücade ederek eğitim yıkık ve kondisyonu kullanışa son derece 

uygunsuz yapılarda eğitimi sürdürmekteydiler.
166

 Mesela Reformcu bir üniversite olan 
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Halle Üniversitesi,1693’lü yıllarda hâlâ eğitimin ihtiyaçlarına uygun yapılara sahip 

değildi.
167

 

Calvin’in, Reformasyon için de bir dereceye kadar önemli olan ve kendilerinin 

“akademi” adını verdikleri okul probleminin çözülmesini önemsediğini varsaymak gerekir. 

Zira 1558 tarihli bir kayıttan şehir meclisinin okul yapımı için zenginleri ziyaret etmek 

kararını aldıkları ve bunun yanı sıra inşaatiçin gerekli inşaat malzemesinin planlanmasının 

yanı sıra mimari planının çizilmesi emrini de verdikleri anlaşılmaktadır. Bu keşif 

girişiminden sonra aynı yılın 25 Mart’ında en uygun yerin seçimi yapılmış şehir yönetimi 

ile birlikte Calvin, Philibert Sarasin’in yanı sıra inşaat işinde çalışacak duvarcı ve 

marangozlarla inşaatın yapılacağı alan ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretin akabinde oluşturulan 

bir komisyon çalışmalarına başlayarak yapı hakkında bir rapor hazırlamıştır. Rapora göre 

akademinin Rive ile St. Antoine meydanları arasındaki yükseltideki Bolomier 

Bahçeleri’nde yapılması önerilmiştir. Mevcut salgın hastalıklar yüzünden okulun havadar 

olmasına bilhassa önem verilmiştir. Yapı, malzeme sorunlarının yaşanmasından ötürü 

ancak 1562 yılında tamamlanabilmiştir. Cenevre Akademisi açıldıktan kısa bir süre sonra 

1562 yılından itibaren sınıfların kalabalıklaşması dolayısıyla yeniden sorunlar yaşanmaya 

başlamıştır. Özellikle sınıflardaki bu kapasite fazlasının eğitimin kalitesini etkilediği 

tahmin edilebilir. Bu durumdan ötürü şehir yönetimi yeni yapıların inşası kararını 

vermiştir. Yaklaşık iki buçuk yıl süren inşaat faaliyetlerine toplamda 53.000 Florin 

harcanmıştır. Bu büyüklüğün neye tekabül ettiğini anlamak için 1559 yılında Cenevre şehir 

bütçesinin 200.000 Filorin olduğunu not etmek gerekir
168

. 

Binanın yapımı için yerin hazır hâle getirilmesinden sonra inşaat işini üstlenecek 

bir müteaahit, ayrıca bu görevi yerine getirecek bir nevi mühendis ile anlaşmak 

gerekmiştir. O dönem için genelde yapıların dolayısıyla üniversitelerin de inşasında ilk 

aranılan kişi bir marangoz olagelmiştir. Marangozun yanı sıra inşaat ustalarıyla yahut her 

ikisiyle de çalışılmasına karşın çağın gerekleri yüzünden inşaat işini gözeten kişi bir 

marangozdur. Söz gelimi 1513 yılında Corpus Christi College’ın bânisi Piskopos Foxe, 

koleji inşaya niyet ettiğinde inşaat ustası William Vertue ve marangoz Humphrey Coke ile 

bir anlaşma imzalamıştır. O dönemde de marangoz ve inşaat ustaları bugünkü gibi plan ve 
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kesitler üzerinden çalışırlardı
169

.  İnşaatlarda çalışanların ücretleri ise 1360 tarihli İşçiler 

Yasası’na uygun ödenmiştir. 

Üniversiteler ve medreselerin yapımı esnasında tercih edilen malzemeler yerelde 

mevcut olanlardan devşirilmiştir. Sağlam taş yapılar, üniversiteler, kolejler, kütüphaneler 

ve diğer bölümler için tercih ediliyordu
170

. En azından Cambridge’de yapıların inşasında 

kullanılagelen malzemelerin bir bakıma Roma döneminden beri kullanıldığını varsaymak 

gerekir. Zira evvelden keşfedilen civardaki kireçtaşı damarlarının işlendiği bilinmektedir. 

Bilhassa lojistik imkânlarının görece zor ya da kısıtlı olduğu için gerekli malzemenin 

ancak bu denli yakın çevreden devşirilebileceği açıktır. Cambridge civarında sadece 

kireçtaşının ve ayrıca tuğla yapılabilecek cinste toprağın olması, yapı malzemelerini geniş 

yelpazede ele alınmasını zorlaştırmaktadır. Keza Cambridge’deki okulların inşa 

malzemesinin bu nedenlerden ötürü kireçtaşı, tuğla ve molozlardan ibaret saymak 

gerekecektir. Güneyde ve Alplerin ötesinde yer alan yapılardakigibi taş kullanmak burada 

imkân dairesinde değildir
171

. 

Osmanlı medreselerinde ise yerelde bulunan bütün malzemeler kullanılmıştır. Eğer 

medrese taşın bol olduğu bir yörede inşa ediliyorsa taş, yoksa tuğla yahut duruma göre 

ahşapmalzeme ile inşa edilmişlerdir. Mesela Üsküdar’daki Şemsipaşa Medresesi 

İstanbul’da çokça karşılaşıldığı üzere bir sıra kesmetaş ve bir sıra tuğla ile örülü biçimde 

inşa edilmiştir
172

. Başka bir örnek olarak Vefa’da bulunan Ekmekçizade Ahmed Paşa 

Medresesi’nde kullanılan malzemeler ise yontulmuş taş, küfeki taşı, mermer ve tuğladır. 

Pencerelerin dışa bakan kısımlarının korunması için konulmuş şebekeler ise metaldir
173

. 

 

IV.  Müesseselerin Yönetimi  

15. ve 16. yüzyılların entelektüel figürleri, hiç şüphesiz öğrenci ve hocalardır. 

Ancak entelektüalite üreten bir merkez olarak medrese ve üniversitenin özgün bir hâl 

alması teşkilatlanmasıyla da ilgilidir. Yeni bilgilerin üretilmesi yanında metodolojiyi 

kurumsallaşmayla da ilişkilendirmek gerekir. Bunun için 12. ve 17. yüzyıllardan itibaren 
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gelişen medrese ve üniversite idaresinin hem entelektüellik hem de fonksiyonellik 

bakımlarından müesseseler üzerinde özgün bir konumu olmalıdır. Kaldı ki, üniversite ve 

medreselerin, zamanına göre teşkilatlanmış bir yapı şeklinde ortaya çıkmasında 

organizasyon biçimlerinin de etkisi bulunmalıdır. Çünkü bahsedilen yüzyıllarda devlet ya 

da Kilise teşkilatının dışında üniversiteden başka örgütlü bir yapı mevcut değildir. Bu 

bakımdan yükseköğrenim, hem entelektüel hem de idarî enstrümanları yüzünden 

önemlidir. Medreselerde olduğu gibi üniversitelerde de yönetim ile alakalı yapılanmanın 

ya hiç ya da çok az bir değişime uğramış olduğu belirtilmektedir
174

. Ancak 12. yüzyıldan 

itibaren üniversite, dinî yapılanmasından uzaklaşarak 18. yüzyılda büyük oranda seküler 

bir teşkilat hâline dönüşmüştür. Bir manastır yahut bir şehir kurumu olarak üniversitenin 

ilkel yapısı zamanla değişmişve gelişmiştir. Bu dönüşümde 15. ve 16. yüzyıllar, 

üniversitelerdeki idarî konumların yerli yerine oturduğu dönemdir. Entelektüel bir 

kurumun nasıl yönetileceğine ilişkin pek çok aksaklık yaşanmış olmakla beraber üniversite 

işlev bakımından önce iki, sonrasında da üç sektöre ayrılmıştır. Bu bölünmede 

ihtisaslaşmadan ziyade fonksiyonellik kendini ele vermiştir; ilk bölüm akademik, ikincisi 

idarî, üçüncüsü ise finansal fonksiyonlar halinde teşekkül etmiştir. 

 Vakfiyelerden hareketle Osmanlı medreselerinin hem kadro hem de idare biçimi 

bakımlarından üç ana bölümde incelenebileceği ifade edilse de bu vakıf kimliği yüzünden 

pek mümkün görünmemektedir
175

. Bu çıkarımlara varırken kullanılan Anadolu Selçuklu 

medreselerinden Altun Aba, Karatay ve Caca Bey vakfiyelerinden, dahası Osmanlı 

medrese vakfiyelerindeki bilgilerden tedris, idare ve hizmet kadroları biçiminde bir ayrıma 

gitmek mümkünse de vakfın öğretim ve hizmet fonksiyonlarının ayrıca bir bölüme yer 

açmadığı düşünülmektedir. Zira idare meselesinin hizmetin içinde ya da idarenin hizmet 

dairesi içinde ele alınması gerekmektedir. Çünkü üniversitelerdeki idare ile medreselerdeki 

idareleri birbiriyle karıştırmamak gerekmektedir. İkincisinde yeni tüzük ve yönetmelikler 

çıkarılamazken ilkinde idarî birimler yönetime müteallık konularda yeni düzenlemeler 

yapabilmekteydiler. Oysa vakıf mütevellisinin vâkıfın şurutu dışında bir işlem yapabilmesi 

en azından teorik olarak mümkün değildir. Bu durum muhtemelen medreselerdeki tedris 

dışındaki işlevlerin ihtisaslaşmasına doğru bir yol izlenmemesine sebep olmuştur. 
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 İlgili bölümde de değinildiği üzere vakıf, özgün bir model olarak, zaten nasıl 

yönetileceğinin de belirtildiği, ihdas edildiği bir organizasyondur. Belki de sırf bu yüzden 

medresenin niteliği hiç değişmemiştir. Ancak vakfın durumuna, büyüklüğüne ve ilgi 

alanına göre niceliğinde bir farklılık ya da farklılıklar oluşmuştur. Yeni kadrolarla 

karşılaşıldığı da olmuştur. Örnek olarak vakfın sultan yahut ailesine ait olması durumunda 

en üst yönetici Darüssaade Ağası’dır. Ama bunların doğrudan doğruya bir değişimle 

sonuçlanan önemli neticelerine rastlanmamıştır. 

Vakıflar, genel biçimleri itibariyle bir bütünlük arz etse de genel ve iç yönetim 

bakımlarından ayrı örgütlenmelere gidildiği pek görülmemiştir. Mütevelli, kâtip, câbi ve 

diğer sorumlular yanında müderris ve muallim gibi öğretici kadroların da iç yönetim 

unsurları içinde sayılmasınıgerektiren genel bir yaklaşım söz konusudur
176

. Eğitim 

kadrosuna bu şekilde bir eğilim kazandırılmış olması dikkat çekicidir. Bu husus birkaç 

açıdan tartışılmaya değer bir özellik taşımaktadır. 

Osmanlı medrese sisteminde müessesenin yönetilmesi hususunda yerelde bile olsa 

en alt yönetici yahut vazifelinin atanmasının merkez tarafından yapılması dikkat çekicidir. 

Öyle ki bevvab gibi medreselerin haricî güvenliğinden sorumlu olan, müderris ve 

mütevelliliğe göre daha az önemli olduğu düşünülen kadrolar bile merkezî yönetimin 

gözetiminden geçirilmiş olmasının üzerinde düşünülmesi gerekir
177

. 

Mevâcib, cihet yahut vezâif denilen personel giderleri her zaman için külliyenin, 

dolayısıyla medresenin de en önemli gider kalemlerinin başında gelmiştir. Bu gider kalemi 

günlük bazda hesaplanmış ve nakden ödenmiştir
178

. Ayrıca personel maaşlarının teorik 

olarak yüzyıllarca değişmemiş olması da önemlidir
179

. İdarî personel genellikle vakfın 

şurutu dışında başka bir işte çalışamayacağı gibi bir terfi imkânı da ayrıca söz konusu 

değildir
180

. Osmanlı sisteminde devlet idaresinin genel yansıması olarak görülebilecek 

biçimde en ufak ayrıntılarda bile merkezî idarenin onayının alınması önemlidir. Bu, 

Osmanlı pratiğinde hüccet-i şer’iye ile hareket edilmesi anlamına gelmektedir
181

. 
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 Aşağıda sıralanacağı üzere bir vakıf olarak medresenin kurumsallaşmasında eğitim 

ve idare fonksiyonları başattır ve yeni fonksiyonlar muhtemelen gelişmemiştir. Misal 

olarak gelirlerin toplanması ya da bunların toplanarak nemalandırılması yoluna 

muhtemelen hiç gidilmemiştir. Vakıf kimliğine aykırı olsa da medreselerin ekonomik 

merkez hâline gelmeleri de büyük olasılıkla hiç düşünülmemiştir. Belki de sırf bu yüzden 

olsa gerek tedris ve hizmet görevleri dışında ortaya yeni bir birim çıkmamıştır. Ancak kimi 

bakımlardan medrese yönetimi şaşırtıcı örnekleri de içermiştir. Aşağıda dile getirileceği 

üzere sıklıkla olmasa da medrese hizmetlerini örgütleyenler arasında kadınlar da 

bulunmuştur.  

 Diğer tüm dünyevi faaliyetlerin denetlenmesinde olduğu gibi medreselerin idarî 

olarak tertip ve düzen içinde yürümesi, gerektiğinde muhakeme edilmesi ve teftişi, ilgili 

mahallin kadısına bir görev olarak verilmiştir. Kadının, medreselerdeki tamir, açılış, 

borçlanma ve benzeri gündelik işlerin hallinde bile bir başvuru mercii ve işin ehil biçimde 

yapılmasının da mecburi istikameti olarak görülüyordu
182

.  

 Vakıfları kontrol eden en üst makam şeyhülislamlık ve kadıaskerliktir. Ancak 

işleyişin idaresi ya da âmir mevkii doğrudan doğruya Divân, dolayısıyla siyasî erktir. Bir 

kitabın alınması yahut bir kütüphanecinin tayininde bile siyasî mevki son derece 

önemlidir
183

. Yüksek makamların yanında daha yerel düzeyde kontrol mekanizmalarını da 

vakıf senetleri zaten kurmuştur. Kimi kez ek ücretle niceliklendirilen nazırlık vazifesinin 

müderrislere de veriliyor olması denetleme işinin hem ivedi hem de kuvvetli biçimde 

yerine getirilmesine yol açmıştır.  

Genel olarak denetim mekanizmasının yahut bir idare dokümanı olarak vakfiyenin 

gerçek anlamda belirleyiciliği son derece temel bir vakıaya işaret etmektedir. Çünkü 

müessesenin varlığının tescil edildiği bu belge ile işleyiş devam ettirilebilmektedir. Bir 

bakıma vakfiye, müessesenin anayasası hükmündedir. Misal olması için Fatih Külliyesi 

içinde vakfiye merkezli son derece ilginç bir tören düzenlenmiştir. Varlık sebebini yine 

vakfiyenin kendisinden alan ve vakfiyeye göre yılda bir defa düzenlenen bu törende vakıf 

üst yönetimiyle medresenin müderrisleri, muidleri, imaret şeyhi, hatip ve diğer görevlilerin 

camide toplanmaları gerekmiştir. Toplanan bu heyet vakfiyenin vâkıfın şartlarını içeren 

bölümünü yüksek sesle okumakla sorumlu tutulmuştur. Bu bir bakıma vâkıfın vakıf için 
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şart koştuğu hususların tekrarı anlamına gelmektedir. Genel kurul gibi bir toplantı olduğu 

varsayılacak bu resimde yıllık faaliyetler ele alınarak genel bir bilanço ortaya 

konabiliyordu. Böylelikle çalışmaların kalitesi attırılmış, çalışanların gayretleri 

değerlendirilmiş oluyordu
184

. Benzer bir tören Oxford’daki kolejler için de yapılmakta ve 

tüzükler yüksek sesle görevlilerin bulunduğu toplantılarda okunmaktaydı. 

Medreselerde hizmet personelinin bir üst makamı mevcut değildir. Çünkü hem 

tedrisi hem de hizmeti organize eden bir kurul yoktur. Müderris, tek kişi olarak eğitim işi 

ile meşgulken mütevelli tedrisi kolaylaştırıcı ve devamlılığını sağlayıcı önlemlerle 

alâkalıdır. Ama ne var ki, medresede görev alanlar gibi idarî personel de vakfın sabah ve 

akşam verdiği ücretsiz yemeklerden yararlanmaktaydılar
185

. Medrese idarî personelinin de 

bir alışkanlık olarak eğer vakıf zengin ve imareti varsa çalışması sırasında buralardan 

yararlandığı, yoksa bile vakfın gelirleri oranında nakdî ödemelerle lahm-baha gibi ayrı 

ödemelerle desteklendiği bilinmektedir
186

. Bir vakıf cihetinden faydalanan görevlinin bir 

şekilde görevinden ayrılması ya da ölmesi sonucunda cihetin yeni bir kişiye tevcihinde ilk 

öncekişinin evladına itibar edilmiştir. Eğer böylesi bir durum söz konusu değilse yahut bir 

uygunsuzluk hâli mevcutsa bu durumda daha ehil kişinin varlığı araştırılmıştır
187

. 

Medresenin idaresi bir hizmet işi olarak doğrudan mütevellinin uhdesinde yer 

almaktaydı. Medrese vakfının büyüklüğüne ya da medresenin içinde bulunduğu külliyenin 

cesametine ve vâkıfça bırakılmış gelirlerin çeşitliliğine göre müteevelli çeşitli 

yardımcılarla beraber çalışmaktaydı. İlk etapta mütevellinin yakın çalıştığı görevliler, 

kâtip, câbi, câbi kâtibi ve mutemetti. Belirtildiğine göre mütevellilere neredeyse darülhadis 

medresesi müderrislerinin gündeliği verildiği için vazifelerinin ağır, mesuliyetlerinin 

çetinliği söz konusudur
188

. Mütevelliler vakfiyenamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 

hareket ederdi. Öyle ki zaman zaman vakfiyeler aynı zamanda mütevellilerin nasıl 

kimseler olacağını bile belirtmekteydi. Berat ile göreve başlayan mütevelliler, kadının 

nasbı ile tayin olunurlardı
189

. Bu hususta kimin mütevelli olacağına ilişkin vakfiyede bir 
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işaret yoksa çeşitli arzlarla bu durumun izalesine gidilir, varsaşarta uygun davranılırdı. 

Mütevelli bir medresenin hizmetlerinin görülmesi hususunda neredeyse her şeyiydi.  

 Mütevelliyi en çok zor durumda bırakanların genellikle o vakfa bağlı olarak çalışan 

müderrislerin olduğu söylenebilir. Mütevellilere göz açtırmayan, hata veya kasıtlarına 

engel olan müderrisler bu tür durumlarda soluğu mahkemede almaktaydılar. Vakfiyelerin 

içeriğini bilmeleri ve olayları yakından takip etmeleri nedeniyle davalarında genellikle 

haklı çıkmaktaydılar
190

. Nezaret meselesinin şüphesiz gelir kaynaklarının, giderlerin 

denetimi ve elemanların denetimini içermesi gerekmiştir
191

. Kaldı ki, medreselerin 

yönetimi konusunda mütevellinin başkanlığı altında oluşturulan “idare heyeti”nin 

medreseler özelinde vakıfları yönettiği söylenebilir
192

. 

Mütevellinin genel olarak pek çok idarî kararda söz sahibi olsa da zaman zaman 

müderrisle ters düştüğü hususlar da olmuştur. Bu çatışmanın altında başka sebepler de 

aramak gerekecektir hiç kuşkusuz. Ülkenin genel ekonomik yapısı yanında mevcut 

durumun şuruta uymaması halinde mütevelli durumu hatırlatsa da bazen mütevellilik bir 

ilk mevki olma bakımından siyasî otoritenin arkasında kalabilmiştir. Örnek olması için 

1558 yılında Bursa Lala Şahin Paşa Medresesi’nde öğrencilerin yevmiyelerindeki 

değişiklik isteği gösterilebilir. Vâkıfın vakfiyede kaydettiği öğrenci yevmiyeleri müderris 

tarafından az bulunarak yükseltilmek istenmiş, ancak mütevelli vakfiyede böylesi bir şartın 

olmaması yüzünden bu talebe olumlu cevap vermemiştir. Mevzuun İstanbul’a 

aksettirilmesi sonucunda öğrenci yevmiyelerinin vakfiyeye muhalefet edilerek 

yükseltilmiştir
193

. Bu örnek iki bakımdan medreselerin yönetimine ilişkin önceliklerin 

neler olduğunu ortaya koymaktadır. Bunların ilki Osmanlı medrese sisteminde yönetimin 

malî ve idarî açıdan genişleme göstermese de işlediği anlaşılmaktadır. İkinci husus ise 

vakıf müessesesinin her hâl ve şartta dokunulmazlığının, vâkıfın müstesna yerinin siyasî 

mülahazalarla yer yer örselenebildiğidir. 

Medreselerden ayrı olarak bir vakıf görevi olan mütevelliliği, vakfın asıl sorumlu 

makamı şeklinde anlamak gerekir. Almış olduğu ücretin onun sorumluluğuna, işin 

çetinliğine işaret ettiği belirtilmektedir
194

. Pek çok öncelik gerekirse de mütevellide 
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aranılan, kişilik ve dine uygun hâlidir; zira mahal, müstahık, layık ve dindarlık bir 

mütevellide aranılan özellikler olduğu belgelerden anlaşılmaktadır
195

. Mütevelliliğin 

önemli olması bu göreve atanmanın berat ile yapılmasından çıkarılabilir. Çeşitli yollarla 

önerildiği olursa da mahallin kadısınca ya doğrudan ya da yapılan yazışmalar neticesinde 

İstanbul’dan nasp edildiği öğrenilmektedir. Osmanlı sisteminin bir gereği olarak idare 

merkezinin her defasında gelişmelere müdahil olması kaçınılmazdır. Yevmiyelerinin en 

azından 15. ile 16. yüzyıllar arasında 1-5 akçe arasında değiştikleri kayıtlardan 

anlaşılmaktadır
196

. Mütevelli vakfın her şeyi ile yakından sorumlu, ilgili olmak durumunda 

olmuştur. Böyle bir beceriyi gösteremediği durumlarda yahut vâkıfın şurutuna muhalefet 

ettiği hâllerde mütevellinin görevden azledilmesi şeklinde gereği yerine getirilmiştir. 

Mütevellinin olmadığı durumlarda yardımcı olarak tayin edilenler de aynı görevleri 

görmüşlerdir. Nazırlık vazifesinde olduğu gibi bazı medrese vakfiyelerine göre vakıf 

mütevelliliği müderrislere meşrut kılınabilmekteydi. Bu durum müderrisin farklı 

cihetlerden gelir elde etmesine imkân tanımaktaydı
197

. Ama sonuç olarak vakıf sisteminde 

suistimallere yol açabilecek bir biçimde genişlemeye neden olabilmekteydi. Mütevelli 

yapının işleyişi yanında bakım ve onarımlarından da azami biçimde sorumluydu. Misal 

olarak 1563 tarihli bir belgeye göre Ferhadiye Medresesi mütevellisi Memi, medresenin 

40-50 bin akçesini zayi etmiştir
198

. Oysa mütevellinin böylesi bir dikkatsizlik yapmaya 

hakkı bulunmamaktaydı. 

Bazen mütevellilerin bilerek ya da bilmeyerek vâkıfın şurutuna uygun 

davranmadığına ilişkin durumlar da kaynaklarda geçmektedir. 1581 tarihinde Bursa 

Sultaniye Medresesi’nin müderrisi Hasan Çelebi, vakfın mütevellisinden hakkında 

vakfiyede müderris lehine ödenmesi gereken günlük 2 vukiyye et ile birlikte 25 fodlanın 

kendine ödenmesi hususunda davacı olmuştur. Gerçeken de mahkeme vakfiyede böylesi 

bir hususun yazılı olduğuna binaen mütevellinin müderrise ödeme yapılmasını mütevelliye 

şart koşmuştur
199

. 

Mütevellilik erkeklere mahsus görülse bile en azından Bursa’daki Esediye 

Medresesi’nin mütevelliliğini yedi [7] yıl boyunca Safiye Hatun adındaki bir hanımın 

                                                           
195

 Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-

Öğretim, s. 117. 
196

 A.e., s. 117. 
197

 A. e., s. 118. 
198

 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, s. 46. 
199

 A.e., s. 83. 



102 
 

yaptığı not edilmelidir
200

. Yine Bursa’daki Bayezid Paşa Medresesi’nin muhtemelen 1552 

yılından önceki vakıf mütevelliliğini Hanım bint-i Mehmed bin Feylesof isimli bir hanımın 

üstlenmiş olduğu sicillerde kayıtlıdır
201

. Keza, Bursa’daki İvaz Paşa vakfının altmış beş 

[65] mütevellisinden dört [4] tanesinin kadın olduğu bilinmektedir
202

. 

Nazırlık ise medreselerdeki hizmetin işleyişinde önemli bir konum teşkil ediyordu. 

Zira medrese için harcanan paranın ve vâkıfın vakfiyede yazdığı şurutunun gözetilip 

gözetilmediğini denetlemek nazırın göreviydi. Çünkü vakıf çalışmalarının takip edildiği ve 

parasal kaynakların nasıl bir tutarlılık içinde harcandığının izlenmesi ehemmiyetliydi. 

Bunun için oluşturulduğu düşünülen nazırlık makamı 16. yüzyıldan sonra işin 

önemiyüzünden olsa gerek “vakıf şartlarına bağlı kalınmakla beraber taşrada kadılar ve 

ülke ölçeğinde şeyhülislamlara tevcih” edilmeye başlanmıştır
203

. 

Nazırlık bir bakıma teftiş faaliyeti, mütevellinin vâkıfın belirttiği hususlara uygun 

davranıp davranmadığının kontrol edilmesidir. İlginç bir biçimde işleyişin iç kontrol 

mekanizması olarak geliştirilmişe benzediği söylenebilir. Çünkü nazırın doğrudan vakfa 

müdahalesinin imkânı yoksa da gerekli müdahalelere zemin hazırlayacak girişimlerde 

bulunmaya hakkı olmuştur. İşin niteliği gereği mütevellinin özgüven ve dürüstlük 

özelliklerini haiz olması beklenmektedir. Ücret aldıkları da bilinen nazırların ortalama 

yevmiyeleri 16. yüzyılda 2 ila 5 akçe civarındaydı
204

. Bu görevi müderrislerin de 

yapabildiği bilinmektedir. Nazırlık vazifesini müderrislerin de yapmasının işlevsel bir yanı 

bulunmalıdır. Böylesi ek bir görev müderrisler için ilave gelir kaynağı olabilmekteydi. Bu 

duruma örnek olarak, Hudavendigâr Medresesi’nin vakıf nazırlığı için “cihet-i tedrise 

ilaveten, günlük altı akçe vazife ve her sene altı müd buğday ödenme
205

”si gösterilebilir. 

Nazırların uzun süre yerlerini terk etmeleri bu görevlerinden azil edilmelerinin sebebi 

sayılmaktaydı. Nazırın görev alanından uzaklaşmasına mani olunması mütevelli yahut ona 
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bağlı çalışanların anlık hareketlerini zamanında takip etmesiyle ilgilidir. Sırf sıkı nezaret 

işlemleri için bazen müderrislerin de nazır olarak atandığı olmuştur
206

. 

Medrese kadrosunda yer alan noktacının modern anlamda puantaj işi ile ilgilenen 

kişi olduğu söylenebilir. Böylesi bir vazifenin varlığına ilişkin Süleymaniye Vakfiyesi’nde 

yer alan bilgiye göre “… bi-gayri uzrin eda-i hidmet ve ikamet-i vazife etmedükleri 

eyyamda ta`yîn üizah üzere defterinde nutka koyup adet-i câriye üzere alamet vaz ederler 

ve kendülere daha tenbih ü tahzir eyleyüp ısrar edenleri mütevelliye i`lam eyleyeler …” 

denerek noktacının teorik vazifesi belirlenmektedir
207

. Noktacı, muhtemelen, doğrudan 

doğruya mütevelliye karşı sorumludur. Keza öğrencilerin medreseye, müderris ile diğer 

görevlilerin işlerinin başına gelip gelmediklerinin kontrol edilmesiyle vazifelidir
208

. 

Noktacı bazı durumlarda bevvabın görevi gibi ayrıca medrese ve dolayısıyla vakıf 

bölgesinin inzibat ve güvenlik faaliyetiyle de ilgilidir
209

.  

Katipler, bir başka açıdan işletme olan medreselerin sekreterliğini ve yazı işlerini 

yürütmekteydiler. Katip sayısının vakfın gelirlerine, büyüklüğüne ve sultan vakfı olup 

olmamasına bağlı olduğunu tahmin etmek güç değildir. Daha alt seviye medreselerde 

kâtiplerin görev alıp almadıkları açık değildir. Zira pozisyonun hem vâkıf hem de vakfın 

gelirleri açısından uygun bulunması gerekir. Dâhil medreselerinin bu imkânlara sahip 

olması, kurucuları sebebiyle son derece doğaldır. Katiplik görevinin gerekli olduğu 

durumlarda, diğer bir deyişle vakfın büyüklüğüne göre, birden fazla katip bulunabilmiştir. 

Birden çok katip bulunduğundan bunların birine kâtib-i vakf diğerine kâtib-i müşâhere adı 

verilmiştir
210

. İkinci kişi vakfa alınacak hububat eşya ve malzemelerin temininden sorumlu 

olup bir bakıma satın alma görevlisiydi
211

. Diğer yardımcı hizmetlilerden biri de câbi idi. 

Vakıf gelirlerinin tahsili ve kontrolüyle görevli olan câbiler şehir yahut köylere değin inmiş 

durumdaydılar
212

. 
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Câbilerden sonra kurumların sağlıklı bir durumda korunması için ferraşlar, 

bevvaplar ve kennaslar da görevlendirilmiştir. Bu grup hizmetliler genel olarak medresenin 

temizliğinden sorumluydular. Bursa Kasım Paşa Medresesi’nde ferraş ile bevvapların her 

biri için günlük 1’er akçe ödenmekteydi. Medresenin iki odasının da ayrıca ferraş ile 

bevvaplara tahsis edildiği yine belgelerden anlaşılmaktadır
213

. Süleymaniye 

Darüşifası’nda, vakfiyeye göre vazifeliler “… ve iki nefer tahâreti zâhir ve ferrâşlık 

hidmetine kâdir kimesneler Dârüşşifa ferrâşı olup hücûrâtda ufûnet îrâs edecek nesne 

komayup dâimâ taahhüd edüp tathîr eyleyeler …” denilerek görevleri belirlenmiştir
214

. 

Fatih Külliyesi’nde de temizlik işleri ile uğraşanlar bulunmaktaydı ve bu kimseler “… 

derslerin başlamasından önce, temizlik işlerinden sorumlu elemanlar her medresenin 

sınıfını temizler, havalandırır, havalar soğuksa sobaları yakar ve ders görecek bir ortam 

hazırlarlardı. Talebenin derse girmesinden sonra ise, yine aynı elemanlar talebe odalarını 

temizlerlerdi
215

.”  Böylece öğrencinin öğrenim koşullarına yahut yaşam koşullarına uygun 

bir ortamda çalışması sağlanmış olunurdu. Bevvaplar ise dış güvenliğin birincil 

sorumlularıydılar. Bevvâblık, kapıcı anlamında kullanlan tabir olup bir medresenin genel 

giriş ve çıkışından mesuldü. 

İmamlık görevi Yıldırım Medresesi’nde bir muidin uhdesine bırakılmış, yevmiye 

olarak 6 akçe ile yıllık 36 müdlük bir ücretle bu vazifenin yerine getirilmesi istenmiştir
216

. 

Eczahanlar vâkıfın ruhuna okunacak cüzleri düzenli biçimde okuyan kişilere deniliyordu. 

Sırf bu iş için görevlendirilmiş kişiler olmakla beraber medrese görevlilerinden kimselere 

de bu görev tevcih edilmiş olabiliyordu. Keza ibadet işleri ile ilgili görevlilerin dışında cüz 

okuyan eczahânlar da yer almaktaydılar
217

. 

Yukarıdaki temel görevliler haricinde darüşşifalar için de duruma göre birtakım 

kadrolar ihdas edilmiştir. Örnek olarak Yıldırım Darüşşifası’nda iki [2] eczacı, iki [2] 

şerbetçi, bir [1] aşçı ve bir [1] ekmekçi kadrosu mevcuttu
218

. Gerçekten de vakfiyede üç [3] 

doktor bulunması şart koşulduktan sonra yukarıda sayılan görevlilerin anılması bu fikri 

güçlendirmektedir. Zira Fatih Darüşşifası için de benzer şekilde bir yaklaşımın izlendiği 
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görülmektedir
219

. Süleymaniye Darüşşifası personeli arasında kehhâl, cerrâh gibi 

mütehassıs doktoralar yanında aşşâb, edviye-kûb, tabbâh-ı eşribe, tabbâh-ı et`ime, kâse-

keş, kayyım, helâları temizleyen abrîzî, câmeşûy, dellak ve berber işkolları da 

bulunmaktaydı
220

. 

Avrupa’da, çeşitli üniversite biçimleri olduğundan ötürü tek düze ve bir örnek idarî 

yapıdan da bahsedilemez. Fakat genel kabul üzere manastır yapılanmasının katı hiyerarşik 

örgütlenmesi üniversiteyi şekillendirse de 15. ve 16. yüzyıllarda bu durum seküler bir hâl 

almaya başlamıştır. Keza idarî pozisyonların fonksiyonları da zaten bu dönemlerde ortaya 

çıkmıştır. Kilise’nin bir örgütlenmesi olan manastırlar pek çok üniversitede âdeta 

kopyalanmıştır. Buna karşın İtalyan üniversiteleri ise zengin ve aktif ticaret hayatının 

merkezleri olan şehirlerdeki loncalar biçiminde yapılanmışlardır. Bu örneklerin dışında 

Britanya ve Fransız örnekleri eklektik bir tarzda işlerini yürütmeye çalışmışlardır. Ama 

üniversite idaresindeki asıl reform iki örnekle ortaya çıkmıştır: Bunlardan ilki Reform 

hareketi ile meydana gelmiş ve Protestan üniversiteleri kendi mezhebî düşüncelerine göre 

daha liberal bir örgüt modeline doğru evrilmiştir. Öyle ki, bu müesseseler kişilerden çok 

heyetler hâlinde idare biçimlerini geliştirmeye çabalamışlardır. Yere kral ve prenslerin de 

buna muvafakat vererek katkıda bulundukları anlaşılmaktadır. Reformist üniversitelerin 

yapılanmalarına asıl şeklini Vestfalya Antlaşması’nın [1648] sonrasında oluşan yeni dönem 

vermiştir. İkinci örnek hareket ise reformistlerin aksine bilhassa İtalyan üniversitelerinde 

gelişen öğrenci merkezli yönetimlerin şehir devletçikleri ya da krallar tarafından ele 

geçirilmesiyle yaşanmıştır. Klasik üniversiteler o zamana dek hem master hem de 

öğrencilerin ortaklaşa oluşturdukları sistemlerle idare edilmekteydiler. 1500’den sonra 

özellikle öğrenci tabanlı gelişen İtalyan üniversitelerindeki öğrenci etkisi tamamen ve 

yavaş yavaş ortadan kaldırılmıştır
221

. Çeşitli baskılarla koparılan ödünler, zamanla 

öğrencilerin aleyhine bir gelişim göstererek öğrencilerin karar mekanizmalarındaki 

yerlerinin örselenmesine yol açmıştır. Öğrencilerin kurduğu üniversiteler, öğrencilerin 

şehirleri terk etmesi pahasına teker teker yerel yönetici aile ve hanedanların eline 

geçmiştir. Ardından üniversiteler, Alplerin kuzeyinde yer alan öğrencileri çekecek tarzda 

örgütlenmeye başlamıştır. Böyle bir sonuca varılmasına, üniversite yönetimlerine ait tüzük 
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ve kanunların üretilmesinin de yol açmış olduğu söylenebilir. Kanun ya da tüzük geliştirici 

olarak meşruiyeti bulunan yönetimler yeni durumlara uyum sağlayıcı ya da sorunları 

giderici önlemler aldıkça doğrudan müdahaleler söz konusu olmuştur. Keza, son tahlilde 

Kilise ya da Anglikan Kilisesi’nin onayı önemliydi. Bu durum zamanla üniversitelerin 

merkezîleşerek fonksiyonelleşmesiyle sonuçlanmıştır. Zira bu gelişmenin ardında 

üniversitelere sağlanan ayrıcalık ve istisnalar bulunmaktadır. 

Üniversitelerin genel ortalama idaresi eklektik bir görünüm çizmekteydi. Çünkü 

hem tekil hem de çoğul yetkililer mevcut olmuştur. Üniversite idaresini üç alanda 

incelemek mümkündür. Bunların ilki öğrenimle doğrudan ilgili olan öğreticilerin 

varlığıdır. Diğer iki alan ise idare mekanizmaları ve hizmet sektörünün kendisidir. Zaten 

daha sonrasında bu işlevselleşme daha köklü bir hal almıştır. Ancak bahsedilen 

yapılanmanın üniversitenin kuruluş biçimleriyle alakalı olması gerekir. 

Öğrencilerin arasından seçilen kimselerin rektörlükleriyle idare olunan üniversie 

yönetimleri zamanla şehirle ve dahası Papalık makamı ile sorunlar yaşamaya 

başlamışlardır. Bu sorunun kaynağı 16. yüzyıla doğru genişleyen rektörlüğün iş yapma 

biçimleri ve etki sahasının çokluğu olmalıdır. Bunun için Catania örneğindeki gibi 

rektörlük kararlarının sıkıntılı biçimlere varmasıneticesinde üniversite yönetimi, 

muhtemelen, hem şehrin ileri gelenleri hem de Papalık makamının gizli bir işbirliği ile 

örselenmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde yönetimin öğrencilerden alınarak yerel 

güçlerin ya da soyluların ve mezun derecesindeki eğiticilerin eline geçmesini beklemek 

gerekmiştir. Gerçekten de 1590’dan sonra rektörlük yetkileri yavaş ancak emin adımlarla 

üniversitelerin hamisi olan Kilise makamının işaret ettiği öğreticiler ile şehrin 

soylularından iki elettoriye geçirilmiştir
222

. 

Bu yüzden İtalyan üniversitelerinin sivil idareleri bulunmaktaydı. Prens ya da 

commune tarafından idare edilen üniversitelerin en üst idare kurulu erkeklerden müteşekkil 

seçilmiş ya da atanmış üç [3] ilâ dokuz [9] kişiden oluşmakta ve üniversitelere göre farklı 

isimler almaktaydı. Bologna, Ferrara, Padua, Parma, Pavia ve Turin’dekine Riformatori 

dello Studio, 16. yüzyıl Bologna’sındakine Assunteria di Studio, Siena’dakine Savi della 

Studio ve Floransa’dakine de Ufficiali dello Studio adı verilmekteydi. Bu heyetleri 

oluşturanlar genelde yerel üniversitelerden doktora unvanı almış eşraftan kişilerdi. Bu 
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kişiler maaşlardan hoca atamalarına, yerel ilişkilerin düzenlenmesinden öğrenci ilişkilerine 

değin pek çok konuda karar verme yetkisine sahiplerdi
223

. 

Bologna’da üniversite, commune adı verilen şehir yönetimi tarafından yüksek 

memurluklarla yönetilmekteydi. Bu yeni kurumlar okul ile sivil idare arasında bir denge 

sağlıyor, hocaların maaşlarını belirliyordu. Communenin atadığı, yukarıda da bahsedildiği 

üzere dört [4] kişilik bir heyet olan Riformatori dello Studio bir şövalye, bir tacir, bir asil, 

bir de senatörden müteşekkil olup ilk kez 1376 civarında yıllarda kurulmuştur. Daha çok 

okuldaki profesörlerin listesini oluşturma, ders saatlerini belirleme, öğrenci ayrıcalıkları ve 

benzeri gibi hususlarda karar vermek üzere çalışmışlardır. Bu ekip kabaca aristokrat bir 

izlenim vermektedir. Buna karşın Bologna senatosu 1520’de yeni bir alt komite kurarak 

adına Assunteria dello Studio demiş ve Riformatori dello Studio’nun görevleri minimize 

edilerek sadece dersi kaçırmış profesörlerin dersleri, ders düzenlemelerine matuf kalarak 

maaşların belirlenmesi, hocaların kiralanması ve benzeri önemli hususları bu yeni dört [4] 

senatör tarafından oluşturulan assunteriaya bırakmıştır
224

. 

İtalyan öğrenci loncalarının hâkim olduğu üniversitelerde öğrenci liderleri yıllık 

olarak seçilmekteydiler. Bu okullarda rektör ve councillorlar seçimle göreve gelirlerdi. 

Rektörlük bir şeref unvanı olup makam sahipleri neredeyse hiç ortalıklarda görünmezlerdi. 

Öğrenciler bazen değiştirmek istediklerinde isteklerini yerel yönetime söyler, onlar da bu 

duruma uygun bir biçimde hareket ederlerdi. Mesela Padualı öğrenciler bir botanik dersi 

konulması için Rifomatiori’ye başvurmuş, Venedik devleti de bu isteği uygun bularak o 

dersi açmıştır
225

. Yine başka bir örnekte de Riformatori 1582 yılında Bologna’daki kuzeyli 

öğrencilerin bir sorununu çözüme kavuşturmuştur. Anatomi derslerinde gerekli özeni 

göstermeyen dersin hocası Fabrici’nin uyarılarak derse gelmesi ve dersi gerekli şekilde 

öğretmesi sağlanmıştır
226

. 

Oxford ve Cambridge’de rektör, senato tarafından seçilen kolej yöneticileri 

arasındaki bir kişidir ve gerçek rektördür. Buna vice-chancellor da denilir. Bu durum 

bilhassa 16. yüzyılın sonundan itibaren değişmeye başlamıştır
227

. 8. Henry [ö. 1547] 
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dönemine değin neredeyse bu durum böyle devam etmiştir. Ama vice-chancellor yanında 

bir gelenek olarak kalmaya devam eden chancellor, doğrudan doğruya Kilise’nin 

yönetimine uygun düşen bir konuma karşılık kalmıştır. Zira fonksiyonel olmaktan ziyade 

temsilî bir konum arzeden chancellor papanın o yöredeki temsilcisi niteliğine sahiptir. 

Vice-chancellor isegerçek görevleri uhdesinde taşıyan kişidir. Bu bakımdan vice-

chancelloru rektör olarak da görmek gerekir. Kaldı ki, rektör şehirde ve merkezî yönetimde 

önemli bir hiyerarşik konumu işgal etmekteydi. Akademik hiyerarşide ve idarî 

yapılanmada teologlara hep öncelik verilmiştir. Öyle ki, bu hususta kesin bir protokolun 

dikte edildiği düşünülmektedir. Çünkü bu durum onlara görünür bir değer ve konum 

sağlamaktaydı. Misal olarak Alcalá Üniversitesi’nin kuruluş kanununda akademik yemekte 

oturma düzeninin nasıl olması gerektiğinin incelikle belirlendiğine değinilebilir. Buna göre 

teolojideki regentler rektörün sağ ve sol yanına oturtulmaktaydılar
228

. 

Chancellor üniversitelerde, bir bakıma studia generaliadan beri süre gelen Papalık 

otoritesinin ortaya çıktığı yahut vücut bulduğu bir üst makam olarak var olagelmiştir. Sırf 

bilhassa Katolik mezhebinin ağırlığının hissedildiği yerlerde zımnen akademik ve 

doğrudan doğruya idarî tüm yönetimin başı Papalığın gücüne ve dünyevî-ilahî hilafetinin 

hürmetine onun tarafından atanmış olan kişidir. Chancellorluk sıfatı genelde piskosposluk 

merkezlerinde piskoposun bizzat kendisi ya da onun görevlendiği bir başka ruhbandır
229

. 

Piskoposluk merkezi olmayan diğer kentlerde ise yine Papalığın atadığı kişi Holy See’nin 

[Vatikan] yetkisini orada ihsas ettirir. Ingolstad’da chancellor yerel piskopos, 

Heilderberg’de ise kilisenin başıdır. Sırf bu yüzden idarî ve akademik bir makam olarak 

rektörlük, vice-chancellorluk olarak adlandırılagelmiştir. Bu görev onlara ait ek bir iş 

olacağından çoğu defa pro-chancellor ya da vice-chancellorluklarla yerine getirilmeye 

özen gösterilmiştir. Reform dönemine değin Protestan ülkelerinde bu gelenek devam 

etmişse de sonrasında üniversiteyi kuran soyluların görevlendirdiği veya şehir devletlerinin 

atadığı yöneticiler, üniversitelerin en üst mevkiini işgal etmişlerdir. Özellikle Reform 

sırasında ve sonrasında Bologna Üniversitesi ile Papalık arasında çok yakın ve sıkı işbirliği 

oluşarak devam etmiştir. Ancak ne var ki gerek okula girerken gerekse mezuniyet 
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esnasında öğrencilerin bazen piskoposun önünde Katolik inancını ifade etmesi istenmiş ya 

da yapması zor koşulmuştur. Öyleki bu durum, yani Katolik inancını ikrar zorunluluğu, 

1564’teki In Sacrosancta Beati Petri ile resmîleşmştir.  Buna karşın Ortodoks Yahudi ve 

Protestanlar bu ikrarı ve yemini yapmak istememişlerdir. Normal mezuniyette öğrenci bir 

yeminde bulunmaktaydı ve bu, okul idarecileri ve üniversite chancelloru olarak piskoposla 

üniversite temsilcilerinin önünde olmalıydı
230

. 

Üniversitelerin yönetiminde, üniversiteye ait işleyişin idaresi, denetlenmesi ve 

kurum için yönetmelik gibi idarî kuralların oluşturularak uygulamaya konmasında 

üniversitelerin genel kurulu gibi bir yapılanma söz hakkına sahiptir. Bu kurulun adı farklı 

üniversitelerde yerel dillerin de etkisiyle farklı biçimlerde anılagelmiştir. Kimi 

üniversitelerde concilium generale, kiminde de congregatio generalis ya da toplantı 

hâlinin bugünkü karşılığı olarak senatus da denilmekteydi
231

. 16. yüzyıla değin neredeyse 

fakülteler de dâhil üniversitenin mezun olmuş tüm mensupları bu toplantının doğal 

üyeleriydiler. Ancak üniversitelerin hızla artması, dolayısıyla artan mezun sayısı ile birlikte 

yeni sorunların çıkmasına da yol açmış bulunmalıdır. Böyle olunca doğal üye olarak kabul 

edilen her bir mezunun bu hakkı kısıtlanmış, bu defa toplantıya profesör mevkiindeki 

kişilerin katılmasına karar verilmiştir. Ancak bununla beraber yönetime müteallik bir 

biçimde öğrenci temelli Bologna, Padua ve Catania gibi üniversitelerde bu genel kurul, 

kuzeydekilerin aksine öğrencilerle toplantı yapılacak bir şekilde gelişim göstermiştir. Öyle 

ki bu toplantıların başında da consilarii adı verilen millet temsilcileri yer almıştır. Doğal 

olarak bu düzenin özellikle 16. yüzyıldan sonra rektör, dekanlar ve öğrenci üyeleri ile 

birlikte fakülteleri temsilen bir iki profesörün katılımıyla değişmeye başladığı 

anlaşılmaktadır
232

. Salamanca Üniversitesi’nin başı rektördü ve beraberinde danışmanları 

da yer almaktaydı. Rektörün yanında bulunan senato ise diğer üniversite örneklerinde 

olduğu üzere görevleri çok net değilse de ekonomik işler, maaşlar, yapılar ve inşaat gibi 

finansa ait konular üzerinde çalışmalar yapmaktaydı
233

. 

Oxford ve Cambridge’de ortaya çıkan Hebdomadal Council, rektör, öğrenci 

temsilcileri, profesör temsilcileri, vice-chancellor ve kolejlerin reisleri ile birlikte haftalık 
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olarak toplantı yapmaktaydılar. Benzer biçimde öğrenci merkezli öğrenci-rektör ve yirmi 

bir [21] yaşında olması gereken diğer öğrencilerle birlikte oluşan benzeri bir yönetim aygıtı 

claustra de consiliarosun en önemli görevlerinin başında rektörün, kürsü hocalarının, 

senatörlerin ve kütüphanecilerin seçilerek atanması gelmekteydi. Bununla beraber 

üniversitenin gerçek anlamda yönetimi ilgilendiren hususlarda karar alıcı asıl konsili, 

soylulardan müteşekkil yirmi kişilik claustra ordinariodur. 

Fakültelerin de üniversite gibi kendi karar alma mekanizmalarının olduğu 

bilinmektedir. Dekanın başkanlığında yer alan bir heyet olan concilia facultatis de benzer 

kararların alınmasını, fakültenin idaresini yerine getirmekteydi. Dekanın fakülteyi 

idaresinde yardımcıları bazen syndicus, bazen dictator ya da notarius denilen bir sekreter 

ve malî işlere bakan bir muhasebeci olmuştur
234

. Bunların hiçbiri mezun öğrenci değildir. 

İster içeriden isterse dışarıdan olsun her hâlükârda bu görevlilerin sanat masteri 

seviyesinde olması beklenir ve de istenirdi. Öğrenci temelli üniversitelerde yer alan her 

milletinseçilmiş sorumlusuna da consiliarii adı verilmekteydi. İlerleyen dönemlerde 

rektörlüğün gücü azalmış consiliariilerin nüfuzları artmıştır.  

Hukukî bakımdan Orta Çağ öncesinden itibaren üniversiteleri belli bir disipline 

koyan, bu konularda öğrencilerin, dahası diğer kadroların da yapması gerekenlerle 

yapmaması icap edenleri belirleyen kurucu metinleri vakıflardan farklı olarak belli zaman 

aralıklarında ihtiyaca göre çıkaran statutarii ismindeki bir ekip oluşmuştur. Açıkçası bu 

ekibin ne denli uzun soluklu olduğuna ilişkin kesin veriler elde etmek mümkün olmasa da 

üniversitenin ilk devir işleyişinde önemli görevler ifa ettikleri söylenebilir. Örnek olması 

için kimi mezuniyet kutlamalarına yahut üniversite yönetim kurulu toplantılarına silah ile 

gelmemek ilkeleri kabul edilmiştir. Bu kabuller genelde işte bu statutarii denilen çekirdek 

kadronun oluşturduğu yazılı metinler çerçevesinde gelişmekteydi. Öğrencilerle ilgili 

bölümde bu genel kurallar dışında üniversitenin rektörlük makamı tarafından da bazı 

kısıtlamalara ya da uygulamalara gidildiğine değinilmişti. Yeniden hatırlamak babında 

öğrencilerin boğulmalarını önlemek için 1571 yılında Cambridge’de rektörlük kararı ile 

suya her ne amaçla olursa olsun girilmesinin yasaklanmışolması bu çerçevede 

anılmalıdır
235

. Konunun ilk kaynaklarından birinde belirtildiğine göre üniversitelerin 
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yönetmelikleri mesabesindeki metinleri yaklaşık yirmi yılda bir değiştirilmektedir
236

. Bu 

işi genellikle seçilmiş sekiz siyasî kişi yapmakta ve bunlara da statutarii denilmektedir
237

. 

Bu ekibin bilhassa İtalyan üniversiteleri gibi çoğu defa şehrin kendisi tarafından kurulmaya 

başlanmış üniversitelerce geliştirilmesi son derece makul gerekçeleri içermektedir. 

Üniversitelerde karşılaşılan ve medreselerde neredeyse karşılığı olmadığını 

düşündürecek başka bir pozisyon ise peciarii idi. Peciariinin görevi stationariileri 

gözetlemek, kontrol etmek ve onların yapmış oldukları işi layıkıyla yapıp yapmadıklarını 

denetlemekti. Altı kişi tarafından sürdürülen bu görev denetleme dışında entelektüel 

kaynakların sıkı sıkıya özgün metinlerle olan ilişkisini korunmasını da içermekteydi
238

. 

Çünkü daha matbaanın yaygınlaşması söz konusu değilken öğrencilerin ders kitabı için 

ihtiyaç duyulan temel metinleri çoğaltma yoluna gitmeleri böylesi bir işlevin ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. Öğrencilerin kırtasiye, kitap gibi ihtiyaçlarını karşılayan 

stationariilerin bu biçimde denetlenmesi makul amaçları içermektedir. Hızla artan ve elden 

ele geçerek çoğalan temel metinlerin asılları ile bir olması son derece önemli bir hususu 

meydana getirmekteydi. Peciariiler yanlış ve asıl metne sadık kalınmadan üretilmiş 

kitapları yazanlara cezalar verebilmekteydiler. 

Bedellus konusu ne Orta Çağ ne de Rönesans döneminde açıklığa kavuşmuştur. 

Ama bedellusun varlığı bir gerçektir. Bir tür profesör asistanı olarak görülen bedellus belki 

de asistanlıktan daha başka işleri de yerine getirmekteydi. Akademik bir kimseye asistanlık 

etmesiyle beraber akademik olmaktan uzakta bir görev sayılması önerilen bedellusu bu 

bakımdan değerlendirmek doğrudur. Bedellusun bir başka görevinin son derece idarî 

çerçeve içinde kaldığı da iddia edilebilir. Diğer bedelluslara göre daha özellikli durumda 

olan kimi rektör bedellusları önemli seremoniler, cenaze merasimleri, toplantı gibi 

zamanlarda rektörün önünden giderek bir bakıma maiyet memurluğu veyahut protokol 

şefliği görevlerini de yerine getirmekteydiler
239

. 

Üniversitelerde yazışmaları, daha doğru bir ifade ile meclis ya da senato 

toplantılarını kayıt altına alan, tartışma sonuçlarını yazılı hâle getiren, seçimleri, kurum 

                                                           
236

 Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, The Clarendon Press, Oxford, 

1895, s. 191. 
237

 Mario Ascheri,  The Laws of Medieval Italy (1000-1500): Foundation for a European Legal 

System, Brill, Leiden, 2013,  s. 303. 
238

 Hastings Rashdall, a.g.e., s.191. 
239

 A.e., s. 194. 



112 
 

için yönetmelikleri toplayan ve yazarak yayan, koruyan, söylevleri ve dersleri not eden kişi 

magistrardır. Kuzey Avrupa, ilerleyen zamanlarda da Katolik mezhebini benimsemekten 

vazgeçen Adalılar üniversitelerinde registrar mevkiini koymuşlardır. Registrarların tüm 

meclis ve senato toplantılarına girme yetkileri mevcuttur. Bunlar ya sanat masterları ya da 

hukuk mezunları arasından seçilirlerdi
240

. 

Üniversitedeki önemli görevlerden biri yazı işleri anlamına gelebilecek 

nuntiusluktur. Nuntius, üniversite ile öğrencilerin memleketleri arasındaki yazışmaları 

yapardı. Bu bakımdan son derece ehemmiyetli bir görevi ifa ederdi
241

. 

İngiliz üniversitelerinde dikkati çeken bir başka idarî kimse ise seneschellus denilen 

yüksek görevliydi. Bu görevlinin pek çok bakımdan kovuşturmadan ve diğer hukukî 

endişelerden uzakta görev yapması sağlanırdı. Muhtemelen ilk olarak 4. Henry [ö. 1413] 

tarafından 1406 yılında ihdas edilen görevin en bariz amacı yahut vazifesi hukukî sonuçları 

olacak davaları dinlemek, kriminal vakaları soruşturmak ve bu konuda kanunlar ve 

üniversitenin yazılı kuralları çerçevesinde sonuca ulaştırmaktır
242

. Bu görevli chancellor 

tarafından atanır, senato tarafından da onaylanırdı. Ancak bu işlemden sonra görevine 

başlayabilirdi. Böylesi hukukî konularda bağışık bir konum son derece ciddi sonuçları 

doğuracaktır. Bu göreve atananlar yaşamları boyu seçilirlerdi
243

. 

Proctor, İngiliz üniversitelerinde önemli bir konuma karşılık gelmektedir. Bu 

görevli resmî ya da yarı resmî tüm münakaşa toplantılarını düzenlemekle görevliydi. 

Ayrıca üniversitenin hangi seremonileri yapacağını belirler ve üniversitenin protokol 

işleriyle de ilgilenir, bunları bir düzene koyardı. Halka açık tartışma planlarını yaparak 

gerekli düzenlemelerle ilgilenerek aksaklıkların önüne geçtiği de olurdu. İlginç biçimde 

proctorluk üniversite konsillerinde veto yetkisi olan bir vazifeye tekabül etmektedir. 17. 

yüzyılın ilk çeyreğine kadar proctorlar üniversite konsilleri tarafından seçilirken bu tarihten 

sonra kolejler tarafından seçilmeye başlanmıştır
244

. 

Üniversite için önemli hususlardan biri de ekonomik kararlara etki eden ya da idare 

işi ile ilgilenen bursardır. Bursar, bir muhasebeci edasına bürünse de muhasebe işinden 
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çok daha fazlasını yerine getirmiştir. Çeşitli üniversitelerde receptor, provisor fisci, 

mayordomo ve benzeri isimlerle anılsa da bursar genel kapsayıcı bir adlandırmayı ifade 

etmiştir. Genel olarak gelirlere yönelik bir idare anlayışıyla birlikte, vergi toplayıcıları 

contadores, taxatore, receptores gibi kişilerle birlikte çalışmıştır. Taxatoreler ya da daha 

genel anlamıyla gelirleri toplayan kişilerin üniversitenin bir biçimde işletilmesine 

yaptıkları katkıları hatırlanabilir
245

. Üniversitelerin büyüklüğüne, sahip oldukları gelir ve 

gayrimenkullerine göre birden fazla bursar istihdam ettileri bilinmektedir. Bu durum zaten 

şaşırtıcı da değildir. Bu muhasebecilerin nezareti elbette düşünülmüş durumdaydı ve 

üniversitenin mensupları arasından seçilmiş ve atanmış kişiler genel olarak denetmenliği 

yapmaktaydılar. Bursarlar Salamanca’da olduğu gibi akademik ve ruhban arasından 

olabilmekteydi
246

. Üniversitelerin mülk, gayrimenkuller, bağışlar, vergiler ve faiz gibi 

gelirleri daha çok bina giderleri ve araç gereçlerin tedarikinde kullanılmaktaydı. Bununla 

beraber üniversitelerin asıl gelirleri öğrencilerin eğitim almak için ödedikleri harçlar, kayıt 

ve mezuniyet sırasında alınan harçlar, cezalar ve kişisel hediyelerden oluşmaktaydı
247

. 

İlerleyen yıllarda profesyonel olarak kütüphaneci, arşivci, matbaacılar da yer 

almıştır.
248

 İngiltere’deki öğrenci, korocu ve hocaların yemeklerinin büyük kısmını 

özellikle paskalya öncesi perhizde ve cuma günlerinde balık oluşturuyordu ve balık 

Fenland’dan geliyordu. Bu balıkların başında yılan balığı geliyorsa da diğer tatlı su 

balıkları da mevcuttu. Ama özellikle cuma ve pazar günleri balıkaçısından oldukça parlak 

geçiyordu. Vekilharçlar balıkların taze olmasına özellikleönem veriliyordu. Kayıt 

defterlerinde buna recenti yani Latince taze olarak işaret ediliyordu ya da eski 

İngilizce’deki gibi greenfish deniliyordu. Yine kayıtlarda pişirilmiş balıklara kısaca kırmızı 

ham olanlara da beyaz deniyordu. Özellikle ekimden marta kadar balık boldu. Diğer 

kanatlılar ve sebzeler de mevcutolmakla beraber balık en fazla olanıydı. Yine et de 

tüketilmiyor değildi
249

. King’s College’da büyük alanların ve de diğer alanların 

ısıtılmasında kömür kullanılıyordu. Keza aynı zamanda geceleri aydınlatma için mum 
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tüketilmekteydi
250

. Bu görevlerin düzenlenmesi yukarı adları anılan idarî görevlilerin 

uhdesindeydi. 

Hertford College’ın yöneticisi olan Richard Newton okulun tüzüklerine dair yazmış 

olduğu bir yayında kolejin görevlilerinden biri olarak auları da ayrıca not etmektedir. 

Aulara porter de denilmiştir. Bu görevlinin en önemli özelliği kolejin kapısının kollanması 

ve vakti geldiğinde açıp kapanmasıdır. İngiliz kolejlerinin genel yapısı bilindiğinden 

ortalarındaki bahçe ile kare biçimli bu okullar kale görüntüsüne sahiptir. Bu bakımdan 

kapının işlevleri önemli olmuştur. Aular ya da porter bu yüzden akşam ve sabah kapıyı 

kapayıp açmak ve anahtarı da kolejin yöneticisine vermekle mükelleftir. Eğer aksi 

durumlar söz konusu olursa bu durumda cezalandırılmıştır
251

. 

 

V.   Eğitimin Ekonomisi 

Eğitimin de diğer insanî eylemlerde olduğu üzere bir şekilde ekonomik açıdan 

fonlanması gereken fonksiyonların arasında görmek gerekir. Bu ihtiyaç kalemlerine 

kuruluş, işletme, personel, burslar, bakım ve onarım ile beraber aynî ve nakdî yardımları 

katmak mümkündür. Kalemlerin her birinin, mekânın, öğrenci ve hoca sayısının 

büyüklüğüne ya da bulunulan şehrin niteliğine göre değişmekte olduğu tahmin edilebilir. 

Elbette külliyenin bir parçası olan medreselerin gelir kaynaklarına paralel olarak harcama 

kalemeleri zenginlik ve çeşitlilik arzetmiştir. Zaman içinde kalemlerin çokluğu ya da azlığı 

yanında bu hizmetlerin nasıl fonlanacağı hususu da oldukça önemli bir problem teşkil 

etmiştir. Zaten hem medreseler hem de üniversiteler arasındaki en dikkat çekici farklardan 

birinin bu alanda ortaya çıktığı söylenebilir. Eğitime yönelik olsun ya da olmasın dolaylı 

ödemeler de dâhil, kurum olarak eğitimin ayakta tutulabilmesi ve faaliyetin sürekliliği 

kaynağın niteliği ile yakından alakalı görülmelidir. Kuvvetle muhtemel eğitim 

kurumlarının hem 15. ve 16. yüzyıllarda hem de sonraki dönemlerde alacağı şekille 

beraber sahip olacağı niteliği, harcamaların karşılandığı malî kaynakların nitelik ve 

niceliğine bağlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ekonomik varlıkların kimliği doğrudan tek 

belirleyici olmasa da birincil belirleyiciler arasında sayılmayı hak etmektedir. 
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Üniversite ile medreselerin eğitim faaliyetleri bakımından ayrıştırılarak 

anlaşılmasına malîaçıdan kurulmaları yönünde de bakılması uygun düşecektir. Ama bu 

durumun tam da burada kuruluş biçimleriyle olan alakalarının da dikkate alınması 

gerekmektedir. Çünkü bir biçimde işleyişi ve şekillenişi hukukî kimlik belirlese de iktisadî 

ve ekonomik gerekçeler niteliği daha belirgin hâle getirmektedir. Eğitim, sağlık ve benzeri 

alanların ekonomik getirisi olmadığı için yatırımdan kaçınılan bir alan olması hasebiyle 

vakıflarca idare edilmekteydi. Vakfın cari giderlerini asgari düzeyde karşılayacak bir gelir 

sağlama geleneği oluşmuştur. Osmanlı medreselerinin vakıf eseri olarak ortaya 

çıkmalarının ve eğitim hizmetlerinin arz edilmesi sırasında ücretlendirilmemesinin bununla 

izahı yerinde olacaktır. Vâkıf tarafından belirli şartlar etrafında, kaynakların ve vakıftan 

istifade edeceklerin en ince ayrıntısına değin yazılarak belirlenmesi ve belirlenen bu 

metnin de mahkeme tarafından tescil edilerek değiştirilemez bir surete dönüştürülmesi, 

dahası hüküm hâline gelmesi son derece dikkat çekicidir. Vakfın mahkeme tarafından 

kabulünün bir biçimde o vakfa bir dokunulmazlık ya da ekonomik bakımdan öznellik 

sağladığı düşünülebilir. Vâkıfın sıraladığı şartların değiştirilemez olması ekonomik 

dünyanın değişimlerine nasıl bir şekilde dayandığı önemli bir soru olarak durmaktadır. 

Vâkıfın ilk elden olarak sıraladığı kurallara, ödenecek miktarlara müdahale etmek mümkün 

değildir ve ne yazık ki zamanın şartlarına uygun biçimde davranmak medreseler için 

bilhassa 16. yüzyılın sonlarında bir hayli güç olmuştur. Bu bakımdan hukukî kimliğinin 

medreselerin malî yapılanmasını da şekillendirdiği ifade edilebilir. Üniversitelere karşın 

medreseler ekonomik anlamda vâkıfın şartlarına uygun davranmak zorunluluğu yüzünden 

piyasa koşullarının dayattığı esneklikten teorik olarak yoksundular. Basit olmayan ancak 

sabit ve değişmez olduğu aklen varsayılan bir ekonomik düzenin değişmesi karşısında 

medreselerin aynı çeviklikle karşılık vermesi 16. yüzyılın sonundan itibaren mümkün 

olamamıştır. Bu durumda vakıf teşkilatları ek ödemeler gibi yeni enstrümanlarla yeni 

teknikler geliştirmişlerdir. Ücretlerde gerilemenin reel bir gerileme olması gerekir. Ancak 

bu nevi kayıpları telafi edici mekanizmalar da icat edilmiştir
252

. Medreselerde ücret 

artırılması eksiltilmesi ve medrese gelirlerinden yeni bir cihet verilmesi gibi hususlar bu 

minvalde değerlendirilebilir
253

. 
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 Osmanlı medreselerinin vakıf eliyle yürütülmesi ve eğitimden ücret alınmamasını 

moral ve tarihî geleneklerle de anlamaya çalışmak gerekmektedir. Katip Çelebi eğitimin 

ücretlendirilmesini neredeyse zemmetmekte ve şöyle demektedir: “İlmi bir zenaat gibi, 

para kazanmak için öğrenen bir kimse zahirde alimlere benzese de, alim olmaz. 

Maveraünnehir alimleri bu işi anladılar ve Bağdat’ta medreseler yapıldığı haberini alınca 

bundan bahsettiler. Bir ilim meclisi topladılar ve dediler ki: İlimle yüksek himmet sahibi 

kimseler veiçleri pâk, garazsız insanlar meşgul oluyorlardı; bunlar ilmi şerefi ve kemali 

için istiyorlardı. Kendilerinden ve ilimlerinden faydalanacakları alimleri getiriyorlardı. 

İlimden ücret alınınca, soysuz, kötü kimseler, tenbeller buna yanaştılar ve ilmin ortadan 

kalkmasına sebep oldular. Aslında şerefli olmakla beraber, hikmet ilimleri buradan 

göçtü
254

.”  Bu yaklaşıma karşın Makdisi’de bolca örneği görülebileceği üzere eğitimin 

ücretlendirilmesi ya da diğer bir deyişle öğretmenin eğitim hizmeti karşılığında para 

alabilmesi pratikte mümkündür. Zira İslam’ın ilk yüzyıllarında eğitimin finansmanı kısmen 

öğrenciler tarafından ödenen ücretlerle karşılanmıştır
255

. Bu ücretler, öğrencinin öğretim 

hayatı boyunca zaman zaman büyük rakamlara ulaşmakta ve ders verenler büyük servetler 

edinmekteydiler
256

. İslam’da öğretimin ücreti konusunda tartışmalar olsa da hocanın geçim 

için kullanacağı zamandan kısarak öğretim faaliyetine girişmesinden dolayı bu arada 

bunun için para alınmasının doğru olduğuna ilişkin çıkarımlara varıldığı da olmuştur.  

Kaldı ki iki kişi arasındaki sözleşmelere göre münasip bir ücret veya ayniyat verilmesi 

kabul edilmiş ve bu hususta imamlar ve kadılar tarafından pek çok yorumlar ve fikirler 

ortaya konumuştur. Bu konuda genel olarak dayanılan delil ise İmam Malik’in [ö. 795] 

fetvası olmuştur
257

. 

 Külliyelerdeki medreseler hakkında en azından klasik dönem için belirgin bir fikir 

mevcutsa da daha düşük dereceli medreselere ilişkin çok daha net fikirler sunmak şimdilik 

kolay görünmemektedir. Çünkü külliyelerin bir parçası olarak eğitim hizmeti veren 

medreseler değişen ekonomik şartlar karşısında alım gücündeki farklılaşmaya kolaylıkla 

cevap verebilirken ufak çaplı ve destekli medreselerin kendilerine nasıl bir konum 
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belirledikleri henüz derinlikli bir şekilde incelenmemiştir. Kaldı ki ekonomik durumun 

belirleyiciliği hususunda iyi işletmecilik geleneklerinden de söz edilmesi gerekir. 

Vakfiyede anılan ve eğitim hizmetinin finansmanı için dünya durdukça bu işe hasredilen 

menkul ve gayrimenkulün de başarılı ve etkili bir biçimde işletilmesi can alıcı noktalardan 

birini meydana getirmektedir. Eğer mütevelli ve diğer sorumlular gelirleri iyi idare ile 

artırabilme başarısını gösterbilmişlerse bu durumda medreselerin finansal ihtiyaçlarının 

giderilebilmesi mümkün olabilmiştir. Aksi hâlde medreselerin cari giderlerinin 

karşılanamaması, vâkıfın şartlarının yerine getirilememesi ve vakfa gelir sağlayan akaratın 

elde çıkarılması ya da başka vakıflardan yardım almaya muhtaç olma durumu söz konusu 

olmuştur. 

Medreselerin ana kalem harcamalarını, kuruluş giderleri, arsa temini, binaların 

inşası ve tefrişile ilgili yapılan harcamalar oluşturmaktadır. Bu gibi harcamalar doğrudan 

vakfın kurucusu tarafından karşılanmakta sonrasında ise vakfiyede yazanşartlar uyarınca 

bakımı mütevelli tarafından gözetilmektedir. Ömer Lütfi Barkan'ın Süleymaniye 

Külliyesi'nin inşaatına ait muhasebe kayıtlarına dayanarak verdiği bilgilere göre, inşaat 

masraf1arının büyük bölümü padişahın hususî hazinesinden çıkarılan para ile ödenmiştir. 

Bu durum vakfiyelerde ''etyâb-ı eksâbından”, ''ahlâs-ı emvâlinden'' gibi tabirlerle 

belirtilmektedir
258

. 

Külliyenin bir parçası olan medreselerin dışında tek başına inşa edilmiş medreseler 

için de bânileri tarafından uygun vakıfların bırakıldığı anlaşılmaktadır. Bu vakıfların 

gelirlerinin bu büyüklükteki işletmelerin faaliyetlerini yardım almaksızın sürdürmelerine 

yardım edecek ölçüde olmasına muhtemelen özen gösterilmiştir. 15. yüzyılda Çelebi 

Mehmed tarafından inşa ettirilmiş Sultaniye Medresesi için zamanına göre bir hayli kaynak 

imkânı oluşturulmuştur. Yanındaki cami ile beraber medresenin ve öğrencilerin ihtiyaçları 

ve tedris faaliyeti için ayrılmış emval arasında Bezzaziye Çarşısı’nda kırk bir [41], 

Sofçular Çarşısı’nda on altı [16], Dellallar Çarşısı’nda on dört [14], Bakkallar Çarşısı’nda 

beş [5], Bakırcılar Çarşısı’nda da pek çok dükkân, Geyve Hanı, Boyacılar Çarşısı’nda üç 

[3] dükkân, Kite, Görükle köyleri, İnegöl, Bilecik, Yenişehir’de pek çok köyler, Bursa’ya 

bağlı Mümin Ece köyündeki altı [6] parça arazi ve daha pek çok vakıf malın bulunduğu 

anlaşılmaktadır
259

. 
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Sultan kadar zengin olmasa da medrese kuran diğer askerîlerin de benzer emvali 

güçleri oranında vakfettileri ifade edilebilir. Kazzaoğlu Süle Mehmed Paşa’nın yaptırdığı 

belirtilen Çendik Medresesi için bânisi pek çok gelir kaynağı bırakmıştır. Bunların arasında 

İmamyolu adı verilen bir yer, Karagürlü Mahallesi’nde bir yer, yakınlarda bulunan altı [6] 

boyahane dükkânı, meşhur Pınarbaşı suyu, nerede oldukları belirtilmemiş on yedi [17] 

dükkân, Küşteri Çarşısı’nda yedi [7] boyahane ve beş [5] oda sayılmaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre vakfın bu akarattan elde edilen gelirleri yıllık 19-21 bin akçe civarında 

olmuştur
260

. 

Yine üzerinde derinlikli bir biçimde çalışıldığı için öğrenilen Bursa 

medreselerinden Kadirî Efendi Medresesi’nin 1546 tarihinde düzenlenmiş vakfiyesine göre 

pek çok gelir bu medrese için vakfedilmiştir. Zamanının şeyhülislamı olan Abdülkadir 

Efendi’nin medrese yaptırıp ona gelirler ayırırken son derece cömert davrandığı 

söylenebilir. Medresenin dünya döndükçe ayakta kalabilmesi için Bursa’da Muradiye 

İmareti yakınlarında ve Timurtaş Mahallesi’nde birer [1] bahçe, Reyhan Paşa 

Mahallesi’nde sekiz [8] dükkân ve on iki [12] oda,  Ertuğrul Bey Mescidi yakınlarında dört 

[4] dükkân ve altı [6] oda, Attarlar Çarşısı’nda dört [4] dükkân, Bursa’nın dışında 

Konya’da yüz altmış altı [166] dükkân, İstanbul’da on beş [15] oda ve dükkân, İstanbul’da 

başka pek çok oda ve dükkân,  İstanbul Karaköy’ünde beş [5] dükkân, bir [1] depo, on [10] 

oda, bir [1] fırın ve bir at değirmeni, 7000 akçe ve pek çok geliri eğitim hizmetinin devamı 

için bırakmıştır
261

. 

Kendisi de uzun süre müderrislik yapan Ahmed bin Şeyh Muslihiddin Efendi, 

bünyad ettiği Muallimzâde Darülhadis’i için külliyetli gelir getirici vakıflar bırakmış 

olması icap eder. Öyle ki, 1587 yılında vakfın nakit varlığının 500.000 akçeyi aştığı 

belirtilmektedir
262

. Tabii bu büyük rakamların işlerin idaresinde yerli yerinde 

kullanılmaları ve harcanmaları da gerekmekteydi. Yine benzer zamanlarda Tol Medrese 

olarak bilinen Halil Bey Medresesi’nin 1500 yılı geliri 9.635, 1518 yılınınki 11.465 akçe, 

ki bir önceki yıla göre [1517 yılına göre] % 18.99 artış göstermiştir. 1522’de 9.166  % 

20.05 azalış 1555’te 7.946 akçe ile önceki yıla göre % 13.31’lik bir azalışa karşılık 
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gelmektedir ve 1584 yılında da 11.673 akçe ile önceki yıla göre % 46.90 artış söz konusu 

olmuştur
263

. 

Medreselerin en büyük gider kalemlerini öğretici ücretleri, öğrenci bursları ve carî 

harcamalarla beraber tamir masrafları oluşturmuştur. Örnek olarak yine Bursa’daki Paşa 

Çelebi Medresesi’nde 1537 yılında müderrise günlük on beş [15], 1560-1561 arasında 

yirmi [20], 1595 yılındaysa otuz [30] akçe ödenmiştir
264

. 

İşletme giderleri öğretim elemanları, istihdam edilen personelin ücretleri, 

öğrencilerin iaşe ve ibate, binaların tamir, bakım masrafları olabilmekteydi
265

. İdarî 

personel mütevelli ve diğerlerinden oluşmaktadır. Fatih ve Süleymaniye gibi büyük 

vakıflarda istihdam edilen personel sayısı oldukça yüksektir. Süleymaniye vakfında 

kaydedilen görevlilerin sayısı yedi yüz elli dokuzdur [759]
266

. 

Müderrisler nakdî ücretlerinin dışında buğday, arpa pirinç, bal, üzüm, yağ, badem, 

baharat ve bazı kez odun da alabilmekteydiler. Nakit olarak verilenlerin dışında sıralanan 

kalemler, bazen aynen bazen de bedelen verilmiştir. Bunlar muhtemelen mütevelliler 

tarafından ödenmiştir. Ayrıca Çelebi Mehmed Medresesi’ndeki müderrislere yaylakiye ve 

bedel-i aş adıyla ek ödemeler de yapılmıştır. Ayrıca “… daha sonraki dönemlerde hayat 

şartlarının değişmesi, vakıfların ekonomik güçlerinin artması ya da farklı sebeplerle 

müderrislere yapılan ödemelerin miktarı değişmekteydi
267

.” 

Müftü Ahmed Paşa Medresesi’nde müderrislere ödenen aylıkları haricinde diğer 

medreselerde de görüldüğü üzere ek yardımlar ve ödemeler de yapılabilmekteydi. Örnek 

olarak meşrut olduğu üzere nazırlık görevi karşılığında müderrise günlük 2 akçe, 720 akçe 

değerinde ve yıllık ödenen yaylakiye ve müderris aşı deninen bir tahsisat da buna dâhil 

edilmiştir
268

. 

“Eğitim kadrosunun gelirlerinin ücretleriyle sınırlı olmadığı ve ilave birtakım 

gelirlere de sahip oldukları söylenebilir. Özellikle vakıflarda yaygın olarak görülen 

günlük, haftalık gibi periyodlarla ve belli bir ücret karşılığında vakfın kurucusunun ruhu 
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için Kur’an-ı Kerim’den bir cüz veya belli surelerin okunması ek gelir teminine yönelik 

düzenlemeler olarak düşünülebilir
269

.” Ücretlerin yanında vakıfların kendi personeli için 

sağladığı meşruta binalarında medrese görevlilerinin ücretsiz olarak ikamet edebildikleri 

görülmektedir. Barınma, hatta yukarıda da işaret edildiği üzere yakacak ihtiyaçları da 

vakıfça karşılanmıştır
270

. “Müderrislerin bir yerde görev süresini tamamladıktan sonra 

yeni bir yere tayinine kadar geçen mülâzemet süresince içinde gelirleri azalmakla birlikte 

gerek vakıflardan gerekse kendilerine tahsis edilen arpalıklarından elde ettikleri gelirlerle 

geçimlerini sağladıkları görülmektedir
271

.” Sağlık hizmetlerinden yararlanma da 

unutulmamalıdır. Bazen emeklilere vakıf zevaidinden emeklilik de bağlanmıştır. 

 Yıldırım Medresesi için talebelere verilen ücretlerde herhangi bir değişiklik 

olmazken muid sayısının ikiye [2] çıkması rakamlarda bazı oynamalara yol açmıştır. 

Vakfiyede muidin yevmiyesi 6 akçe ve yıllık 36 müd buğday olarak gösterilmiştir. Vakfiye 

dışına çıkılarak medresede muid sayısı ikiye [2] yükseltilince muidlerin her biri için günlük 

ücretleri 6 akçe olarak belirlenmiş, ancak vakfiye şartlarına göre bir muide verilmesi uygun 

görülen 36 müdlük buğday ikiye bölünerek 18 müde düşürülmüştür
272

. 

Yapıların inşalarından sonra zamanla tamir ihtiyaçları da ortaya çıkmaktaydı. 

Medreseler için bu sorun büyük bir dert olmamasına karşın üniversitelerde sıkıntılar 

oluşabilmekteydi. Eğer medreselerin vakıfları iyi düzenlenmiş, dahası iyi yönetilmiş ise 

çoğu defa tamir konusunda ihtiyaç duyulan meblağ karşılanabilmiştir. Bir sistem olarak 

yönetimin binaların bakımı konusundaki titizlikleri tamiratların geciktirilmesinin önüne 

geçmiştir. Ama aksi durumlarda yapıların bekalarına ilişkin ciddi sorunların meydana 

geldiği de bilinmektedir. Bu konuda da Osmanlı deneyimi rakabe uygulamasını 

geliştirerek ilginç bir çözüm yolu bulmuştur. Genel olarak vakıf eserlerinin, ama özelde 

medreselerin tamire ihtiyaç duyduğu ama vakfın asl-ı mâlı yahut gelirlerinin yetmediği 

durumlarda tamir için gerekli meblağın karşılanması amacıyla teknik olarak rakabe denilen 

giderleri kısılarak tamirin sağlanması yoluna gidilmiştir. Rakabe, öncelik hâline gelmesi 

yüzünden en azından Osmanlı deneyiminde bir vakıf eseri olarak medrese yapılarının uzun 

ömürlü olmasına imkân sağlamıştır
273

. 
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Onarıma ihtiyaç duyan bir medresenin tamirine girişmek için öncelikle ya mütevelli 

yahut bunun görevlendireceği nazır veya kâtip aracılığı ile mahkemeye başvurulması 

gerekmekteydi. Bu bir vakıf eseri için sıradan ve bilindik bir yöntemdir. Sonrasında 

mahkemenin oluşturacağı bir bilirkişi heyeti “bî-garaz ehl-i vukûf üstâdlar tahmîn-i adl 

ile” genel onarım miktarını belirlemekte, yani keşif yapılarak tahminî bir bütçe 

hazırlamaktaydı. Her zaman olduğu üzere tüm bu durumlar İstanbul’a bildirilir ve gerekli 

onayların alımına titizlikle ihtmam gösterilirdi. Bilirkişi heyetinin kadı tarafından naib, 

mimarbaşı, güvenilir muhamminler ve ehl-i hibre üstadlardan oluşturulduğu bilinmektedir. 

Böylece mahkeme, İstanbul’dan gelen emr-i şerif ile rakabeye girişilmesine onay vermiş 

olurdu. Rakabeden dolayı müderrislerin vazifeleri ile diğer mürtezikanın maaşları hatta 

öğrenci bursları bile etkilenebilmekteydi. Feth de denilen gerekli finansmanın 

sağlanmasıyla rakabe uygulamasına son verilirdi
274

. 

Rakabe uygulamasında özellikle vakfın zevaidinden yapılan ödemeler vakıf normal 

işleyişine dönene kadar askıya alınmaktadır. Gerek duyulursa diğer vakıfların zevaidine de 

başvurulduğu bilindik bir uygulama olarak görülmelidir
275

. Eğer para onarıma yetmiyorsa 

yeni bir hayır sahibi ortaya çıkmakta ve devreye girmektedir. Bunun için ek yapmak yerine 

yeni bir vakıf teşekkülü yoluna gidildiğinden de bahsetmek gerekir. Binaların bakım ve 

onarımları için zevaidden daima bir ihtiyat [ihtiyaç] akçesi bırakılması geleneğinden de söz 

etmek icap eder. 

Üniversitelerde ise durum henüz yeterince aydınlatılabilmiş değildir. Pek çok 

araştırmacı için kolejler bir vakıf biçiminde örgütlenmiş olsa da şartlar ve eğitim gibi dar 

kapsamlı ve sınırları iyice belirlenmiş bir amaç uğruna gelir ya da mülkün ebediyen 

bırakılmış olması durumu net değildir. İlk kolej Paris’te kurulmuş olsa da yeterince 

tutunamamış olması neticesinde, İngiltere gibi kuzey ülkelerinde yaygınlaşması en azından 

İngiltere ve civar ülkelerde kendine özgü hukukî çözümlerin gelişmesine yol açmıştır. 

Güney, Batı ve Orta Avrupa’da yer alan üniversiteleri belli ölçülerde ayrı tutmak mümkün 

olduğundan İngiliz kolej ve üniversiteleri, finansman bakımından çoklukla kıta 

Avrupa’sından farklı bir gelişim göstermiştir. Bu farklı gelişimin hukukî gerekçeleri 

üzerinde durulmayacaktır. Ama şu kadar var ki, vakfa dair gelişmeler üniversiteler 

arasında kolej sisteminin doğmasıyla sonuçlanmıştır. 
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 İngiliz ve buradaki üniversite sistemine benzeyen diğer yükseköğrenim 

kurumlarında devletin üniversite yapımına girişilmesi sadece yükseköğrenimi teşvik 

niyetiyle açıklanamaz. Devletin, Kilise’nin ya da prenslerin üniversite işine girişmeleri, 

görkemli binaları inşa ettirmeleri, dahası idarî personelle akademik personelin ücretlerini 

karşılamaları kontrol mekanizması olarak da görülebilmektedir. Çünkü büyük İngiliz 

kolejleri ile Salamanca Üniversitesi dışında maddi imkânları olan üniversiteler pek azdı ve 

bu imkânlar müesseselerin kontrolü için dolaylı olarak kullanılmaktaydı. Öyle ki, geçim 

darlığı çeken veya akademik kadronun daha iyi yaşam sürmesi için bahsedilen kadrolara 

kilise ya da adliye işlerinde belli görevler verilmiş böylece hem meslekî yaşamları hem de 

maddî varlıkları bir şekilde denetlenebilmiştir
276

. 

Her hâlükârda üniversiteler ya da kolejler işlevlerini sürdürebilmeleri için açıkça 

ekonomik desteğe ihtiyaç duymuşlardır. Zaten sırf bu yüzden ya Kilise’nin işaretine ya 

cömert soylulara ya da müminlerin bağışlarına muhtaç olmuşlardır. Bunların olmaması 

teşekküllerin faaliyetlerini sürdüremeyeceği anlamına gelmiştir
277

.  Avrupa’daki 

yükseköğrenim gelirlerini birincil olarak üniversitelere bağışlanmış veya yönetimlerce 

satın alınmış araziler, dükkânlar, evlerve köşklerle akaratı oluşturmuştur. Keza buraların 

işletilmesi sonucunda elde edilen gelirler cari ihtiyaçların görülmesine harcanmıştır. 

Öğrencilerin kayıt için ödemek zorunda oldukları kayıt ücretleri de ayrıca bir meblağı 

meydana getirmekteydi. Bu kayıt harcının yanı sıra yıllık öğrenim ücretleri, cezalar, 

mezuniyet ücretleri de gelir getirici unsurlardan kabul ediliyordu
278

. 

Avrupa üniversitelerinin kurucu babaları olarak Paris ile Bologna’nın birer lonca ya 

da iktisadî teşekkül şeklinde ortaya çıkmasının aslında karmaşık bir sürecin sonucunda 

vuku bulması farklı şekillerde gerekçelendirilebilir. Her iki üniversitenin kesin kuruluş 

tarihlerinin olmamasını da zaten geçiş sürecinin uzun ve muğlakolduğu şeklinde anlamak 

gerekir. Öyle ya da böyle gerek İtalya, Fransa gerekse Alplerin ardından gelenlerin 

öğrenme arzularının öğrencileri birer birlik kurmaya zorladığı fikriniakla gelmektedir. 

Bilhassa yerel şehirlerdeki öğrencilerin bu işe kalkışması, beraberinde diğer öğrencilerin 

de universitas olarak memleketliler halinde örgütlemeleri oldukça önemlidir. Bologna ve 

İtalyan üniversitelerinde örgütlenme böyle iken Paris’te bu defa yoğun öğrenci talebine 
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karşın bu kez öğreticiler örgütlenerek loncalaşmaya doğru evrilmişlerdir.  Her iki 

gruplaşma eğiliminin pek çok sebebi vardır. Öğrencilerin şehir halkına karşı malî ve idarî 

bakımlardan korunması yanında yerel vergilerden muafiyeti de bahsi geçen sebepler 

arasında dâhil etmek mümkün görünmektedir. Bununla beraber asıl mesele, güvenlik 

bakımından, öğrencilerin eğitim taleplerinin ücretlendirilmesinde yahut öğreticilerin ücret 

taleplerini beraber belirlemesindeydi. Öğrenci ya da öğreticilerin bir araya gelerek meslek 

birlikleri oluşturmaları ya da aksine öğrencilerin birlikler halinde örgütlenmeleri eğitimin 

ücretlendirilmesi ile alakalı görülmelidir. Zaten Osmanlı medreseleriyle üniversitelerin 

örgütlü mukayeseleri tam da burada başlamaktadır. Üniversiteler anlaşıldığı kadarıyla 

ücretli birer işletme hâlinde eğitime başlamamışlarsa da 14. yüzyılın sonlarından itibaren 

birer ticarî işletme haline dönüşmüş olmalıdırlar. Din eğitimi yahut hukuk eğitiminin 

mevcut pozisyonların doldurulmasında yeterlilik şartı olarak görülmesi zaten bu durumu 

neredeyse zorunlu hâle getirmişti. Başlangıçtaki dinî ve hayrî eğitim biçimi İngiltere 

deneyimi hariç Avrupa’da hızla ticarî bir kimliğe dönüşmüştür. Paris’te öğreticilerin ya da 

Bologna’da öğrencilerin temel belirleyici kitleler olmalarına bakılmasızın ekonomik 

beklentilerin yükseköğrenimin ekonomik boyutunu belirlediği söylenebilir.  

Kuzey ülkelerinden İtalya ve Fransa’ya doğru oluşan öğrenci akını bilhassa İtalya 

şehirlerinin dikkatini çekmiştir. Geleneksel olarak kıyı şehirlerinin dışında iç kesimlerdeki 

şehirlerin de ekonomik canlılığa ilişkin emareler görmesi onları üniversite kurmaya 

yönlendirmiştir. Şehir devletleri hâlindeki siyasî birlikten mahrum bu yerlerin 

üniversitelerin konumlarını berkitmek yanında hem şehirde hem de civar bölgelerde ciddi 

ekonomik faydalarının olduğunu keşfetmeleri, yeni imkânları oluşturmalarına sebebiyet 

vermiştir. Güneyde yer alan hemen hemen tüm şehirler üniversiteler kurmaya 

başlamışlardır. Bunu yaparken şehrin önde gelenlerinin yönetim kurullarını işgal ettiği bu 

kurumlar İtalyanların çok iyi bildiği ticarî mekanizmaların kullanılmasına da zemin 

hazırlamıştır. Bahsedilen bu kurullar iyi öğreticileri kendi şehirlerindeki üniversitelere 

çekerek yeni cazibe merkezleri oluşturmanın yollarını da bulmuşlardır. Bazen şehir 

sakinlerine yeni vergiler koyarak üniversitenin ekonomik bakımdan ayakta kalmasına özen 

göstermişler bazen de öğrenci ve öğreticilere vergi muafiyetletleri sağlamaktan da geri 

kalmamışlardır. 

Her hâlükârda Kilise’nin kurduğu ya da kurulmasına sebep olduğu üniversiteler 

müstesna Güney ve Batı Avrupa üniversiteleri birer ticarî işletme şeklinde teşekkül ettiler. 
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Bu üniversiteler ya da Paris’i kendisine örnek alan üniversiteler öyle ya da böyle 15. ve 16. 

yüzyıllarda öğrenci harçları ile finanse edilegelmiştir ve bu oldukça önemlidir. 

Öğrencilerin çoğu defa öğrenimücretini karşılamak için pek çok iş yaptığı, zengin 

evlerinde dersler verdiği yahut değerli eşyalarını satarak bu ücretleri karşıladıkları bir sır 

değildir. Medreselerin bu durumuna karşın üniversiteyi ekonomik açıdan doğrudan ya da 

dolaylı yollardan fonlayanlar hep öğrenciler olmuştur. Öğrencilerin eğitim harçları yanında 

mezuniyet sırasında ödemeleri gereken ücretler de ciddi yekün tutmaktaydı. Bu miktarlar 

okulun kasasının yanında öğreticilere verilecek aynî ve nakdî yardımların da kaynağıydı. 

 Protestanlığın sıkı dayanışmasıyla ilgili olarak değişik uygulamalar da söz konusu 

olabilmekteydi. Genelde okul yöneticilerine, ailelerine ya da kendilerine yetecek kadar 

ücret veriliyordu.  Bu durum hiç şüphesiz eğitimin kalitesiyle yakından ilgiliydi. Mesela 

Ziegenhain de Johannes Kempf farklı maaşlar almıştır. Öğretim için yıllık 20 Florin, ikinci 

pastor olarak yıllık 10 Florin ve haftalık kilise işleri için de 16 Alb kazanmıştır
279

. 

Frackenberg, Allendorf ve Marburg’daki kayıtlar göstermektedir ki hem okula hem de okul 

öğrencilerine para yardımı yapılmıştır. Bahsedilen yardımlar kitap alımlarında, hastalık 

zamanında ve seyahatlerde kullanılmak üzere verilmiştir. Frankenberg’de bu ödemeler 

çoğu kez üniversite öğrencilerinden ziyade halkın desteklenmesi için kullanılmıştır
280

. 

Üniversitelerin yapımında ve bakımında en azından İtalya örneğinde şehir 

yönetimleri dolayısıyla şehirler birinci sıradan vazifeliydiler. Eğer bir yapı hasar görmüşse 

tıpkı yeni yapılan binalarda olduğu gibi tamiri hakkında da şehir yönetimi yerel 

parlamentolarında tartıştıktan sonra karara varmaktaydı. Bunun her zaman çok kolay 

olmadığı tahmin edilebilir. Eğer yeteri kadar finansman imkanı yoksa bu, yeni vergiler 

demek olacağından çeşitli sıkıntıların göğüsleneceği anlamına da gelmekteydi. Ama 16. 

yüzyılın sonlarına doğru üniversitelerin kendileri bu finansmanı oluşturmaya gayret 

etmişlerdir. Kuzeyde yer alan ve İtalyan üniversitelerine göre daha liberal yönetimleri 

bulunan üniversiteler chantry adı verilen zengin Hıristiyan müminlerin bağışladıkları 

menkul ya da gayrimenkuller ile finanse edilmişlerdir. Bu, doğrudan doğruya bir ekonomik 

kaynak olabileceği gibi üniversitenin finansal bünyesine katılması şeklinde de 
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olabilmekteydi. Ama son tahlilde tamir paraları üniversitenin hazinesinden 

karşılanmıştır
281

. 

Üniversiteler, Osmanlıdaki hayır ve hasenat algısından çok uzak bir biçimde 

gelişmiş olduğundan eğitimin fonlanmasının bizatihi bunu talep edenlerce karşılanması 

durumunu ortaya çıkarmıştır. Osmanlıda ise durum dinî gerekçelerle de ilgili olarak bu 

yaklaşımdan epey uzaktadır. Zaten iki kurucu örnek olarak Paris ve Bologna’nın arz ve 

talep dengesinin bilerek ya da bilmeyerek gözetilmesi sonucunda çıkması da Osmanlı 

örneğinden farklı bir geleneği meydana getirmiştir.  

Üniversite öğreniminin Avrupa’da ücretli olmasının en büyük etkisi bu maliyetin 

karşılanabilmesinde büyük zorluklar yaşayan halk katmanlarının bu imkândan uzakta 

kalmasıyla kendini göstermiştir
282

. 16. yüzyılın görece zenginleşme ortamında 

söylenemese de 15. yüzyılda üniversite ücretini ödeyebilenlerin büyük bir kısmını yüksek 

halk tabakalarının mensupları yahut yerel yönetici, noter ve tüccar aileleri meydana 

getirmekteydi. Zaten İtalya’daki üniversitelerin birkaç on yıl içinde yerel soylularca 

yönetilecek duruma gelmeleri de hep bu yüzden kaynaklanmıştır.  

 Avrupa’daki pek çok üniversitede zaman zaman öğrencilerin en azından mezuniyet 

masrafları da büyük miktarlara erişebilmekteydi. Ama son tahlilde üniversite eğitimi bir 

talep mekanizması şeklinde geliştiğinden ücretli idi. Erken dönem Avrupasında eğitimin 

finansmanı konusunda sorumluluğu Kilise kendi üzerine almıyor ve gerekli ekonomik 

zorunlulukları Toulouse kontuna yüklüyordu
283

. Bunun yanı sıra ilk devirlerde örneklerine 

rastlandığı üzere Kilise bazen de ücretsiz dersler konusunda pek çok girişime kalkışmıştır. 

Örnek olarak 1179 tarihi gibi oldukça erken dönemde bir emirname yayınlayarak derslerin 

ücretsiz verilmesini istediği de olabilmiştir
284

. 

Bir öğrencinin okula kayıt olması, üniversite eğitim ücretinin ödenmesi, yerine göre 

provostun bunu deftere kaydetmesi önemli bir merhaleyi meydana getirmiştir. Ardından 

önemli bir başka merhale ise Katolik üniversiteleri için Protestan ayrımıyla ortaya çıkan 

iman ikrarının alenen şahitler huzurunda yapılmasıdır. Böylece ücretin ödenmesi imanın 
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ikrarıyla tamamlanarak kayıt işlemi bitmiş oluyordu
285

. Hakikaten bu üniversiteye giriş 

seremonisi Avrupa yükseköğreniminin çok belirgin, mümeyyiz vasfı olarak tavsif 

edilebilir. Ücretin ödenmesi, iman ikrarı ve sonunda bu durumun alenileşmesi 

yükseköğrenimin ticarî bir mevkide ele alınmasını akla getirebilir. Aleniyetin ortada 

olması üniversiteye girişin bir anlaşma ile olduğunun ima etmektedir. 

Avrupa üniversitelerinde eğitimin öğrenci lehine ücretlendirilmesi üç şekilde 

olmakta ya da yapılmaktaydı. Bu alanların ilki baccalaureate, ki lisans seviyesine karşılık 

geldiği tahmin edilebilir, ikincisi licentia, üçüncüsü ise ubique docendi olarak doktora 

seviyesinin ücretlendirilmesi şeklinde gelişmekteydi. Her bir seviye doğal olarak bir 

sonrakine nazaran daha az masraflı ve ödenebilir bir miktarı ifade etmektedir. Elbette hem 

lisans hem de yükseköğrenimin ücretlendirilmesi üniversiteden üniversiteye farklılık 

gösterdiği gibi fakülteler arasında da değişikliklerin olması son derece sıradan bir 

durumdur. Kaldı ki bu türlü masrafların üzerine bir de mezuniyet masraflarının eklenmesi 

gerekmekteydi. Çünkü mezun olacak birinin okulun tüm mensuplarına ziyafet ve hediyeler 

vermesi yerine getirilmesi gereken kurallardan addedilmekteydi. Ama yine de okul 

ücretinin dönem dönem büyük rakamlara erişmiş olması bu ücretlerin bir ustanın yıllık 

ücretlerine neredeyse denk gelmesi dikkat çekicidir
286

. 

Yukarıdaki cümleye ek olarak ticarî birer müessese şeklinde gelişen İtalyan 

üniversitelerinden Padua’daki tıp eğitiminin maliyeti yaklaşık olarak 15 Venedik Dükası 

mesabelerindeydi. Kaldı ki yine aynı coğrafyada Kilise Hukuku yahut hukuk her daim en 

pahalı eğitimler olarak tıp, sanat ve diğer alanlardan yukarıdadır. 15. ve 16. yüzyıllar 

boyunca doktora ücretleri öğrenciler için ortalama ücret 22 ile 40 Venedik Dükası arasında 

seyretmekteydi. Bu rakamlar neredeyse bir işçinin birkaç yıllık gelirlerine denk 

gelmekteydi ki öyle kolaylıkla ödenebilecek ücretler olarak görülmemelidir
287

. 

Yine İtalya’dan verilecek bir örnekte de eğitimin masraflı oluşu kendini 

göstermektedir. Hemen her yerde ve özellikle Protestanlık sonrasında hukukun önemli ve 

pahalı mevkii devam edegelmiştir. Odofredus adlı birinin hesaplarına göre bir yıllık hukuk 

eğitiminin mal olduğu rakam 100 Lire civarındaydı ve o zaman için bu önemli bir 
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miktarakarşılık gelmekteydi. Beş yıllık bir hukuk eğitimi ise doğal olarak 500 Lire’ye mal 

olmaktaydı
288

. 

 Bologna senatosunun Riformatori dello Studio’su okulun ekonomik olarak 

döndürülmesi için şehre gelen malzemelere, ki bunlara satılabilir malzemelerdir, grossa 

gabella adında bir vergi koymuştur. Buna karşın 4. Eugenius da [ö. 1447] 1437’de ihtiyaç 

duyulduğunda Bologna Üniversitesi’ni fonlayacağını belirtmiştir. Bu vergi hususu devam 

etmiş ve daha sonra gelen papalarca da devam ettirilmiştir. 1509-1510 arasındaki vergi 

gelirleri 25.000 Lire Bolognesi seviyesine erişmiştir. Öyle ki bu vergilerle seksen, yüz 

arasındaki profesörün ücretleri ödenmiştir
289

. 

Katolik üniversiteleri pek çok bakımdan daha geniş imkânlara erişmişken Protestan 

üniversiteleri bu denli şanslı değillerdi. En azından 16. yüzyıl boyunca kendilerine ancak 

gelebildiklerinden olsa gerek Kilise’ninki gibi zengin mümin hayırlarından 

nasiplenemiyorlardı. Misal olarak çoğu defa Katoliklerden kalan yapıları kullanmaya 

çalışıyorlar bu konuda da ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı
290

. Basel’deki yapının kullanılabilir 

bir hale dönüşmesi yıllar almıştı. Çeşitli onarımlardan geçebilmesi için gerekli olan para 

şehir yönetimleri tarafından zorlukla toplanabilmiştir. 1536 yılında Cenevreliler 

Reformasyon’un hemen ardından kendi inançları dâhilinde bir okul kurmuş olsalar da 

Collège de Rive zamanla kullanılamayacak hâle gelmiştir. Bilhassa burada eğitim gören 

öğrencilerin fizikî imkânların yetersizliği dolayısıyla sıklıkla hastalanmaları yapı sorununa 

bir çözüm bulunmasını zorunlu kılmıştır
291

. Ancak yapılacak yegâne şey yine müminlerin 

hayırlarına yaslanmak olmuştur. 
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 Helmut W. Walther, “Learned Jurists and Their Profit for Society”, Universities and Schooling in 

Medieval Society, ed. William James Courtenay,  Jürgen Miethke, Brill, Leiden, Boston, 2001s. 105. 
289

 Paul F. Grendler, “The University of Bologna, the City, and the Papacy”, ss. 477-478.  
290

 Claudia A. Zonta, “The History of European Universities: Overview and Background”, The 

Heritage of European Universities, 2nd edition, ed. Nuria Sanz, Sjur Bergan, Council of Europe, 

[Strasbourg], 2006, s.34.  
291

 Karin Maag, a.g.e., s. 8.  
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I.  Suhteden Medreseye; Öğrenciden Fakülteye 

Öğrenmek isteyenler, doğal olarak medrese ve üniversitelerin ortaya çıkış 

sebeplerinden biri olarak görülebilir. Öğrenme isteklilerinin bir amaç uğruna toplanmaları 

muhtemelen bu müesseselerin oluşmaya başlamasıyla neticelenmiştir. Medreselerin ashâb-

ı suffe örneğinde olduğu gibi öğrenci merkezliği son derece açıktır. Keza üniversitelerin iki 

geleneğinden biri olan Bologna örneğinde de üniversiteyi, bir bakıma öğrenciler 

kurmuştur. Avrupa örneğinde öğrencilerin genel görüntüsü az çok belirgin bir manzara 

sunabilir. Okula yapılan girişlerin sıkı sıkıya kayıt altına alınmış olması bu bilgilerin ortaya 

konmasını kolaylaştırmaktadır. Matricula adı verilen kayıt tutma geleneği 13. yüzyıldan 

itibaren yaygınlık kazanmıştır
1
. En azından Avrupa üniversiteleri konusundaki yeni bilgiler 

hep bu kayıtların incelenmesi ve yayınlanması ile gelişme göstermiştir. Benzeri bir 

yaygınlığı medreseler için söylemek şu an için mümkün görünmemektedir. Osmanlı 

medreselerine ilişkin olarak dönemin sıradan talebelerine ait kendileriyle doğrudan alakalı 

biyografik bilgiler ne yazık ki yeterince mevcut olmadığından öğrencilerin genel 

görüntüsünü şekillendirmek mümkün değildir
2
.  

Medreselerin Osmanlı örneğinde bir devlet görevlisi yetiştirme birimi olarak 

algılanması son derece olağandır. Medresenin bu bakımdan bir devlet kurumu şeklinde 

anlaşılması anlamlıdır. Medreseler, enteresan bir biçimde ileride devlet adamı olacak 

öğrencilerin, bir bakıma yeknesak eğitildikleri yerler de olagelmiştir
3
. Öğrenci bakımından 

bu müesseselerin yapı ve hiyerarşisi devlet hiyerarşisi şeklinde tebellür etmiş ve 

Avrupa’daki benzerleri gibi şekillenmiştir
4
. 

Osmanlı medreselerine devam eden öğrencilere çeşitli adlar verildiğinden bunlar 

bir çırpıda sıralanabilir. Fakat bu adlandırmaların eğitimin niteliğine yapılan vurgular 

şeklinde anlaşılması tartışmayı gerektirmektedir. Talebe kelimesinin ne zamandan beri 

kullanıldığı kesin değilse de medrese talebesi için en yaygın kelimenin bu olması 

                                                           
1
 Mariken Teeuwen, The Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages, Brepols, Turnhout, 

2003, ss.102-103. 
2
 Fahri Unan, “Bir Âlimin Hayat Hikâyesi ve Klâsik Osmanlı Eğitim Sistemi Üzerine”, Ankara 

Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 8, 1997, s. 368. 
3
 Hüseyin Atay, “Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları İcazet-nâmeler”, Vakıflar 

Dergisi, S. XIII, 1981, s. 178. 
4
 İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007, s. 234. 
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mümkündür. Zira Fatih Sultan Mehmed’in bina ettirdiği Sahn’a ait muhasebe defterinde 

öğrenci için talebenin kullanılmış olduğunun tespiti bu kanıyı güçlendirecek delillerinden 

biri görülebilir
5
. Genel olarak öğrenciye tâlib-i ilm ve bunun çoğulu olan talebe-i ulûm, 

tüllâb-ı ulûm dendiğini de not etmek gerekmektedir
6
. 

Talebe ve zaman zaman çömez, medrese öğrencilerini ifade için tercih edilmişse de 

suhte kelimesinin bozulmuş hali olan softa da kullanılagelmiştir. Arşiv kaynaklarından 

anlaşıldığı üzere 16. yüzyıldan itibaren bu adlandırmanın medrese öğrencilerini ifade için 

tercih edildiği söylenebilir. Bahsedilen adlandırma, daha çok mukaddimât-ı ulûmu diğer bir 

deyişle daha alt seviyedeki öğrencileri kapsıyor da olabilir. Zira özellikle dânişmend 

seviyesindeki yüksek medrese öğrencilerinin softalara ders verdiği bilindiğinden böyle bir 

çıkarımda bulunmak mümkündür. Softaların iki ya da üç kişilik odalarda kaldıkları 

söylenmektedir. Keza Mûsıla-i Sahn’da okuyan öğrencilere de softa denildiği ayrıca not 

edilmelidir
7
. Aslında öğrenci en alttan başlayarak yükselir; bir merhaleyi bitirince de bu 

kez müderris yahut kadı olarak en baştan başlar ve en alt seviyeden yeniden yola koyularak 

yükselme gayretine düşer. Kariyer kısmında olmasa da öğrencilik evresinde bir bakıma hep 

softadır
8
. 

Çömez, öğrenciye verilen sıfatlardan biridir ve zımnen de olsa bir hiyerarşi 

durumunu ifade etmektedir. Dânişmendlere ve Sahn gibi olmasa da yüksek dereceli 

medreselerde okuyan öğrencilere hizmet eden daha alt sınıflardaki öğrencilere işaret etmek 

için de kullanıldığı görülmektedir. Çömezler, anlaşıldığı kadarıyla durumu görece zayıf ve 

çalışmaya ihtiyaç duyan öğrencilere verilen bir addır. Bu öğrenciler dânişmendlerin dış 

işlerini gören ve gerektiğinde yemeklerini hazırlayan kişilerdir
9
. 

Süleymaniye ve Sahn-ı Seman’ın Osmanlı medrese sisteminde taşıdığı önemin 

öğrencilere yansıması beklenebilir. Öğrencinin bulunduğu konumun, ilimde gösterdiği 

                                                           
5
 Mehmet İpşirli, “Dânişmend”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 8, Türkiye Diyanet 

Vakfı, Ankara, 1993, s. 464. 
6
 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Institutionalisation of Science in the Medreses of Pre-Ottoman and 

Ottoman Turkey”, Turkish Studies in the History and Philosophy of Science, ed. Gürol Irzık, Güven 

Güzeldere, Springer, Dordrecht, 2005, s. 277. 
7
 Mustafa Alkan, “Softa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, Türkiye Diyanet 

Vakfı, Ankara, 2009, ss. 342-343. 
8
 Shahab Ahmed, Nenad Filipovic, “The Sultan’s Syllabus: a Curriculum for the Ottoman Imperial 

Medreses Prescibed in a Fermân of Qânûnî I Süleyman, Dated 973 (1565)”, Studia Islamica, N. 98/99 

2004, ss. 184-185. 
9
 Mehmet İpşirli, “Çömez”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 8, Türkiye Diyanet 

Vakfı, Ankara, 1993, s. 380. 
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ilerlemenin bir karşılığı olmalıdır. Bu seviye medreselerin öğrencileri icazet almaya son 

derece yakın olduklarından dânişmend diye adlandırılmışlardır. Keza dânişmendlik 

mertebesi muhtasar derslerini tamamlamış yüksek medrese öğrencileri için de kullanılıyor 

olmalıdır. Çünkü ilk derece medreselerin derslerini tamamlamış olan müstaid suhteye bu 

ad verilmektedir
10

. Dânişmendlerin sayıları ve durumları genelde vakfiyelerde kayıt altına 

alındığından bazen öğretici kadroların arasında sayıldığı olmuşsa da hem Fatih hem de 

Süleymaniye medreselerinde belli sayıdaki talebeye dânişmend denildiğinden öğrenci 

olarak tavsif edilmesi daha yakın bir ihtimaldir. Zaten böylesi stratejik bir konumda yer 

alan, öğrenciliğin en üst makamı olan dânişmendlikte 3. Murad’ın 31 Ocak 1576 tarihli 

fermanıyla da tespit edildiği üzere ciddi sorunların yaşanmasına neden olmuştur
11

. 

Dânişmendliğin bir başka önemli görevi ise eğitim fonksiyonunda müekkid olarak 

kullanılmasıydı. Te’kid ise dânişmendin kendisi gibi öğrenci olanlarla ya da akrânı ile 

yaptığı müzakere, mübahese ve münazaradır. Çünkükonuların sık sık müzakere edilmesi 

ve tartışılması kişinin bunları kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlamaktaydı
12

. Dânişmendlik 

kapsamında olduğu düşünülen muidliğin nasıl değerlendirmesi gerektiği ise ayrı bir 

sorundur. Muidlik mevkiini bir bakıma dânişmendliğin öğretici kadrosu içinde ele almak 

gerekecektir. Vakfiyesinde öğrenciler ile ilgili maddelerden de anlaşıldığı üzere Sahn 

öğrencilerinin “… temayüz etmiş muhtasar kitapları yani aşağı derecedeki ilimleri ya da 

başlangıç bilgileri veren kitapları okutacak seviyede ve daha yükseklerdekileri de 

anlayacak derece olması
13

” beklenmektedir ki bu da öğrenci profilini ortaya koymada 

önemli görülebilir. Dânişmendliğin bir üst makam olarak öğrencilik vasıfları taşıması 

bakımından Avrupa üniversitelerindeki bachelor ayarında bir mevkie denk geldiğine vurgu 

yapıldığına da rastlanmaktadır
14

. 

Medreselerde okuyan öğrenciler farklı şekillerde adlandırılıyor olsalar da aslında bu 

adlandırmaları iki başlık altında toplamak makul görülebilir. Bunun en büyük sebebi 

isimlendirmelerin birbirlerinin yerine ikame ediliyor olmasında aranmalıdır. Yukarıdaki 

değinilerden de anlaşılacağı üzere suhte, talebe, dânişmend, muid, müfid, müstaid ve 

                                                           
10

 Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İz Yayıncılık, İstanbul, 1997, s. 53. 
11

 Mehmet İpşirli, a.g.m., s. 464. 
12

 Fahri Unan, “Taşköprülü-zâde’nin Kaleminden XVI. Yüzyılın “İlim” ve “Âlim” Anlayışı”, Osmanlı 

Araştırmaları, C. XVII, 1997, s. 196; A. H. Adanalı, “Osmanlı Medreselerinde Tartışma Metodolojisi”, 

Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi İstanbul, 12-15 Nisan 1999 Tebliğleri, 

der. H. Y. Nuhoğlu, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul, 2001, ss. 35-36. 
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 Hüseyin Atay, a.g.m., s.  177.  
14

 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 234. 
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müzakereci öğrencilerin niteliklerine yaptıkları gönderme çoğu kez muğlâk 

kalabilmektedir. Bu adlandırmalar arasında en belirgin, öğrencilerin nitelik ve medrese 

hiyerarşisini gösterir olanları, bazen suhte, bazen de talebe ve dânişmend olmalıdır. Her 

ikisi de aslında tam da aranıldığı şekli içermekte ve hem öğrencinin niteliğine hem de 

medrese hiyerarşisindeki konumlarına işaret edebilmektedir. Asıl amaca matuf 

adlandırmaların suhte ve dânişmend olmasını tekrar düşünmek icap eder. Zira suhte genele 

matuf olmakla beraber ilk basamak medreselerin öğrencilerine işaret ettiğinin söylenmesi 

yanlış düşmeyecektir. Dânişmendin ise daha yüksek medreselerden ziyade Sahn-ı Seman 

ve Süleymaniye Medreseleri’nin öğrencilerine vurgu yapması bakımından ayrıca 

değerlendirilmeye muhtaçtırlar.  

Dânişmendlik, bir başka deyişle ihtisas öğrenciliği kavramını ilk ortaya atan ve 

teşekkül ettiren Fatih’in kendisidir. Çünkü Fatih’in öğrenciler arasında da bir 

seviyelendirmeye gitmiş olduğu anlaşılmaktadır. İlk önce Sahn’ın arkasına kurduğu 

Tetimmelerle Sahn’a dânişmend yetiştiren bir okul hüviyetini ortaya koymuştur. 

Tetimmelerin suhte denilen talebelerine 12’şer akçe şem-baha ve üç [3] suhteye bir hücre 

tahsis edilmiş olduğu araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bu aşağı derecedeki medreselerde 

bulunan suhte sayısı altı yüz [600] idi.  Talebe gibi medresede yatıp kalkan ve Tetimme 

talebelerini yetiştiren, talebenin inzibatı ile meşgul olan muidler de mevcuttu
15

. Müderrisin 

derslerini tekrarlayanlara ve izah edenlere de müderris yardımcısı anlamında mu`îd 

deniliyordu. Dânişmendlerin en liyakatilerinden seçilirlerdi ve bunlar hem müderrisin 

derslerini tekrarlar hem de dânişmendlerin disiplini ile meşgul olurlardı
16

. Bu bakımlardan 

eğitici kadrosunda görülmelerine karşın yine de henüz mülâzemet almadıklarından öğrenci 

statüsünde görülmeleri de akla yatkın gelebilmektedir. Diğer kimi medreselerde de muidlik 

görevi bulunmakla birlikte Sahn ve Süleymaniye’deki benzerlerindeki niteliklere sahip 

olup olmadıkları bilinmemektedir. Keza en azından alt kademelerdeki muidlerin çoğunun 

beratla bu göreve atanmadıklarından yola çıkarak yüksek medreselerdeki resmi görevli 

olanlardan ayırmak da mümkündür
17

.  
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 Cavit Baysun, “Mescid (Osmanlı Devri Medreseleri)”, C. VIII, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Ankara, 1960, s. 73. 
16

 İlber Ortaylı, a.g.e., s. 235. 
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 Bilgin Aydın, Rıfat Günalan, “Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Müderrisler”, 

Osmanlının İzinde: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı, ed. Feridun Emecen, İshak Keskin, Ali A. 

Beyoğlu, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013, s. 164. 
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Avrupa Rönesansı sırasında meraklı ve hareketli bir öğrenci profili oluşmuşken 

Taşköprülüzâde’nin [ö. 1561] bir öğrencinin kim olduğuna dair yaptığı tarif, doğrusu 

sınırları belirgin bir içeriğe işaret etmektedir. Taşköprülüzâde’ye göre öğrencinin genç, 

lakap peşinde olmayan, dünya lezzetlerine iltifat etmeyen biri olması gerekir. Böylesi 

derunî öncelikler hiç kuşkusuz beraberinde öğrencinin emin, dindar, şer’î vecibeleri ihlal 

etmeyen, güzel ahlak ile muttasıf, merhametli, yemeğe içmeğe düşkün olmayan, ölümden 

korkmayan ve mal toplama peşinde koşmayan biri olmasını zorunlu kılar. Bu ahlakî ve 

kişisel özellikler açık olmasa da zımnen öğrencinin eğitime eğilmesinin yolunu açıp 

ihtisastan uzak tutmaya yarayacaktır. İhtisastan uzak durma meselesi gerçekten çok hassas 

bir içeriğe işaret etmektedir. Öğrencinin her ilim dalında ve konusunda bir miktar okuyup 

bilgi sahibi olmaklığı onun behrelenmesine de yol açacaktır. Sonuçta bütün ilim dalları 

arasında bir ilişki, bir bağlantı söz konusudur ve bu bağlar öğrenildikten sonra istenirse 

uygun görülen ilim dalında ileri seviyede tahsile devam edilebileceği düşüncesi medrese 

öğrencisinin profilini anlamada önemlidir
18

. Taşköprülüzâde’den biraz daha sonra benzer 

sınırları ve nitelikleri bu defa Katip Çelebi ardı ardına sıralamıştır
19

. 

Bilhassa öğrencilerinin dinî ilimler konusunda eğitim görüyor olmaları ayrıca 

tartışılmış bir mevzu olsa da Osmanlı dönemi bağlamında son derece tutarlı ve makul 

gerekçeleri mevcuttur. Ancak Katip Çelebi, mevzuu ele alırken zamanın anlayışına uygun 

bir çerçeve çizme eğilimindedir. Çelebi’ye göre alet ilimleri denilen ilimlerde derine 

gitmeye ve geniş fikirler üretmeye pek fazla gerek yoktur. Çünkü maksat şeriyyata 

müteallık ilimlerdir; alet ilimleri ikincil değerdedirler. Arapça, mantık, matematik hep 

bunlardan sayılabilir
20

. 

Okulların siyasî bir kaygı taşıdığını tahmin etmek güç olmamalıdır. Eğitimin 

bizatihi kendisinin son tahlilde siyasî kaygıların şekillendirdiği kurum olduğu çoğu kez 

dile getirildiğinden belki de mütemmim cüz olarak görülmelidirler. Çünkü eğitimin 

metafizik boyutu yanında dünyevî boyutunu da işin içine dâhil etmek gerekir. Osmanlı 

medreseleri için hiç kuşkusuz bir dönüm noktası olan Sahn-ı Seman ve Fatih’in bu 

çerçevedeki fikriyatı misal verilebilir. Fatih Sultan Mehmed’in Sahn’ı tesis ederken devlet-

                                                           
18

 Fahri Unan, “Taşköprülü-zâde’nin Kaleminden XVI. Yüzyılın “İlim” ve “Âlim” Anlayışı”,  ss. 184, 

190. 
19

 Orhan Şaik Gökyay, Katip Çelebi’den Seçmeler, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1968 ss. 216-

220. 
20

 A.g.e., 220.  
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din özdeşleşmesinin de bir sonucu olarak medreselerin “… Osmanlı merkezi yönetiminin 

ideolojisinin teorisyenliğini yapma misyonunu yüklendiği için, ana fonksiyonu yönetime 

sadık, onu mümkün olan en iyi şekilde yürütebilecek elemanlar yetiştirmekten fazla ileri 

gitmeyen…
21

” kurumlar olarak tavsif edilmesi dikkat çekicidir. Üzerinde tartışılması 

gereken hususiyetleri olsa da iddianın tutarlılığı Fatih Sultan Mehmed’in merkezî bir yapı 

kurmak istemesiyle yakından ilgilidir. Geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda 

hükümdarın medreseye böyle bir görev atfetmesi son derece makul görülmelidir. Siyasî 

gerekçelerle medresenin meşruiyet üretme mekanizması hâline dönüşmesi bir unsur olarak 

öğrenciyi önemli kılmıştır Zaten bunun emareleri, eğer kabul edildiği gibiyse, 

medreselerde verilen maaşata uygun biçimde bir hiyerarşiye tâbi tutulduklarından 

öğrencilerin de bu hiyerarşide değişik konumlar almalarında ortaya çıkmıştır. Müesses 

nizamın, bir bakıma öğrencilerin yetiştirilerek sistemi ayakta tutmalarına bağlı kaldığı 

meydandadır. Öğrenciler bu yüzden medreselerin temel taşıdırlar. 

Öğrenciler, kendilerine ayrılmış medrese hücrelerinde kalırlardı. Medrese 

hücrelerinde kalmak isteyen öğrencilerin ya medrese içinden ya da başka medreselerden 

kendileri hakkında hüsn-i şehadet edecek kefiller göstermeleri beklenirdi. Ayrıca yukarıda 

anılanlar öğrencilerin bir şekilde hücre-nişin olmalarına yetmediğinden bu haklarının 

devamı vâkıfın niyetlerine uygun davranmalarına, çalışkanlıklarına da bağlı 

bulunmaktaydı
22

. Elbette daha alt basamak medreselerinde bir hücrede pek çok öğrenci 

kalırken ihtisas ve üst sınıf medreselere varıldığında öğrenci bakımınından konforun da 

arttığı söylenebilir.  

Medreseler ile üniversiteler karşıkarşıya ele alındıklarında söylenecek şeylerden 

biri 15. yüzyıldan itibaren öğrencilerde görülen merkantilist pozisyonun son derece 

netleşmeye başladığıdır. Merkantilist duruş öğrencilerin bir hizmet alıcısı hâline gelmeleri 

ve bunun sonucunda bir ticarî faaliyetin oluşmasıdır. Ticarî algının 15. ve 16. yüzyıllarda 

iyice oturmuş bir görüntü oluşturması öğrencilerin ve dolayısıyla eğitim kurumlarındaki 

bireyselleşmenin de yolunu açmışa benzemektedir. Belki de sırf bu bireyselleşme, dar 

kapsamlı ihtisaslaşmayı da mümkün kılmış olmalıdır. Osmanlıda öğrencinin fî-sebilillah 
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desteklenmesi, merkeze öğrenciden ziyade medreseyi finansal açıdan kuran, kollayan 

ayrıca hukuk yoluyla gözetenlerin yerleşmesine yol açmıştır.   

Medreselerin nasıl öğrenciler yetiştirdiğine binaen benzer görünse de üniversitenin 

Avrupa’nın farklı bir gelişim içinde olduğunu varsaymak gerekir. Bu iddianın en büyük 

kanıtı ise kilise okullarından meraklılarla bilgililerin bir araya gelmesi sonucu oluşan Doğu 

ve Kuzey Avrupa üniversitelerinin kendileridir. Bu kurumlarda iyi terbiye edilmiş zekâlar, 

hem entellektüel işlerde kullanılmak gayesiyle eğitilmiş hem de politikada ve kilise 

hiyerarşisinde aktif roller üstlemelerine imkân tanınmıştır
23

. Dinî gereklilikler şeklinde 

belirginleşmiş bir öğrenci arkaplanı varsa da aslında bu durum üniversiteleri öğrenci 

merkezli bir şekilde düzene koymuştur
24

. Öğrencilerin varlığı üniversiteleri 

desteklediğinden bu durum sonuç olarak yerel ekonomiyi de bir şekilde canlı tutmuştur. 

Öğrencilerin başarılı bir eğitim sonunda herhangi bir pozisyona gelmesiyle kendisinin yeni 

imkânları bu kez hem şehir hem de öğrenciler için geliştirme yoluna gittiği 

anlaşılmaktadır. Bunun altında bir dereceye kadar görece yüksek pozisyonda bulunanların 

çocuklarının üniversite eğitimi alması yatmaktadır
25

. 

Üniversite öğrencileri ifade edilmek istendiğinde, ülkeye ve döneme göre zaman 

zaman farklılıklar olsa da ortak bir dil olan Latincede bejaunus, auditor, clericus, studens, 

scolaris, socius, discipulus ve baccalarius isimlendirmeleri kullanılmıştır. Bu isimlerden 

bazısı 15. ve 16. yüzyıllardan çok önce kullanılmaya başlanmışsa da Rönesans dönemi 

boyunca yaygınlıklarını sürdürmüştür. Ancak Reform hareketinin ardından üniversitelerde 

Latince yerine ulusal dillerin kullanılmaya başlanmasının neticesinde öğrencilik terimlerini 

her ülke kendi dilinde ifade etmiştir. Üniversite öğrencilerinde de medrese öğrencilerinde 

olduğunun benzeri bir anlam çeşitliliğinden söz edilebilir. Nasıl ki suhte ile dânişmend bir 

medrese öğrencisinin ismi olarak telakki edilebilirse üniversite öğrencisi olarak da studens 

ve baccalariusu dikkate almak gerekebilir. Çünkü her iki isimlendirme de öğrencilerin bir 

niteliği olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber studens daha yaygın bir biçimde 

kullanılmıştır; baccalarius da aynı yaygınlığı sürdürmüştür. Diğer isimlendirmeler ise bir 

isimlendirmeden ziyade konum ve hâle ilişkin sıfatlar şeklinde düşünülebilir. 13. yüzyıldan 
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günümüze dek kullanıldığından dolayı studens ya da çoğul hali ile studensin en köklü 

kelime olduğu söylenebilir. Kelime, doğrudan doğruya üniversitede eğitim gören kişiye 

karşılık gelmekteydi. Belki bu kelime zamanla ilerleyen teşkilatın genişlemesi sonucunda 

scholaresle karıştırılmıştır da olabilir. Gerçekten de çoğu kez scholares studensin yerine 

kullanılmıştır. Fakat bu kullanımdaki ince fark studensin genel bir öğrenci tanımında, 

yükseköğrenimin ileri safhalarındakileri diğerlerinden ayırmak için kullanıdığını ortaya 

koyar. Buna karşın dânişmendde olduğu üzere derece alacak öğrenciye scholares 

denilmiştir
26

. 

Öğrencilerin, derslerin zorluklarından kaynaklanan nedenlerden dolayı daha ilk 

zamandan itibaren farklı biçimde isimlendirildikleri de olmuştur. Temel metinlerin 

okunmasıyla ve de öğrenilmesiyle meşgul olan hukuk öğrencilerine Bologna’da rudis 

auditor et novellus deniliyordu. Metnin görece zorluklar içermesi ve daha bir üst olması 

hâlinde bu metin üzerinden ders gören öğrenciye bu defa provectus adı veriliyordu
27

. Bu 

öğrenciden aklî becerileri ve analitik algılama biçimlerinde daha yoğun bir gayret 

bekleniyordu. Benzeri bir uygulamanın yukarıda dile getirildiği üzere medrese 

seviyelerinde de görülmesi mümkündür. Suhtenin başlangıç seviyesine delalet etmesi 

yanında dânişmendin de daha yüksek medrese silsilesindeki öğrencileri ifade için 

kullanılması hatırlanabilir. Üniversitelerde kullanılan diğer isimlerde öğrencilerin mevcut 

durumlarından ziyade eylem biçimlerine çeşitli vurgular vardır. Mesela socius ismi aslında 

öğrencinin, bir öğreticinin yardımcısı olduğu anlamına gelmektedir
28

. Çömez, Osmanlı 

medreselerinde dânişmendlerin bir biçimde vekilharçlığını yaparken socius daha çok 

masterların yardımcılığını üstlenmiştir. Keza birbiçimde master tarafından seçilmiş, onun 

hizmetlerini gören, bir bakıma asistanı olan bir öğrenci tanımlamasına da işaret etmektedir. 

Genel olarak öğrencilerin dinleme hususundaki edilgenliklerinin adlandırılmalarına da 

işaret edilegelmiştir. Bejanus ise bir çömezlik vakıasıdır. Bir baccalarius olarak 

üniversiteye adım atmış olan öğrencinin toyluğunu anlatmak için kullanılmıştır
29

. 

Fransızca bir kelimeden türetilmiş olması onun Paris Üniversitesi’ndeki nationların bir 

                                                           
26

 Mariken Teeuwen, a.g.e., s. 139. 
27

 James A. Brundage, The Medieval Origins of the Legal Profession: Canonists, Civilian, and 

Courts, The University Press of Chicago, Chicago, 2008, s. 263. 
28

 Nancy Siraisi, “The Faculty of Medicine”, A History of the University in Europe: Universities in 

the Middle Ages, ed. Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s. 379. 
29

 Jonathan Davies, Culture and Power: Tuscany and Universities 1537-1609, Brill, Leiden, 2009, 

s.143. Richard C. Dales, The Intellectual Life of Western Europe in the Middle Ages, University Press 

of America, Brill, Leiden,  1995, s. 223. 



137 
 

icadı olduğunu akla getirmektedir. Bu tabir, belki Latince ezber yapan öğrencilere de 

karşılık gelebilmektedir. Öyle ki, öğrenciler, okuma ve yazmaya başlayıp ardından hızla 

Latince gramere geçerek Latince parçaları ezberlemekteydiler. Florantineli gençler 11 ve 

12’li yaşlara geldiklerinde ticarî matematiği öğreten bir maestro d’abaconun yanında iki 

[2] yıl geçirmekteydiler
30

. 

Öğrencilerin sosyal tabanı konusunda pek çok şeyler söylense de parçalı ve 

çeşitlilik arzettiklerine de değinmek gerekir. İlkin kabul edilmesi icap eden husus 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun okumuş sınıf ailelerinden geldiği konusudur. Bu kısım 

öğrencilerin üniversiteye gidebilmesinde gerekli olan ekonomik yardımı yapabilmesi 

yanında karşılıklı ilişkilere sahip olması da önemli bir durumu meydana getirmiştir. Orta 

sınıf olarak vasıflandırılabileceklerise tüccar, varlıklı zanaatkâr, doktor ya da ruhbana 

yakın ailelerden gelmekteydiler. Bu insanların hâli vakti genelede yerindeydi. Alacakları 

diplomalar nispeten kolay olan yaşamlarını daha iyi idame ettirmelerini sağlayacak araçlar 

olarak görülüyordu. Öyle ki bu diplomalar çoğu kez hızlı sosyal ilerleme yollarını açmasa 

da güvenli ve saygın görevlere ulaşmada emin yollar hâline geliyorlardı. “XV. yüzyılda, 

özellikle Fransa ve İngiltere’de, yüksek din adamları sınıfının önemli bir yüzdesini 

diplomalılar oluşturuyordu; diplomalılar ayrıca özel sektörde (tıp) çalışıyorlar, prenslerin, 

hükümdarların hizmetinde önemli görevlere getiriliyorlar, adalet hizmeti veriyorlardı ve 

böylelikle belli bir süre içinde soylu sınıfa dahil oluyorlardı; ayrıca, bu dönemde kolej ve 

kürsü yönetim görevlerinin artması da kimileri için eğitim kariyeri olanağı sağlıyordu. 

Orta Çağ’ın sonunda öğrenim görme hakkı bazı kraliyet, hukukçu ve hekim aileleri 

çevresinde rağbet gören bir uğraş haline gelmiştir
31

.” 

13. yüzyılda başlamasından itibaren özellikle 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın 

ortalarına değin Avrupa’da son derece hareketli bir öğrenci yaşamı olduğundan bahsetmek 

gerekir. Keza bu dönemde kıtada inanılmaz derecede büyük nüfus hareketlerine de şahit 

olunmaktadır. Avrupa’nın iki kurucu üniversitesi olarak görülen Paris ve Bologna 

üniversitelerinin çekiciliği Avrupa’nın her tarafında yoğun bir ilgi görmüştür. Bahsi geçen 

dönemlerde Alplerin kuzeyinde kalan ülkelerden güneye, İtalya’ya çok büyük miktarlarda 

öğrenci akışı yaşnanmaktaydı. Almanların sürekli Padua’ya gitmek istemelerinde öğrenci 
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göçlerinin açık bir nedeni ve de sonucu gizlidir aslında. Elbette bu merakın kökeninde özlü 

sebepler olduğu kadar üniversitenin Almanlar arasında yaygınlaşmış prestiji de son derece 

önemli bir unsurdu. Bu ilginin çekiciliğinin vardığı seviyeden bahsetmek gerektiğinde 

misal olarak Alman babalar, oğullar ve torunların hukuk derecesi almak için adeta 

Padua’ya akın etmeleri verilebilir. Öyle ki 1550’ye kadar Protestanlar Almanya’dan, 

İngilizler İngiltere’den Padua’da eğitim görmek için onca yolu kat etmeyi göze almaya 

devam etmişlerdir. Ne var ki, Protestan reformu en azından Alplerin kuzeyinde kalan 

ülkeler için yeni öğrenci profilinin oluşmasına yol açmıştır
32

. 

Üniversitelerin bu denli rahat ve liberal bir tavır içinde olduğu düşünülmemelidir. 

Çünkü ortada dinî bir arkaplanın bulunması öğrencilerin nasıl sıkı sıkıya kontrol edildiğini 

de ortaya koyar. 15. ve 16. yüzyılın üniversitelerinde medreselerin aksine sıkı sıkıya 

işlenmiş bir denetim mekanizmasından bahsetmek gerekir. Keza kayıtların bu denli 

dikkatli tutulmuş ve korunmuş olmaları bugün öğrencilerin nasıl kimseler olduklarına dair 

bilgileri açıkça ortaya koyabilmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere üniversiteye 

girmek isteyen herkesin ücretini ödemek zorunluluğu yanında idareci tarafından 

matriculaya kaydının yapılması da gerekmekteydi. Sadece bu yeterli olmadığından bir 

yemin beyanıyla da sınanması mecburiydi. Bu durumu suhtelerin herhalde hiç 

yaşamayacakları bir eylem sınıfına dâhil etmek gerekir. Özellikle Reform sonrasında son 

derece üzerinde durulan bu ant içme seremonisi Bologna Üniversitesi ile Papalık arasında 

çok yakın ve sıkı işbirliği oluşmasına binaen her öğrenci için devam etmiştir. Gerek okula 

girerken gerekse mezuniyet esnasında öğrencilerin bazen piskoposun önünde olmak üzere 

Katolik inancını ifade zorunluluğunun yerine getirilmesine son derece özen gösterilmiştir. 

Öyle ki bu durum, yani Katolik inancının ikrar ve izharının zorunluluğu 1564’teki 

Sacrosancta Beati Petri ile de resmîleştirilmiştir.  Buna karşın Ortodoks Yahudi ve 

Protestanlar bu ikrarı ve yemini yapmak istemediklerinden çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Ancak yine de Bologna ve diğer İtalyan üniversitelerine yabancı öğrencilerin ilgisi devam 

etmiştir. Zira üniversiteler her hâl ve şartta öğrencilerini koruma içindeolmuşlardır
33

. 

Aslında bu hâl bir bakıma üniversitelerin öğrenciler üzerinden nasıl bir ritüeller bütünü 

inşa ettiğini ortaya koymaktadır. Resmî ritüeller yanında öğrenciler tarafından 

kurumsallaştırılmış ritüeller de yok değildir. Yeni öğrencilere haraç ödetilmesi yahut 
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aşağılanmaları için eskilerin yeni öğrencilerin üzerine idrar atmaları da hep bu gayr-ı resmi 

zorunlulukları oluşturmuştur
34

. Bu türlü öğrenci inisiasyonları, Leipzig Üniversitesi’ne 

yeni başlayan öğrenciler için bir rehber kitap niteliğindeki Manual Scholarium’da bolca 

yer almaktadır.  

Avrupa üniversitelerine devam eden öğrenciler hakkında az ya da çok bir fikir 

sahibi olunacak bilgiler mevcut bulunduğundan genel bir perspektif çizilebilmektedir. 

Örnek olarak Johann Jacob Breitinger’in [ö. 1645], ciddi bilgiler içeren biyografisi 

sayesinde 16. yüzyılın sonlarına doğru bir öğrencinin hayatının nasıl geçtiğine dair bir fikir 

oluşabilmektedir
35

. Sıradan bir öğrenci olarak Breitinger, önce 1582’de Zürih’te o 

dönemde bolca bulunan okullardan Collegium Inferius Superius’a ve sonrasında 

Charlemagne tarafından kurulmuş olan Carolinum’a gitmiştir. Bu çalışmalarını aslında 

amcası finanse etmiştir. Kendi çocukları da olmasına karşın yeğeninin eğitimini üzerine 

almış olan amca bir şekilde onu eğitme yönlendirmiş, iyi eğitim almasını sağlamıştır. Bu 

duruma Breitinger’in annesi başlangıçta izin vermemiş olsa da amcası Breitinger’i iyi bir 

okula göndererek eğitim almasına özen göstermiştir. Bunun nedeni muhtemelen o zamanın 

değerlimevkilerinden sayılan kilise görevine geçmesini sağlamak için iyi bir teoloji eğitimi 

almasınıistemesidir. Breitinger’in Collegium Superius’a gönderilmesi meselesini amcasına 

onun bir vaiz olan yakın arkadaşı Ludwig Lavater’in önerdiği tahmin edilebilir
36

. 

Öğrencilerin sosyal kökeni konusunda “XVI. yüzyılda bu yelpaze çok genişti. 

Varlıklı köylülerin, kasabalarda ve kentlerde yaşayan küçük burjuvaların, zanaatçıların, 

tüccarların, noterlerin, berberlerin çocukları her yerden akın akın gidiyorlardı 

üniversitelere. XVI. yüzyıl sonunda, Oxford’da halk çocukları üniversite öğrencilerinin 

yüzde 55’ini oluşturuyordu. Ortaçağ’a göre yeni bir şey değildi bu belki. Yeni olan, daha 

çok sosyal hiyerarşinin öbür ucunda, üniversiteye küçük, orta, hatta büyük soyluların 

çocuklarının gitmesiydi
37

.”  

Bir üniversite öğrencisi olan Niccolò di Michele Zeffi de okula başladığında 

muhtemelen yirmi [20] yaşında ve orta sınıf bir aileden gelmekteydi. Edebiyat çalışırken 
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aynı zamanda ripetitore yani tekrar edici olarak da öğretmen yardımcılığı yapmaktaydı
38

. 

Bu örnekten de anlaşıldığı üzere okula giden öğrenciler sadece orta ve üst sınıfa ait 

değildir. Bir yün temizleyicisi her iki evladını da okula yollama gayretini göstermiştir 

misal olarak
39

. 

“Paris’te L. Brockliss’in 1540-1559 arasında 816 öğrenci arasında yaptığı bir 

araştırmanın sonuçlarına göre, soylu sınıftan öğrenci oranı en az yüzde 9,5’tir (tüccar 

çocuklarının oranı yüzde 37,4, zanaatkâr çocukları yüzde 18,9, çiftçi çocukları yüzde 

10,3). Oxford’da lordların, şövalyelerin ve varlıklı köylülerin çocukları, 1577-1579’da 

üniversite öğrencilerinin yüzde 16’sını, 1600-1602’de yüzde 22’sini oluşturuyorlardı. Bu 

soylu gençler çok düzenli öğrenciler değillerdi belki; bu üniversitelerden başkalarına daha 

yararlı olabilecek unvanları almaya önem vermiyorlardı genellikle ama çevrelerini 

etkiliyorlardı ve burjuva kökenli arkadaşlarını aristokratik yaşam üslubuna özendiriyorlar, 

onlarda üniversite öğrenimi sayesinde soylu sınıfa girebilme arzusu uyandırıyorlardı. 

Dolayısıyla, bu dönemde üniversitelerin “aristokratikleşmesi”nden söz edilebilir
40

.” 

Verger’in çalışmalarına göre yükseköğrenim Florantine’de yaygınlık kazanmıştır. 

1480’li yıllardaki nüfus arasında erkek çocuklar beş [5], çok sıklıkla altı [6] ve yedi [7] 

yaşlarında okula başlamaktaydılar. Zengin ailelerin çocukları eğitimlerini evlerinde günlük 

olarak görürlerken orta sınıf ailelerin çocukları özel okullara gitmekteydiler. Niccolo 

Machiavelli [ö. 1527] 1480’de okula başladığında on bir [11] yaşındaydı ve beş yaşındaki 

kardeşiyle aynı okula gitmekteydi. Öyle ki babaları Bernardo ne çok fakir ne de zengindi 

fakat okul ücretini ödeyebilecek güçteydi
41

. 

Pisa’da teoloji, hukuk sanat ve tıp alanlarında bin iki yüz doksan altı [1296] öğrenci 

tespit eden Verger’in araştırmasına göre bu öğrencilerin iki yüz on biri [211] ruhbandır. 

Buraya gelenlerin yarısı Floransalı ya da Floransa devletindedir. Diğer dört yüz [400] 

tanesinin İtalya’nın diğer bölgelerinden geldikleri anlaşılmaktadır. Yüz on tanesi [110] ise 

Sicilyalıdır. Öğrencilerin iki yüz elli [250] tanesi İtalya dışı ülkelerden olupseksen sekizi 

[88] İspanyol, elli dördü [54] Portekiz ve kırk ikisi [42] Fransızdır.  Yabancılar, özellikle 

de Almanlar İtalyan üniversitelerinde bolca olmalarına rağmen Pisa’da sayıca azdılar
42

. 
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Batı üniversitelerinin gelişip serpilmelerinin gerçek sebeplerinin Orta Çağ 

döneminde aranması doğru bir yaklaşım olabilir. Zira bir dinî örgüt yapısından zamanla 

uzaklaşarak seküler eğitim kurumu hâline dönüşmeleri muhtemelen bu dönemde 

başlamıştır. Bu dönemin öncesine değin eğitim ve öğretim işi dinî bir amaç çerçevesinde 

son derece önemli bir eylem olarak görülse de 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

sekülerleşme görüntüsü altında yeniden dinîleşmesinden söz edilebilir. Başlangıçta 

terbiyeye yönelik eylemler, ya katedrallerde ya da manastırlarda sürdürülmüştür. 

Dolayısıyla bu eylemlerin genel olarak planlayıcısı ve yürütücüsü de kilise yöneticilerinin 

en üst seviyesinde bulunan kardinal olmuştur. Belki biraz şehirleşme, malîimkânların 

çeşitlenerek genele yayılması belki de nüfusun artışıyla eğitim-öğretimin yaygınlaşmaya 

başlaması dinî görünümün sona ermesiyle beraber yeni eğitim ihtiyaçları doğurmuştur. 

İhtiyacın ilk şekillendiği yerler olarak Paris ve Bologna her defasına örnek olmaktadırlar. 

Üniversitenin bir alt birimi biçiminde ya da üniversiteyi oluşturan bölümler hâlindeki 

fakülteler daha sonraları asıllarından uzaklaşmış olsalar da ilk çıkış noktaları öğrencilerin 

öğrenim kaygısıyla bir araya gelmiş olmalarında aranmalıdır.  

Fakülteleşmenin, kendi içinde ihtisaslaşmayla bir ilgisinin bulunması gerekir. Her 

nasılsa bu ihtisaslaşma Avrupa’daki kurumlar, özellikle üniversitelerde öteden beri var 

olagelen bölünmelerdir. Sonraki dönemlerde üniversiteler müessese tarihçiliği ile 

incelenmeye başlandığında Batı’nın muharrik gücü olarak tabii bilimler ile ihtisaslaşma 

arasında bir bağın kurulması alışılmış yaklaşımlar oluverdiler. Paris, baştan beri ilahiyat 

üzerinde gelişimini sürdürürken Bologna hukuk ve tıp alanlarında merkez kabul edildi. 

Aslında fakültelerin nasıl oluştuğunun üniversitelerin meydana çıkış hikâyesi ile birlikte 

alınması doğru sonuçları verebilecektir. Bu fakülte anlayışının temelinde ilk üniversiteler 

olarak hem Bologna hem de Paris’in lonca da denebilecek örgütlenmelerle kurulmasının 

yattığı söylenebilir. Eğitim yapıları da öğrencilerin bahsedilen üniversitelere ilahiyat, 

hukuk ve tıp tahsil etmeküzere akın akın gelmeleriyle kendini gösteren bu talebin 

sonucunda şekillenmiştir. 

Nationlar yukarıda dile getirilen ihtiyaçlardan doğmuştur. Bahsedilen bu 

üniversitelerde öğrencilerin uluslar şeklinde örgütlenmeleri tamamen gündelik ihtyaçları 

görmeye matuf bir gayret olagelmiştir. Diğer bir deyişle öğrenci grupları birer üniversite 

[universitas] halini alır ve bu “üniversiteler” zamanlaresmen tanınmalarını sağlayacak kira 

indirimi ve vergi muafiyeti gibi öğrencilerin lehine bir dizi imkâna da sahip olurlardı. Tabii 
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bu gelişmeler hep 1250’li yıllarda, Rönesans dönemine bir hazırlık mahiyeti kesbetmiştir
43

. 

Avrupa içinde hızla gelişen ve bunun neden tam da bu zamanda meydana geldiği 

bilinmeyen üniversitelere teveccüh meselesi ile fakültelerin kurulması arasındaki yakın 

ilginin ortaya çıkarılması pek çok düşünceyi hiç kuşkusuz geliştirecektir. Paris ve 

Bologna’nın kendiliğinden ortaya çıkmadığı ancak birinin Roma geleneğinin devamı 

olması, diğerinin de kilise okulu olarak temayüz etmesi, dahası hem Papalık hem de 

hükümdarlık tarafından korunması bu kurumların Avrupa’nın iki önemli okulu haline 

getirmiştir. Paris’in ilahiyat ama Bologna’nın doğa felsefesi ile hukuka meyletmesi 

kendiliğinden bir ayrışmayı ortaya çıkarmıştır. Özellikle Alplerin kuzeyinden gelen 

öğrenci akınları Fransız ve İtalyan şehirlerinde öbeklenmelerine yol açmıştır. Bunun 

üzerine eğitim, kendine bir arz-talep dengesi tutturma yoluna gitmiştir. Öğrencilerin ücret 

karşılığında eğitim almak istemeleri, öğreticilerin de eğitim vermek için örgütlenmek 

arzuları her iki gelenekte de öğretmenlerle öğrencilerin lonca şeklinde ortaya çıkmalarına 

vesile olmuştur
44

. Elbette bu farklılaşma öğrencilerin geldikleri milliyetlere göre bir araya 

gelmelerine neden olsa da sonrasında aşağı yukarı öğrencilerin eğitim görmek istedikleri 

alanlar şeklinde bir ayrıma yol açmıştır. Yukarıdaki cümleden olarak öğretmenlerin kendi 

aralarında örgütlenmesi ise hemen hemen bilim dalları temelinde olmuştur. Böylece ilk 

fakülteler meydana gelmeye başlamış, başlangıçta belirgin adları yoksa da ars, societas 

şeklinde anıla gelmişlerdir. Paris Üniversitesi, ilahiyat fakültesi ile anılsa da ayrıca hukuk, 

tıp ve sanat fakültelerine sahiptir. Bologna ya da diğer İtalyan üniversiteleri de çok sayıda 

fakülteyi olabildiği gibi sadece bir iki fakülteyi de bünyelerinde barındırabilmekteydiler. 

Orta Çağ, başlangıç olsa da fakülteleşmenin asıl gelişimini Rönesans döneminde 

tamamladığı söylenebilir. Zira fakültelerin ilmî gerekçelerle meydana geldiği iddia 

edilebilirse de asıl gerekçelerini idarî zorunluluklarda aramak mümkündür
45

. Yukarıda da 

değinildiği üzere bilimler üzerinden ihtisaslaşma gereğinin, bilimsel zorunluluklardan 

ziyade idarî ihtiyaçlar yüzünden ortaya çıkan bir gelişme olduğu tahmin edilebilir
46

. Öyle 

ki, fakültelerin bilimler üzerinden gelişim göstermesi, bir bakıma öğrenci kabulü, sınavlar, 

hocaların ders vermelerini düzene koyma, mezuniyet ve tüm organizasyonun 

sağlanmasının kendisidir. Diğer bir deyişle öğrenciler ile hocaların benzer amaçlar uğruna 
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bir araya gelmelerinin sonucunda ortaya çıkan ürün facultas olmuştur. Böylece primus 

inter pares bir decanus tarafından idare edilen bir yapı ortaya çıkmıştır.  

Bir fakülteyi oluşturan çeşitli organizasyonel birimler vardır ve bunlar her fakülte 

için ayrı ayrı meydana gelmiştir.  Sanat, tıp, ilahiyat ya da hukuk alanında ihtisas merkezi 

haline gelen her fakülte, muhtemelen 15. olmasa da 16. yüzyıldan itibaren iyiden iyiye 

üniversite üzerinden ayrı, özel yapılara dönüşmeye başlamış olmalıdırlar. Zamanla 

kendilerine ait karar alma mekanizmalarını oluşturmuş, beraberinde de üniversite 

yönetimiyle eşgüdüm hâlinde kuralları belirlemeye girişmişlerdir. Sonuçta merakların 

çoğalmasıyla yeni bilim dallarının dallanıp budaklanması ya yeni fakültelerin ya da bu defa 

fakülteler altında ilgili bilim dalının alt birimleri olarak gerçekleşmiştir
47

. Böylece böyle 

üniversiteler 17. yüzyıldaki asıl yapılarına kavuşmuş oldular. 

Yukarıdaki izahların yanı sıra fakülteleşmenin dışında yer alan kurumlardan bir 

diğeri ise kolejlerdir. Gerçekten de kolejleri hangi sınıfın içine dâhil etmek yahut nasıl bir 

şekilde yorumlamak gerektiği bir sorun olarak ele alınabilir. Kolejlerin societaslardan 

farklı bir biçimde hüsn-i niyetin sonucunda hayrî müesseseler olarak ortaya çıkmaları, 

onların fakültelerle birlikte ele alınıp alınamayacağını akla getirmektedir. Ancak kolejlerin 

13. yüzyıldan sonra kurulmuş olanlarının manastır niteliğinde dinî cemaatler tarafından 

inşa edildikleri hatırlanmalıdır. Bu yüzden kolejleri ilahiyat okulları olarak görmek eksik 

olsa bile herhalde yanlış olmayacaktır. Keza kolejlerin derslerine bakıldığında bu açıdan 

bir benzerlik görmek mümkündür. Kaldı ki fakültenin bir tür idarî yapı olduğu düşüncesi 

öncesinde kolejlerin idarî yapılarını manastır formunda tesis ettikleri bilindiğinden bu türlü 

bir mukayeseye girişmek anlamayı zorlaştırabilecektir.  

Medreselerin bu çerçeve içerisinde nasıl değerlendirilebilecekleri galiba öteden beri 

tartışılmaktadır. Bilhassa medreseleri kendi doğalarından çıkarıp üniversitelerin gelişim 

çerçevesi içinde ele almanın bir sonucu olarak ihtisas medreseleri kavramı ortaya çıkmışa 

benzemektedir. Açıkçası ihtisas medreseleri yahut daha anlaşılır bir biçimde fakülte 

benzeri müesseselerin Osmanlılarda olup olmadığı sorusu uzunca bir tartışmanın 

konusudur. Bununla beraber henüz halledilebilmiş de değildir. 

Üniversitelerin nasıl oluştuğunun yahut neden ötürü meydana geldiğinin zihnî arka 

planına yukarıda değinilmişti. Buradan mülhem medreselerin de benzeri amaçlarla ortaya 
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çıkıp çıkmadığının sorgulanması belki bir cevabın elde edilmesine imkân tanıyabilir. 

Ancak, medreselerin doğrudan doğruya bir öğrenci yahut müderris talebi ile ortaya çıkma 

bilgisi olmadığından bu mevzuda mukayese yeterli sonuçları veremeyebilir. Bir hayır 

müessesesi şeklinde gelişmiş olan eğitim hareketinin merkezî bir otorite tarafından 

düzenlenmesinden ziyade vâkıfların dileklerine bırakılmış olması da hatırlanabilir. 

Bununla beraber nasıl uygulanacağı değil ama uygulamanın doğruluğunun ve kurallara 

riayetin sıkı sıkıya merkezî yönetimin resmî uçları olan kadılar, dolayısıyla kanun koyucu 

tarafından kontrol altında tutulduğu da unutulmamalıdır. Fakat bu gibi hususların medrese 

idaresinin gelişimini ifadede, en azından üniversitelerle mukayese edildiğinde yeterli 

olamayacağı açıktır.  

Medreselerin ilk defa Fatih Sultan Mehmed zamanında sıralandığına ilişkin yaygın 

bir kanaat mevcuttur. Fatih bu sıralamayı yaparken müderris ücretlerini temel almıştır. 

Buna ilaveten Fatih’in bir vâkıf olarak ders programından anlaşılacağı üzere hangi 

derslerin hangi kitaplardan okunacağına ilişkin dileğininde bir seviyeleşmeyi ifade ettiği 

ileri sürülmektedir
48

. Ancak bu yeni düzenlemenin Avrupa’daki facultasın karşılığı olup 

olmadığı çok net değildir. Belki bu kanıya varılmasındaki en önemli iki hususun ilkini 

yukarıda da değinildiği üzere medreselerin derecelendirilmiş olması oluşturur. Fatih Sultan 

Mehmed, medreseleri derece itibariyle şu bölümlere ayırmıştır:  

1. Hariç Medreseleri: Bunlar ilkokul mahiyetindeki İbtida-i Hariç ve ortaokul 

mahiyetindeki Hareket-i Hariçtir. 

2. Dâhil Medreseleri: Bunlar sonradan ihdas edilen rüşdiye mektepleri yani 

ortaokul mahiyetindedir ve İbtida-i Dâhil ve Hareket-i Dâhil diye ikiye ayrılmıştır.  

3. Mûsıla-ı Sahn Medreseleri: Bunlar bir lise yani idadî seviyesinde olup 

yüksekokula talebe yetiştirdikleri kabul olunmuştur. 

4. Sahn-ı Seman ise en üst seviyedeki okulu meydana getirir.  

Her bir sıralama birbirlerinden bağımsız gibi görünse de bir alttaki üstekinin 

mütemmim cüzü olarak ele alınabilir
49

. Aşağı yukarı aynı ilim dalının aynı kitapların farklı 

bölümleri ya da şerhleri okutularak basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmiş olduğu 
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söylenebilir. Bununla beraber ikinci önemli adım Süleymaniye Medreseleri ile atılmıştır. 

Burada dikkati çeken asıl husus öteden beri var olsalar da Süleymaniye Darülhadisi’nin en 

üst seviye medrese olarak kabul edilmesidir
50

. Darülhadisin ayrıca bir medrese yahut 

ihtisas medresesi olarak kabulün ve Sahn ya da Süleymaniye Medreseleri’nden farklı 

biçimde olup olmadığının ders programı, işleyiş biçimi, konuların seçimi gibi hususlar 

bakımından değerlendirilmesi gerekir. Kaldı ki bu Darülhadis’ten başka darülhadislerin de 

sıklıkla açılmış olması darülhadislerin ayrıca bir ihtisas medresesinden ziyade medreselerin 

bilgi olarak tamamlayıcısı olduğunu düşünmek için pek çok sebebi akla getirmektedir. 

Öyle ki ilk bakışta darülhadislerin ilm-i âlînin öğretildiği medreselerden farklı bir içeriğe 

sahip olmadığı görülmektedir. 

Medreselerin facultas karşılığı olarak ihtisas medresesi şeklinde tartışılabileceği 

ikinci husus İstanbul’daki tıp medresesi ve Bursa ve Edirne’de açılmış olan darüşşifaların 

varlığıdır. Gerçekten de darüşşifalar birer tıp fakültesi olarak değerlendirilmeli midirler? 

Eğer öyle ise bu durumda facultas örneğinin Osmanlı medreselerinde bir karşılığı 

olduğundan bahsedilebilir. Osmanlılardaki ilk darüşşifa Yıldırım Darüşşifası olmalıdır. İlk 

darüşşifada muhtemelen bir eğitim veriliyorsa da bunun belli kurallarla düzenlenmiş diğer 

medreselerinkine benzemediği meydandadır. Zira tıp medreselerine ilişkin olarak 

medreselerinki gibi bir ders programı henüz ortaya konabilmiş değildir. Keza tıp medresesi 

görevlilerinin belirtildiği kayıtta ne bir müderristen ne de suhtelerden söz edilmektedir. 

Ancak bir yerde darüşşifada çalışacakların beratlı olması istenirken 1674 tarihli bir berat 

suretinde “… medrese-i tıbbiyede şakird olan…
51

” denilmesi dikkat çekmektedir. Bununla 

beraber başka bir kaynakta 16. yüzyılda şakird denilenlerin stajyer doktorlar olması 

gerektiği dile getirilmektedir
52

. Öyle ki yine aynı kaynakta şu tespit yapılmaktadır: “… 

şayet söz konusu şâkirdler, düzenli bir eğitim gören tıp talebesi olsalardı, konu bu kadar 

mübhem kalmaz, yüzyıllar içinde tutulan külliye ile ilgili verilerde şu veya bu şekilde 

ipuçları bulunurdu. Oysa ne tıp derslerinden söz edilmekte, ne talebe sınıflarının varlığına 

işaret olunmakta ve ne de talebe oda (hücre)larına temas edilmektedir
53

.” Elbette bir 

eğitimden söz edilebilir. Ancak bu eğitimin Osmanlılarda Enderun ve lonca 
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eğitimlerindeki gibi bir iş başı eğitimi olup olmadığı tartışılmamıştır. Tecrübeye dayalı bu 

türlü eğitimde öğrencilerin görerek ve yaşayarak öğrenmeleri esastır. Keza bunun için 

çeşitli kitaplardan da yararlandıkları bilinmektedir. Fakat her hâlükârda medreselerin almış 

olduğu şekilde örgün eğitim ile mukayese etmek için daha çok veriye ihtiyaç duyulacağı 

açıktır. 

Okula kayıt bir başlangıcı ifade etmektedir. Bir vesika yahut bir beyan ya da 

durumu açıklayan izahat başlangıcı meydana getirebilir. Bilginin kayıtlı hâle getirilmesi en 

azından hakların muhafazası ile birlikte meratibin kat edilmesini de güvence altına 

almaktaydı. Doğrudan olmasa da dolaylı bir biçimde vesikanın teselsülü de sağlanmış 

oluyordu. En azından medreseler için son merhale icazet, üniversiteler içinse licentia 

docendi idi.  

İlk derece okullarından sonra öğrencilerin çağın gereklerine uygun biçimde bir üst 

eğitim kurumuna geçtikleri tahmin edilebilir. Ancak bunun hangi usul ve kaidelere göre 

gerçekleştirildiği çok belirgin görünmemektedir. Okullara kayıt meselesinin henüz tam 

anlamıyla açıklandığı söylenemez. Ancak bu meselede üniversitelerdeki düzenin daha 

belirgin ve sanki daha kurumsallaşmış olduğu ifade edilebilir. Bu farklılığın en büyük 

sebebini üniversitelerdeki dinî ve ekonomik gerekçelerde aramak gerekmektedir.  

Vakfiyelerde, öğrencilerin nasıl kişiler olması gerektiği belirtilmekte buna dair bazı 

bilgilere yer verildiği bilinmektedir. Bahsedilen bilgilerin içinde medreselerin alabileceği 

öğrenci sayıları da yer almaktadır. Doğrusu bu türlü bilgilerin kayıt düzeninin nasıl 

sağlanacağına ilişkin açıklayıcı içerikler ortaya koyduğu söylenemez. Belki dolaylı bir 

biçimde ilgili görülebilir. Çünkü öğrencilerin niteliklerine doğrudan bir vurgu mevcutsa da 

nicelik anlamında bir düzenlemenin varlığına işaret edebilecek karineler çok belirgin 

değildir. Bir araştırmacının “öğrenci kabul ve kayıt süreci için öngörülen kontenjan ve 

öğrencide aranan kişilik özellikleri” kaydıyla alıntıladığı “… ve her medrese içün onbeş 

nefer danişmend tayin buyurdular. Anlar dahi kabiliyet ve zekası zahir, makasıd-ı kütüb-i 

mutebereyi fehme kaadir, muradat-ı müsannifin-i kirama mütalaa ile vasıl, müderris-i 

medrese huzurunda funun-i şettadan mübahese ve muhatabaya kabil talib-i ilimler olub, 

eyyam-ı dersde huzur-ı müderrise muntazır ve medarisde müdaresesi mutad olan ulum-

ımühimmede mahir olmağla meclis-i derse hazır olub her biri külle yevmin vakf-ı 

şeriflerinden ikişer akçe vazifeden mecmuu her gün başında otuz akçeye mutasarrıf 
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olalar…
54

” ifadesinde kayda ve kayıttan sonraki duruma ilişkin bir vurgu mevcutsa da 

kayıt işlemine dair bilgiler sarih değildir.  

Medreseler için kayıt sürecinde temessük adı verilen bir vesikanın varlığı bilinmrktr 

ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin bu belgeyi ibraz etmelerinin gerektiği anlaşılmaktadır. 

Ancak sıbyan mekteplerinden ilk derece medreselerine geçişte benzer bir uygulamanın 

yapılıp yapılmadığına ilişkin belirgin bilgiler mevcut değildir. Fakat medreselerin kendi 

hiyerarşisi içinde bir üst medreseye geçişte istenilen ve aranan temessükün sıbyan 

mekteplerinden medreseye geçiş esnasında da düzenlendiğini düşünmek sistemin doğası 

gereği mümkündür. Medreselerde öğrencilerin gelişlerinde işlenen ve temessükün içerdiği 

bilgilerin kaydedildiği, üniversitedeki matricula benzeri kayıtların olup olmadığı çok net 

değilse de müderrisin gelen öğrencileri kaydetmesi gerekmektedir. Temessük, içerdiği 

bilgi, tarih ve imzalarla beraber ciddi bir vesika görevini yerine getiriyordu
55

. Keza benzer 

biçimde temessükün kefalet hususunu içermesi de önemli bir içeriği ortaya koymaktaydı. 

Çünkü bir alt derece eğitim kurumundan verilen belge o belgeyi verenin, belgeyi 

taşıyanadair bir kefaletinin varlığına da işaret etmekteydi
56

. 

Temessük ile öğrencinin bir alt sınıfı bitirdiği tespit edilerek üst sınıfa çıkma hakkı 

da kanıtlanmış oluyordu. Ancak vesikanın kendisi kuvvetle muhtemel ara sınıf diploması 

yahut karne vazifesini görmekteydi. Müderris tarafından verilen bu belgeler o sınıf için 

gerekecek bilgi seviyesinin varlığına da delalet etmekteydi
57

. Ancak bu durumun 16. 

yüzyılın sonunda suistimal edildiği anlaşılmaktadır. Özellikle mülâzemet hususunda 

kimilerinin sunduğu sahte belgeler yahut öğrencilerin dersi düzenli takip etmeksizin hak 

talep etmeleri sıkıntıları da beraberinde getirmiş olmalıdır. Kanunnamenin doğru söylediği 

kabul edilirse “… bir medrese talebesinin müderrisinden almış olduğu vesikayı bir yukarı 

dersin müderrisine göstermedikten sonra derse kabul edilmemesi
58

” gerektiğine işaret söz 

konusudur.  
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Kayıt mekanizması içinde temessükün makul bir konumu mevcutsa da daha yüksek 

medrese derecelerinde farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Alt sınıflarda olmasa da Sahn 

gibi daha üst sınıflarda hücre-nişinlik yahut hücrede kalma hakkının mahkeme kararı ile 

kayıt altına alınması son derece önemlidir. Bunun bir şekilde kayıt işlevinin yerine 

getirilmesine yakın gerekçeleri içermesi gerekir. Doğrudan medrese kayıtlarıyla ilgisi 

olmasa da üst medreselerdeki hücrelerin dânişmendlere verilmesi, dolaylı bir biçimde kayıt 

sistemini de beraberinde getirmiştir. Henüz öğrencilerin kaydedildiği defterlere 

erişilmemişse de noktacının derse giren öğrencileri tespit etme görevi yüzünden yazılı bir 

kaynağın varlığı umulabilir.  

Ayrıca klasik dönem boyunca olmasa da ilgili dönemin sonunda ortaya çıkan suhte 

olaylarının medreseleri kayıt sırasında dikkatli olmak zorunda bıraktığı anlaşılmaktadır. İlk 

basamak medreselerde bu uygulamanın yapılıp yapılmadığı belirgin değilse de 

muhtemelen sonraki derece medreselerinde temessükle beraber öğrenciden artık kefil de 

istenmiştir. Böylelikle öğrencinin olası taşkınlıkları yahut istenmeyen olaylara karışması 

halinde kefilinin bir sigorta işlevi görmesi amaçlanmıştır. Hem medresede okumak 

isteyenin hem de bunun karşılığında kendisine kefil olacak kişinin beraber kadıya giderek 

mahkeme önünde bu durumu resmiyete dökmeleri gerekmekteydi. İşin tuhafı müderrisler, 

muidler yahut öğrenciler de birbirlerine kefil olabilecek nitelikte görülmüştür. Kefil olması 

bir durumda kefaletine aldığı kişiyi mahkemeye getirmekle yükümlü tutulmuştur
59

. 

Kefilliğin mahkeme önünde sicile işlenmesi sonucunda alınan belgenin medresede 

müderris nezdinde geçerli bir vesika olarak itibar görmektedir. Ancak bunun nasıl bir 

işleme tâbi tutulduğu çok belirgin değildir. Medresenin eğitim bakımından en üst idarecisi 

konumundaki müderrisin bu bilgileri nereye kaydettiği yahut bu bilgileri mesela bir 

defterde mi derlediği çok net değildir. Bununla beraber bir üst derece medresesine giden 

öğrencinin kayıt sırasında temessükle beraber böylesi bir kefalet belgesinin ibrazı önemli 

bir husustur. 

Medreselerdeki kayıt işleminde Avrupa’da olduğu gibi seremoniye yönelik törensel 

bir mecburiyet hiç olmamıştır. Muhtemelen medreseler gösteriye dayalı bu türlü 

zorunlulukları hiçbir zaman kurumsal hâle dönüştürmemişlerdir. Daha çok işin nitelikleri 

ve pratik gerekçeleri gözetilerek, yapılacak ne ise hızla sonuçlandırılmaya özen 

gösterilmiştir. Bu bakımdan medreselerde yoğun bir biçimde öğrencinin aleyhine gelişen 
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kayıt formaliteleri hemen hemen hiç yaşanmamıştır. Buna karşın üniversitelerdeki kayıt 

formalitesi, öğrenci için ciddi sorunları, sorumlulukları ve ekonomik güçlükleri 

beraberinde getirmekteydi. Üniversitelerde teorik olarak ne mezhebî, ne iktisadî, ne de 

buna benzer kısıtlara yer verilmekteydi. Öyle ki, Nicasius de Voerda görme özrü olmasına 

karşın bu durumu üniversitedede eğitim görmesine engel olmamıştır. 1459 yılında 

Louvain, 1489 yılında da Köln üniversitelerinde eğitim görerek önce magister artium, 

sonra licentiatus en sonunda da doctor decratorum unvanlarını alabilmiştir
60

. 

Üniversitelerin ilk kademe eğitim birimleri olarak sanat fakültelerini görmek 

gerekir. Gerçekten de Avrupa’da manastır okulları olsa da medreselere öğrenci sağlayan 

sıbyan mektepleri şeklinde örgütlü ve yaygın eğitim kurumlarının olmayışı ortalama bilgi 

düzeyinde sorunların çıkmasına yol açıyordu. Hiç eğitim almamış ya da aile içinde eğitim 

almışların yanında özel öğretmenlerden eğitim almış öğrencilerin bilgi düzeyleri farklı 

farklı olduğundan bunların bir düzene konulması gerekmiştir. Bu yüzden yapılan ilk 

düzenleme sanat fakültelerinin üniversitenin teoloji, hukuk gibi fakültelerine öğrenci 

yetiştirecek şekilde tasarlanması olmuştur. Kaldı ki üniversitelerin kendi içinde bir 

hiyerarşiye kavuşmaları yahut daha açık bir ifade ile sınıf ve derece düzeyine erişmeleri 

16. yüzyılda görülmeye başlasa da gerçek anlamda düzenleme Napolyon döneminde 

mümkün olabilmiştir
61

. Bu yüzden sanat fakültelerine ilk girişte öğrencilerden bilgi 

düzeylerini veya okudukları okulları, dersleri gösterir belgelerin istenmesi muhtemel 

değildir. 

Matricula deneyimine ve tüm Avrupa’ya ilişkin genel yargılara varmaya yarayacak 

kesinlikte bilgiler henüz oluşmamıştır. Matricula zorunluluğu 15. ila 16. yüzyıllar arasında 

bir zaman diliminde kurumsal olarak getirilmiş olmalıdır. Kolejlerin yaygınlık kazandığı 

İngiltere’de öğrencilerin kayıt edilmelerine ilişkin farklı görüşler mevcuttur. Çünkü 

üniversiteye ya da başka bir ifadeyle akademik dünyaya kabul olunmak biraz da öğrencinin 

dersine katılacağı master ya da öğreticiden onay alabilmesiyle ilgilidir. Master, öğrenci ile 

yaptığı görüşmede onun erkek olmasına, kendi eğitim ücretini ödeyip ödeyemeyeceğine 

dışında dersleri takip edecek seviyede Latince bilip bilmediğine bakarak öğrenciyi kabul 
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ederdi. Bu uygulama bir 16. yüzyıl uygulaması olmasa da kayıt geleneğinin nasıl bir yapı 

üzerinden geliştiğini göstermesi bakımından önemli kabul edilmelidir. Öğretici, öğrenciyi, 

diğer kayıt şartlarına uyması ve kabul etmesi neticesinde deftere kaydederdi. Bu kayıt bir 

şekilde öğrenci ile öğretici arasında yapılmış sözleşme olarak da değerlendirilmektedir. 

Böylece öğrenci kendisini derse kabul eden öğreticinin derslerine gireceğini kabul ederken 

öğretici de bildiklerini öğrencisine öğretmeye ve onu koruyup kollayacağına söz vermiş 

bulunuyordu
62

. 

Öğrencilerin bir üniversiteye girişinde şartların dökümü hemen neredeyse yazılı 

hâlde değildi. Güneyde bulunan üniversitelerde okula giriş uzunca bir süre yazılı olmayan 

kurallar hâlinde bulunurken İngiliz üniversitelerinde üniversitelerin kurucu metinlerinde 

kimi hususlara rastlanılabilmektedir. Son tahlilde Avrupa üniversitelerinde bir öğrencinin 

girişi, Latince bilmesi, erkek olması ve kendi masraflarını ödeyebilecek imkânının 

olmasıyla mümkün görünmektedir
63

. Bahsedilen kolejlerin hayrî olması yüzünden kayıt 

konusundaki durumlara yönlendirilebilecek bir şekilde öğrencilerin ödeme yapmaktan 

muaf tutulmaları dikkate alınabilir. Bir belge sağlamak zorunluluğu Avrupa’nın güneyinde 

teorik bir çerçeve çizmekteydi
64

. Doğrusu bu çerçeve zamanla resmî statüye doğru evrilmiş 

olmalıdır. İngiliz üniversitelerinde hocaların öğrencileri hakkında olumlu fikirleri içeren 

mektuplar yazması yabana atılacak bir tavır değildir. Çünkü başlangıçta olmasa da sonraki 

dönemlerde öğrencilerin bir üniversiteye kabul edilmelerinde bu mektupların bir yararının 

olması gerekir. Misal olarak daha 14. yüzyıl gibi bir dönemde öğrencilerin kabulüne ilişkin 

mektuplarla karşılaşılmaktadır. Cambridge Üniversitesi, bunun için hazırlanarak üniversite 

arşivine konulmuş pek çok mektuba sahiptir
65

. 16. yüzyılın sonundan itibaren galiba bu 

uygulama yaygınlık kazanmıştır. Bir bakıma resmî hâle dönüşen bu tevsik etme sorunu 

idarî ve malî bakımlardan gerekçelendirilmeye başlamıştır. Bu durumdahem öğrenci hem 

de öğretici tarafından belgelendirme yoluna gidilmiş oluyordu. Böylece öğrencinin 

okuduğu dersleri zımnen de olsa işaret eden, ancak asıl eğitim süresinin belirtildiği 

testimoniumlar ortaya çıkmıştır. Bu belgeler profesör ya da dekanlar tarafından 
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imzanlanarak resmiyet kazanmıştır. Muhtemelen sonrasında bu belgeler kayıt sırasında da 

kullanılmış olunmalıdır
66

. 

Bir öğrencinin herhangi bir üniversiteye kaydolmasının üç merhalesi mevcuttu ve 

bunların takibi ile sıraları fonksiyonel olmaktan ziyade zaman boyunca geliştirilen kurallar 

neticesinde son derece önemliydi. Bir merhalenin aşılması kayıt için yeterli gelmemekte 

diğer şartların da yerine getirilmesi ve uygulamaya konulması icap etmekteydi. Bu 

bakımdan kayıt işlemleri can sıkıcı ve teferruatlı bir hâle dönüşmüş olmalıdır. Bir 

öğrencinin üniversiteye kaydolabilmesi için okul parasının ödenmesi, mezhebini belirtir bir 

biçimde amentüyü okuması ve matricula adı verilen üniversitenin öğrenci listesine adının 

ve diğer bilgilerinin yazılması gerekmekteydi.  

Kayıt işleminin en önemli unsuru hiç kuşkusuz öğrenim ücretinin ödenmesiydi. İlk 

dönemlerde kendiliğinden gelişen bu ödeme işi üniversitelerin kurumsallaşmasıyla birlikte 

merkezî idare tarafından ele alınmış oldu. Genellikle rektör yahut onun görevlendirdiği 

yardımcısı tarafından yapılan işlemler sırasında öğrenci geldiği sosyal sınıf, eğitim durumu 

gibi ekonomik ölçeklerde değerlendirilir ve buna uygun bir ücret ödemek zorunda kalırdı. 

Öğrencinin, özellikle de fakir öğrencilerin yükseköğrenim ücretlerini karşılamaları çoğu 

defa mümkün değildi. Bu durumda İtalyan şehirlerinde bazen göründüğü üzere şehir 

vakıfları bu ödemeleri yaparak fakir öğrencilere burs sağlamaktaydı. Ancak bu türlü 

imkânlar dar kapsamda ve oldukça sınırlı bir zümreye isabet etmekteydi. Bu yüzden 

öğrencilerin çoğu defa hem çalışıp hem de okumaları gerekmekteydi. Kimi defa sahip 

oldukları yegâne değerli eşyaları olan kitapları satarak öğrencilerin okul ücretlerini 

karşıladıklarına da rastlanılmaktaydı. Bu bakımdan okul ücretinin ödenmesi kayıt sürecinin 

ilk basamağını meydana getirmekteydi.  

Ücret ödendikten sonra sıra zorunlu yeminin yerine getirilmesine gelirdi. 

Başlangıçta böylesi bir zorunluluk olmasa da bilhassa 16. yüzyılın ortalarından itibaren 

yemin edilmesi yahut amentünün okunması zorunlu hâle getirildi. Özellikle Protestan 

mezhebinin yaygınlık kazanması neticesinde Katolik üniversitelerinin kendi bağlılarını ve 

akidelerini korumak adına bu yola başvurdukları söylenebilir. Bununla beraber yoğun 

öğrenci hareketliliğine sahip İtalyan şehir üniversitelerinin bu zorunluluğu bazen 
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görmezden gelmekte oldukları da bilinmektedir. Aksi takdirde Protestan inancına bağlı 

fakat hukuk eğitimi için İtalyan şehirlerine gelmiş öğrencilerin küstürülmesi söz konusu 

olabilirdi. Kilise’nin de zaman zaman bu zorunluluğun uygulanmayışına göz yumduğu dile 

getirilebilir. Fakat dönemsel gelişen bu hususlara rağmen amentü yahut yeminle 

üniversitenin bağlı olduğu akidenin kabul edildiğinin izharı bir kayıt merhalesiydi. Bu 

merhaleyi geçmeyen ya da geciktiren öğrenciler olabilmekteydi. Bu durumda kaydın 

üçüncü merhalesine neredeyse hiç geçilmez amentünün üniversite idaresi önünde ikrarı 

muhakkak istenirdi. Kuzey ülkelerinde yer alan kimi üniversitelerde bazen sadece 

amentünün tekrarı ile de yetinilmez üstüne üstlük Luther ve benzeri Protestanlar için ayrıca 

beddua edilmesi de talep edilirdi. Benzer bir uygulama 1545 tarihinden itibaren Louvain 

Üniversitesi’nde yürürlüğe sokulmuştur
67

. İmanın izharı bu bakımdan cepheleşmeyi 

kuvvetlendirdiği gibi üniversitelere Katolik olmayanların girmesine de mani olmaya 

yaramaktaydı. 

Matriculaya kaydedilmek önemli ve kayıt işleminin son merhalesine karşılık 

gelmekteydi. Çok açık değilse de muhtemelen Orta Çağ’da bu türlü bir uygulama mevcut 

değildir. Bir listeye kaydedilme işleminin üniversitelerin kurumsallaşmasıyla birlikte 

uygulamaya konulduğu düşünülmektedir
68

. 15. yüzyılda üniversitelerin yaygınlık 

kazanması bu durumu zorlamış bulunmalıdır. Çünkü yukarıda ifade edilen diğer iki 

unsurdan öğrenim ücretinin ödenmiş olması önemliydi. İlk dönemlerde öğrenciler ile 

hocaların öğrenim ücretini birbirlerine ödemeleri böylesi bir gerekçeyi zorunlu kılmasa da 

sonrasında ücretin ödenmiş olmasının kayıt altına alınması gerekmiştir. Matricula ücretin 

ödendiğini netleştirmesi yanında öğrencilerin idaresini de kolaylaştırmaktaydı. Kimi 

İtalyan şehirlerinde ve sonrasında Avrupa’nın üniversite kentlerinde yaygınlaşan, 

öğrencilere sağlanan ayrıcalık ve vergi muafiyetlerinin sıkı sıkıya denetlenmesine de 

imkân tanımaktaydı. Matriculalara kayıt işlemini bizzat rektör yapmak zorundaydı. Ancak 

uygulamada kuralın dışına çıkıldığı da olur, öğrenciye ait bilgilerin kaydı yine rektörce 

atanacak bir görevli tarafından yapılırdı
69

. 

Yukarıda izah edilen hususlardan ötürü üniversitelerdeki kayıt işleminin ekonomik 

ve dinsel gerekçelerle anlaşılabileceğini söylemek gerekir. Üniversitelerin öğrenim temelli 
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bir müessese olmaktan ekonomik bir müessese olmaya doğru evrilmeleri ücretleri önemli 

kılmaktaydı. Toplanan bu gelirlerle üniversitelerin cari giderleri karşılanabilmekte 

öğreticilerin maaşları ödenebilmekteydi. Amentünün izharı ise imanın açıkça belirtilmesi 

ve tarafın ifadesi anlamına geliyordu. Yeminin kendisi Kilise için hiç şüphesiz önemliydi. 

Belki böyle yaparak bağlılarını güvence altına almakta, müesseselerin sapkınlar tarafından 

doldurulmasının da önüne geçilmiş olunmaktaydı 

 

II. Yaş Aralıkları 

Hem medrese hem de üniversiteler açısından belirlenmiş kesin yaş sınırlarından söz 

edilemez. Yaş sınırlarının belirlenmesi öncelikle okulların merkezî bir idare tarafından 

idare olunmalarıyla ortaya çıkan sorunlardan görülmelidir. Çünkü toplu öğrenim ve kitlesel 

gerekçeler bu türlü yaklaşımı zorunlu kılmaktaydı. Dönemine göre yükseköğrenim 

kurumlarının bireysel bir biçimde kurulduğu, dahası merkezî bir otorite sorunu olmaktan 

ziyade özgün kuruluşlar olarak kurumların kendi sınırlarını kendilerinin geliştirdiği 

görülmektedir. En azından medreselerde öğrenci kabullerinin vakfiyedeki şartlardan da 

anlaşılacağı üzere müderrislere bırakıldığı bilinmektedir. Üniversitelerin medreselere göre 

bir işletme biçiminde örgütlenmiş olmalarına bağlı olarak seçimin sadece profesörlere 

bırakılmadığını ifade etmek mümkündür. Kaldı ki üniversitelerde öğrencilerin kayıt 

sırasında ücreti ödemelerinin ve Katolik üniversitelerinde iman ikrarının zorunlu olması 

gibi hususlar dışında yaş sınırlamalarına dair çok net bilgiler mevcut da değildir. Avrupa 

için çizilebilecek bu müphemliğe ayrıca kolejlerin kuruluş felsefelerinden kaynaklanan 

belirsizlikleri de eklemek gerekir. Gerçekten üniversitenin klasik iki kurucu örneğinden 

farklı bir biçimde gelişen kolejlerin medreseye benzer yapıları öğrencilerin hangi yaşta ya 

da yaşlarda buralara girdiğine dair birkaç kaynak dışında neredeyse kesin bilgi ortaya 

konamamasına yol açmıştır. 

Öğrencilerin yükseköğrenim için belirgin bir yaşta olması pedagojik gereklilikler 

yüzünden daima göz önüne bulundurulmuştur. Her ne kadar modern dönemdeki gibi 

kitlesel bir öğrenim algısından bahsedilmese de dinî yahut ticarî ihtiyaçlar dolayısıyla 

açılan okullarda zamanı için makul yaş sınırlarına özen gösterildiğini tahmin etmek zor 

değildir. Reform döneminden hemen önce ve sonrasında bu durum Avrupa’da uzun 

uzadıya tartışılmışsa da Osmanlı coğrafyasında bedensel gelişimle birlikte zihnî gelişim de 
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dikkate alınmış olmalıdır. Avrupa ve Osmanlıdaki ilk aşama eğitiminin hemen hemen 

benzer sınırlar içerisinde olduğu söylenebilir. Muhtemeldir ki Avrupa’da kız ve erkek 

çocukların okullara giderek eğitim alması için belirli bir zihnî olgunluğa erişmesi 

bekleniyordu. Memleketten memlekete değişse de okuma, yazma ve basit hesaplar 

yapabilmenin öğretildiği okullara gidecek çocukların beş [5] ila sekiz [8] yaşları arasında 

olmasına özen gösteriliyordu. Hümanizmin de yaygınlık kazanmasıyla eski sanatların basit 

biçimlerinin öğrenilmesi yanında retorik, mantık öğrenimi için seçkinlerin çocuklarına 

eğitim verilmesine İngiltere’de yedi [7] yaşında başlanıyordu
70

. Belki de ilköğrenim yaşını 

daha genel bir çerçevede ele almak için Grendler’in yedi [7] ile sekiz [8] yaş aralığı önerisi 

dikkate alınmalıdır
71

. Osmanlılardaki yaş aralığı Avrupa’daki gibi net değildir. Ergin’in 

iddia ettiği zaman aralığı daha sonraki çalışmalarda da neredeyse tekrar edilmiştir. Ergin’in 

yaklaşımına göre Sıbyan Mektebi’ne beş [5] altı [6] yaşlarındaki kız ve erkek çocukları 

gitmekteydiler. Sabî durumundaki çocukların eğitimine öteden beri özen gösterildiği Fatih 

Sultan Mehmed’in Fatih Vakfiyesi içinde sabilerin eğitimi için Darü’t-talim’den 

bahsetmesinden anlaşılmaktadır
72

. Bu husus aslında ilköğretimin yükseköğrenime bir 

hazırlık olarak tasarlandığını akla getirmektedir. Sıbyan mekteplerinin ders programlarına 

bakıldığında buralarda verilen aritmetik, ahlak, sarf ve nahiv gibi verilen derslerin 

yükseköğrenime hazırlayıcı, tamamlayıcı olduğu tahmin edilebilir
73

. Dolayısıyla 

ilköğretimle yükseköğrenim arasında bir bağın kurulması medrese ile üniversitelerin 

anlaşılmasına imkân tanıyabilecektir. 

Hem Osmanlı hem de Avrupa’daki beş [5] sekiz  [8] yaş aralığında başlayan 

ilköğretim eğitiminin ne kadar sürdüğü henüz halledilebilmiş olmadığından 

yükseköğrenime başlangıç yaşını belirleyebilmek de şimdilik mümkün görünmemektedir. 

Bu konuda bir sonuca erişebilmek için mukayese yapmak, muğlâk da olsa bir kanının 

oluşmasını sağlayabilir. Öyle ki, çocuk yaşlardaki eğitimin ortalama dört [4] yıllık bir 
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süreci kapsadığı düşünülürse bir dizi sonuca erişilebilir
74

. Böylece altı [6] yaşında sıbyan 

mektebine gitmiş bir talebe dört [4] yıllık eğitimini bu hesaba göre on [10], sekiz [8] 

yaşında başlamasına göre de on iki [12] yaşında bitirmiş olmalıdır. Gerçekten de bu 

yaklaşımı destekleyecek örneklere erişmek mümkündür. Misal olarak Fleischer, Gelibolulu 

Mustafa Âlî’nin yaşamını incelerken onun medreseye başlama yaşının on iki [12] ile 

İstanbul’a gittiği on beş [15] yaşları arasında olması gerektiği sonucuna erişmektedir
75

. 16. 

yüzyıla göre oldukça muahhar sayılabilecek el-Hâdimî’nin [ö. 1722] on [10]  on iki [12] 

yaşlarında ilköğrenimini bitirdiği belirtilmektedir
76

. Muhtemelen el-Hâdimî, mektebin ardı 

sıra medrese öğrenimine başlamış olmalıdır.  

Pedagojik öncelleri içerse de hangi yaşlarda yükseköğrenime geçildiğinin, ilkokul 

seviyesinin hangi yaşlarda ikmal edildiği ile de yakından alakası bulunmalıdır. Osmanlı 

medreselerine öğrenci sağladığı düşünülen sıbyan mekteplerine öğrencilerin beş [5] yahut 

altı [6] yaşlarında başladığı tahmin olunmaktadır. Bu süre çevre şartlarına bağlı olarak bu 

aralıklar arasında bulunmalıdır. Farklı zaman dilimlerine ilişkin tartışmalar varsa da 

talebelerin bu sıbyan mekteplerinde genelde üç [3] ile dört [4] yıl arasında bir süre eğitim 

görmekte oldukları söylenebilir
77

. Bu süre çevre şartlarına bağlı olarak bu aralıklar 

arasında bulunmalıdır. Vakfiyesinden anlaşıldığı üzere en azından Fatih Sultan Mehmed’in 

inşasını emir buyurduğu sıbyan mektebinin sadece yetim ve fakir öğrenciler için 

yaptırıldığı öğrenilmektedir. Bu durum sıbyan mekteplerinin en azından yetim, daha geniş 

bir ifade ile desteğe ihtiyaç duyan çocuklar için tesis edildiğini ortaya koyuyor olabilir. 

Dolayısıyla okula başlama yaş aralıklarında kesin olmayan dönemlerden bahsetmek 

mümkündür. Muhtemelen duruma göre üç dört [3-4] yahut dört beş [4-5] yıllık bir temel 

eğitim sonrasında talebelerin en azından medreselerin en altında yer alan başlangıç 

medreselerine başvuracak olgunluğa erişmiş olduğuna inanılıyordu. Bu durumu 

medreselerin kendi içlerindeki düzeni korumakta kullandıkları temessüklerle 

sürdürdürdükleri ve bir sıbyan okulu mezununun okuduğu dersleri içeren bir tavsiye 
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niteliğindeki temessük ile ilk kademe medreselerine başvurduğu tahmin edilebilir
78

. 

Öğrencilerin medreseye başvurdukları yaş aralığına büluğ çağını da ifade eden unfuvân-ı 

şebâb deniliyordu. Kimi araştırmacılar da Kevâkib-i Seb`a’dan mülhem bahsedilen 

mekteplerden sekiz dokuz [8-9] yaşlarında mezun olunduğuna işaret etmektedirler. Bu yaş 

aralığından sonra büyük olasılıkla unfuvân-ı şebâb denilen yaşlarda yani on iki on beş [12-

15] yaşlarındayken en alt medrese olarak Haşiye-i Tecrid’e başlamış olmalıdır
79

. 

Bu bilgilerden yola çıkıldığında demek oluyor ki en azından talebelerin belli bir 

dönemi ifade eden çocukluk evresinden çıktıkları ve gençliğe adım attıkları bir zamanı 

medreseye başlamak olarak ele almak uygun düşecektir. Öyle ki bu dönem öğrencilerin 

zihnî gelişimleri kadar sosyal becerilerini geliştirdikleri bir döneme de işaret etmektedir. 

Bununla beraber yukarıda da değinildiği üzere medreselerin kurucu metinleri olarak 

vakfiyeler çoğu kez bu durumları düzenlemeye gitmemişlerdir. Ancak Kanûnî Süleyman’a 

ait olan bir kanunnamenin yaş aralığı hususunda bir düzenleme yaparak alt ve üst 

sınırlamalar getirmiş olduğu görülmektedir. Sınırlamaların amacının medreselerde yaşanan 

sıkıntıların başlangıcı olan durumlarla yakından ilgisi olması gerekir. Bu sınırlamalar 

yığılmaların ve de haksız ilerlemelerin daha o zamandan önüne geçilmek istenmesiyle de 

açıklanabilecğei gibi ilerde de değinileceği üzere medreselerde neredeyse mecburi 

addedilecek derslerin hızla geçilmesine bir tepki şeklinde ortaya çıkmış olduğu da 

düşünülebilir. Kanunnname’ye göre Süleymaniye Medreseleri’nde öğretim görecek 

talebelerin on dört [14] yaşından küçük, otuz [30] yaşından büyük olmamaları gerektiğine 

dikkat çekilmiştir
80

. Elbette bu sınırlamaların Tetimmeleri yahut Sahn-ı Süleymaniye’yi mi 

kast ettiği kesin değilse de vâkıfın şartlarından olan bu düzenleme yine yine de sınırlamalar 

getirmesiyle son derece dikkat çekicidir. Kaldı ki öğrencilerin devr-i medârisi çabucak kat 

ederek Sahn-ı Süleymaniye’ye başvurmaları gibi konular açıklığa kavuşmamasına karşın 

bahsedilen yaş sınırlaması son derece önemli görünmektedir. 

Üniversiteler için de medreselerdekine benzer saikleri görmek muhtemeldir. 

Üniversiteler için de öğrencilerin zihnî, bedenî olduğu kadar sosyal bir gelişmişlik evresine 

de erişmeleri beklenmektedir. Bu süre çocukların nicelik gelişimleri kadar niteliklerinin 
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gelişmesi için de gerekmekteydi. Çünkü daha üst bilgilerin öğretildiği üniversitelere 

girebilmek için okuma yazma yanında basit hesap yapma becerilerine de sahip olması 

öğrencilerden doğal olarak beklenmekteydi.  Ancak Avrupa’daki düzenlemeler yeterince 

yaygın olmadığı için farklı hükümranlık alanlarında farklı gelenekler oluşuyordu. Misal 

olması için ticaretin son derece yaygın olduğu İtalya’da çocukların kimi zaman ticarî 

bilgilerin öğretildiği okullara gönderilmeleri zikredilebilir. Bu ve diğer okullarda çocuklar 

okuma ve yazmayı öğrenmeye başlayarak eğitim sürecine giriyorlar sonrasında da hızla 

Latince gramere geçiyorlardı. Gramer okulları neredeyse tüm Avrupa’da yaygınken ticarî 

bilgilerin öğretildiği d’abbacolar sadece İtalya’da mevcuttu. Avrupa’nın diğer ülkeleri için 

söylenemeyecekse de İtalyanların ticarete düşkünlükleri, çocuklarını erkenden ticarî 

muhasebenin de öğretildiği mezkûr okullara göndermelerine yol açıyordu. Bunun için 

Florintinalı gençler on bir [11] ve on iki [12] yaşlarına geldiklerinde ticarî matematiği 

öğreten bir maestro abbaconun yanında iki [2] yıl geçirmekteydiler
81

. Bu neredeyse özel ya 

da ilk eğitimin sonrasına denk gelmektedir. Ancak eğitimin dönüştürücü etkisi fark 

edilmeye başlandığında bu d’abbacoların yerini hızla üniversitelere bıraktığı da ayrıca not 

edilmelidir. Batı Avrupa’da erkek çocukları beş [5], çok sıklıkla altı [6] ve yedi [7] 

yaşlarında okula başlıyorlardı. Zengin ailelerin çocukları eğitimlerini evlerinde günlük 

olarak almaktaydılar. Orta sınıf aileler ise çocuklarını özel okullara yolluyorlardı. Yine 

kuzey bölgelerinde yer alan İngiltere’de de çok net olmasa da belirli yaş kısıtları üniversite 

öğrencileri için uygulamaya konuluyordu. Kolejlerden ziyade üniversitelerde büyük bir 

devrimin yaşandığı Tudor hanedanlığı [1485-1603] örnek olarak anılabilir. Öyle ki Tudor 

İngiltere’sinde on iki [12] yaşında üniversiteye girildiği söylenmekteyse de 16. yüzyılda 

genelde en emin olunacak yaş aralığının on beş [15] civarlarında olduğu belirtilebilir. Keza 

Orta Çağ üniversitesi kurucu yönetmeliklerinde de on dördüncü [14] yaşın öğrencilerin bir 

üniversiteye kabul edilmeleri için varılması gereken yaş olduğu konusunda ittifak edilmiş 

bir husustur. İngiltere’de 1570 tarihli yasal düzenlemeyle Cambridge’e on dört [14] yaşını 

doldurmamış kimsenin kabul edilmeyeceği neredeyse kesinleşmiş durumdadır
82

. 

Üniversitelerde toplum bilimlerindeki öğrencilerin çoğu çok gençtir; bazılarının 

henüz on iki [12] yaşına bile gelmediği söylenebilir. Üniversiteye kaydolanların çok azı 

mezuniyet için gerekli olan altı [6] yıllık eğitimi tamamlayabilmiş durumdaydılar. Bu 
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yüzden Orta Çağ ve sonrasındaki üniversite öğrencisinin, modern ünivesite öğrencisinden 

ziyade bir okul çocuğu gibi olduğu sonucuna rahatlıkla varılabilir. Zaten o dönem için 

üniversiteye kaydını yaptırmış öğrenciden ders verenin dersini dinlemesi ve burada 

anlatılanları hatırlaması bekleniyordu; bu ilk merhale için yeterli görünmekteydi de zaten. 

Öğrenciden araştırma yapması ya da açıklayıcı ödevleri yerine getirmesi doğal olarak 

beklenmiyordu. Kaldı ki odönem için alt kademedeki öğrencilerin bir üniversite 

kütüphanesine girmesi bile o denli kolay bir eylem değildi
83

. 

Bu döneme ilişkin kabuller 16. yüzyılı bir ölçüde şekillendirmiş olan Orta Çağ’da 

da mevcuttur. En azından 16. yüzyıl ve sonrasında üniversiteye başlama yaşı olarak on dört 

[14] ya da on beşinci [15] yaşların kabul edilmesi kaynağını bir ölçüde Paris 

Üniversitesi’nin bu husustaki düzenlemelerinden almış olmalıdır. Gerçekten de Paris 

Üniversitesi’ne ilk adımını atan çaylak da denilebilecek öğrencilerin yaş ortalamaları on 

dört [14] ile on beştir [15]
84

. Bu ilk kabuller farklı zaman ve mekânlarda değişiklik 

gösterseler de ilk giriş açısından neredeyse benzer dönemler hâlinde kaldılar. Bahsedilen 

yaşlarda okula başlayan öğrenciler freshmen yahut beajanus olarak sadece derslere 

katılmak suretiyle genel ortamı gözleme fırsatını yakalarlardı. Böylelikle görgülerini 

artırdıkları gibi eğitim dili olan Latincede de bir gelişme göstermeye gayret ederlerdi. 

Aslında bu durum için medreselerdeki yapılanma ile son derece senkronize ilerleyen yahut 

benzeşen bir hâl denilebilir. Medreselerde de devr-i medarisin ilk merhalelerindeteknik ve 

ağır konuların işlenmesinden ziyade dilve mantık gibi öğrenmeye imkân tanıyacak alet 

ilimlerinin öğretilmek istenmesi bu yargıyı güçlendirmektedir. Zaten üst sınıflara belli bir 

seviye ve beklentiden sonra geçilebilmektedir.  

Yukarıdaki cümleden olarak bahsedildiği üzere üniversiteye girişteki yaş 

sınırlamaları yahut ortalamaları değişikliğe uğrayabilmekteydiler. Yine bu kez Güney 

Avrupa’daki Kastil’de ilk sınıflara girecek öğrencilerin yaş aralıkları kuzeydekilerden bir 

miktar daha ilerleri olup ortalama yaş on yedi [17] ile on sekiz [18] arasında 

seyretmekteydi
85

. Bu değişikliğin coğrafî ve kültürel nedenleri hiç şüphesiz ayrıca 

tartışılmaya değer özellikler içermektedir. Bununla beraber misal olarak İskoç 

üniversitelerinde yukarıda zikredilen on beş [15] yaşın neredeyse 19. yüzyıla değin bir 
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kural olarak sıkı sıkıya korunduğu bilinmektedir
86

. Britanya’nın İngiliz kısmında ise bu yaş 

aralıkları bu defa on beş [15] ile on yedi [17] arasında gezinmekteydi
87

. 

Bu mukayeseden çıkarılabilecek en belirgin sonuç hem medreselerin hem de 

üniversitelerin öğrencilerini belli bir temel eğitim almış olduktan sonra kabul ettikleri ile 

ilgilidir. Genelde özel yahut kamusal eğitim sonucunda temel becerileri aldıktan sonra 

öğrenciler yükseköğrenime geçebilmekteydiler. Bunun amaçları arasında hiç şüphesiz 

öğrencinin bedenî gelişimini sağlaması yanında zihnî tekâmülünü de tamamlaması yer 

almaktaydı. Böylece çocukluk evresinden basit işlemleri yapabilmek dışında okuma 

yazmayı öğrenmiş olan öğrenci daha karmaşık uygulamaları anlamaya bir ölçüde hazır 

hale getiriliyordu. Kaldı ki hem medrese hem de üniversitelerde ilk merhale sınıflarda ya 

da dönemlerde öğrencilerin dil bilgisi, mantık gibi temel bilimleri öğrenmeye devam 

etmeleri bu çıkarımı destekler niteliktedir. Bu gibi gerekçelerle öğrencilerin 

yükseköğrenime başlama yaşları aşağı yukarı medrese ve üniversitelerde eş dönemlere 

rastlamaktadır. Elbette coğrafî ve kültürel farklılıklar olmakla beraber yükseköğrenime 

geçiş aralığınınon dört [14] ile on yedi [17] yaşları arasında olduğu görülmektedir.  

Yükseköğrenime başlama yaşı konusunda genel geçer bir kural olmadığı 

anlaşılmaktadır. İngiltere’nin yetiştirdiği 16. yüzyılın eğitim teorisyenlerinden Thomas 

Elyot’a [ö. 1546] göre yedi ile on [7-10] yaşları dil öğrenimine matuf bir dönemi ifade edip 

temel işlemleri içermektedir. Sonrasında, daha nitelikli bir dönemi içeren ve soyut alanlara 

giriş gelmektedir; bu devir yirmi bir [21] yaşına doğru son bulacak felsefî çalışmalarla 

tamamlanmaktadır
88

. 

İtalyan üniversitelerine girişteki yaşaralığı, doğrudan lisans düzeyinde farklı 

unvanlar verdiklerinden olsa gerek, on sekiz [18] ila yirmi beş [25] aralığında 

dolaşmaktaydı. Bu durum Grendler’e göre hiç şüphesiz Kuzey Avrupa ülkelerindeki 

benzerlerinden az da olsa geçkin bir yaşı ifade etmektedir. Keza Marc-Antoine Muret’ye 

[ö. 1585] göre üniversiteye başlama yaşı on sekiz [18] olmalıdır
89

. Ama Muret’nin bu 

görüşü sadece kendisini bağlamaktadır. Çünkü üniversiteye giriş konusunda bilhassa 
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Alplerin ötesindeki ülkeler ve adalarda oturmuş kurallar henüz yürürlüğe girmemiştir. John 

Milton’a [ö. 1674] göre eğitime ilişkin duyuşsal ve bilişsel öğrenilecek olanların on iki ile 

yirmi bir [12-21] yaş aralığını tamamlanmış olmaları gerekmektedir
90

. İtalya örneğinden 

yola çıkan Grendler on altı on ile sekiz [16-18] yaşlarında, hatta daha ötesinde bile 

üniversiteye kayıt olunabileceği bilgisini paylaşmaktadır
91

. 

Yukarıda değinilen örneklerden de anlaşılacağı üzere yükseköğrenim her iki kültür 

çevresinde belki de düzenlemelerin olmayışından kaynaklanan sebeplerle belirgin yaş 

aralıklarına sahip değildir. Fakat tahmin edileceği üzere benzer ihtiyaçları olduğundan 

ötürüeğitimler benzer yaş düzeylerinde öbeklenmektedir. Bu öbeklerden ilkini ilköğrenim 

teşkil eder. Bu ilk basamakta bir bakıma yükseköğrenime hazırlığı içeren somut 

mevzuların öğretildiği ifade edilebilir. Bu öbekten sonra yükseköğrenim seviyesine işaret 

edilebilir. Öyle ki bu seviyede özgün fikirlerin üretilmesine geçilebilmiş olmalıdır. 

Dolayısıyla her iki kurumun da benzer seyir içinde bulunduklarını söylemek yanlış 

değildir. Yükseköğrenim kurumlarının hitap ettiği öğrenci yaş gruplarının nüfusun 

yoğunluğu ya da nüfus hareketleri ile olan ilişkileri de ayrıca incelenmeyi hak etmektedir. 

Çünkü niteliği değişen nüfusun doğrudan doğruya eğitime olan etkilerini tahmin etmek 

gerekmektedir. Nüfus hareketlerinin pek çok alanda etkisi görülebilirse de en hızlı ve 

nicelik bakımında en etkili olduğu alan muhtemelen eğitim olmuştur. 

 

III. Öğrenci Sayıları 

Öğrenci sayıları, niceliğe işaret etseler de bir bakıma öğrenci hareketliliğinin 

kesafetine dayanak olacağından eğitimin niteliğine de vurgu yaparlar. Öğrenci sayıları 

hakkında medreseler söz konusu olduğunda nitelikli kayıtlar bulunmadığından gerçek 

kayıtlar üzerinden net bilgiler verilememektedir. Ne var ki bu alandaki bilgiler medrese 

odalarından çıkarılabilmektedir. Buna karşın Avrupa üniversitelerinin, kaydolan 

öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı matriculalara sahip olmaları nedeniyle üniversitelerdeki 

öğrenci sayıları hakkında medreselere nispetle daha net bilgiler vardır. Bu yüzden medrese 

öğrencilerinin sayılarıyla üniversite öğrencilerinin sayıları arasında sağlıklı bir mukayeseye 

girişmek mümkün olmayabilir. 12. yüzyıldan itibaren revaç bulan üniversitelerin en 
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azından bulundukları ülkelerde yaşayanlarca tercih edildiği söylenebilir ve Paris ile 

Bologna bu iddiaya örnek olarak verilebilir. Aşağıda Grendler’in İtalyan üniversitelerini 

örnek alarak yaptığı çalışmada da görüleceği üzere yabancı ülkelerden gelen öğrenci sayısı 

yerel öğrenciler baz alındığında çok da dikkat çekici görünmemektedir. Kaldı ki benzer 

sonuçları diğer Avrupa üniversiteleri için de tahmin etmek zor olmasa gerektir. Çünkü 

bilhassa yerel üniversitelerin kuruluyor olması, ardından mezhep sorunlarının yaşanması 

ciddi sorunların doğmasına neden olmuştur. Bu gibi sorunlardan ötürü üniversitelerdeki 

öğrenci sayılarında çok dikkat çekici oynamaların yaşanmaması dikkat çekicidir
92

. Bu 

cümleye getirilecek yegâne istisna, salgın hastalıklar ile beraber savaşların sebep olduğu 

kesintiler olabilir. İlgili bölümlerde de değinildiği üzere üniversitelerde bazen yerel 

anlaşmazlıklar bazen de ulusal sorunlar yüzünden eğitime ara verilebiliyordu. Ne var ki 16. 

yüzyılın sonundan itibaren biraz da tarım devrimi ve artan nüfus neticesinde 

üniversitelerdeki öğrenci sayısında ciddi artışların yaşanmış olduğu tespit edilebilir. 

Medreseler ise hem Selçuklu hem de Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren oturmuş bir 

öğrenci rejimine sahip bulunuyorlardı. Bu oturmuşluğun nedeni vâkıflarca belirlenmiş 

öğrenci sayısı ve buna göe olarak yapılmış medrese hücrelerinin adedidir. Elbette zaman 

zaman hücrelerde kalan öğrenci sayılarında değişiklik olsa da sultan yahut aileleri 

tarafından yapılmış medreselerde her hücreye bir öğrenci ölçüsüne dikkat edildiği ifade 

edilebilir. Keza diğer medreselerde de bu rakamın hücre başına üç [3] öğrenci nisbetinde 

olmasına itina gösterildiği de ayrıca belirtilmektedir
93

. Zaman zaman bu sayının değiştiği 

ayrıca varsayılabilir. Ama genel bir sonuca erişmek gerekirse medreselerdeki öğrenci 

sayılarının yirmiyi [20] geçmediği dile getirilebilir
94

. Tabii bu düzenin bilhassa Celali 

İsyanları neticesinde Anadolu’dan şehirlere akan genç nüfus tarafından bozulduğu 

bilinmektedir. 

Genel olarak medrese öğrencilerinin sayısına erişmek için kullanılan en emin yahut 

alışılmış yolun mevcut hücre sayısı ile eğer varsa vakfiyedeki hükümler ışığında hücrede 

kalacak öğrenci sayısının çarpımına müracaat etmek olduğu bilinmektedir. Gerçekten de 

medresedeki öğrencilere ayrılmış hücrelerin tespiti ile birlikte bir hücrede kaç kişinin 

kaldığı bilindiği takdirde tahminî bir rakama erişmek nispeten mümkün görünmektedir. 
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Bununla beraber 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren öğrenci akışındaki değişme bu 

muhammen rakamları bir daha düşünmeye sebep olacak niteliktedir. Böylesi bir tahmin 

Unan tarafından Fatih Külliyesi üzerinden yola çıkılarak yapılmıştır. Keza Fatih 

Külliyesi’nin Tetimmelerinde kalan öğrenci sayıları da çeşitli kaynaklara göre farklılıklar 

arz etmektedir. Süheyl Ünver, tetkik ettiği planlara göre Tetimme Medreseleri’nin baş 

tarafında bulunanlarda onar [10], ortada bulunanlarda ise dokuzar [9] oda bulunduğunu ve 

toplamda yetmiş altı [76] oda olduğunu ileri sürmektedir. Yine Ünver külliyenin kısa bir 

vakfiyesinde imaretten altı yüz [600] suhtenin yemek yiyeceğinin belirtilmesinden hareket 

ederek her odada on [10] kadar talebenin kalmış olabileceği ihtimalini zikretmektedir. 

Uzunçarşılı ise kaynak belirtmeden her odada üçer [3] talebenin kaldığını ifade etmekle 

beraber oda sayısına değinmemektedir. Bu defa Evliya Çelebi’nin her odada dörder [4] ya 

da beşer [5] talebe bulunduğunu söylediğine dikkat çekerek kendisi de tetimmelereden 

yola çıkarak Fatih Külliyesi’nde kesin öğrenci sayılarına ulaşılamayacağı konusunda bir 

fikri mevcuttur. Ancak Sahn konusunda bu denli bir muğlâklık söz konusu değildir. Sahn, 

en üst seviyeyi işaret ettiğinden öğrenci odalarda tek kişi kaldıklarından yola çıkarak 

öğrencilere ayrılmış yüz yirmi [120] hücrenin Sahn’da okuyan kabaca yüz yirmi [120] 

dânişmende karşılık geldiğini varsaymaktadır
95

. 

15. ve 16. yüzyıllar Osmanlı medreselerindeki öğrenci sayılarına ilişkin çok fazla 

ampirik örnek mevcut değildir. Hızlı’nın çalışmasının Bursa örneğinden yola çıkılarak 

hazırlanmış en değerli verileri içerdiğini söylemek gerekir. Gerçekten de şer’iye 

sicillerinden yola çıkılarak elde edilen rakamlar Bursa medreselerindeki muhtemel öğrenci 

sayıları konusunda en kesin verilerdir. 16. yüzyıl Bursa’sında en azından beş [5] en 

çoğunda yirmi iki [22] odası olan yaklaşık elli [50] medresenin toplam oda sayısının üç 

yüz altmış üç [363] olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık toplam öğrenci sayısının ise üç 

yüz kırk sekiz [348] olduğu not edilmektedir. Buradan yola çıkılarak selâtin medreselerinin 

dışındaki Bursa medreslerinin her bir hücresinde bir öğrencinin kalmış olmasının mümkün 

olduğu dile getirilmektedir
96

. Öyleyse en azından Bursa özelinden yola çıkılarak genel 

anlamda kabataslak kimi sonuçlara erişmek mümkün olabilir.  
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Hızlı’nın Bursa medresleri üzerinde yapılmış diğer önemli diğer bir çalışmasında da 

pek çok medresenin sahip olduğu hücre sayıları tespit edilmiştir. Bilhassa ele alınan 15. 

yüzyılda tesis edilmiş Bursa medreselerinden Sultaniye Medresesi’nde on üç [13]
97

, 

Bayezid Paşa Medresesi’nde on bir [11]
98

, Muradiye Medresesi’nde on dört [14]
99

, Hacı 

İvaz Medresesi’nde on dört [14]
100

, Molla Hüsrev Medresesi’nde on [10]
101

, Hamza Bey 

Medresesi’nde yedi [7]
102

, Turşucu Medresesi’nde sekiz [8]
103

 ve Çendik Medresesi’nde 

ise on iki [12] öğrenci hücresi bulunmaktadır
104

. Bu rakamın birkaç kişi aşağı yukarı 

oynamasıyla yaklaşık öğrenci sayılarına erişmek herhâlde mümkün olabilecektir 

Medreselerdeki genel sayıya yahut en azından bazı medreselerdeki öğrenci 

sayılarına ilişkin bir analiz mevcut değilse de 18. yüzyıla ait bir çalışmadan da söz etmek 

gerekebilir
105

. Ancak bu çalışmadaki verilerin bilhassa 15. ve 16. yüzyıllara ilişkin bir fikir 

verip veremeyeceği ayrıca tartışılabilir. Bununla beraber bahsedilen çalışmada da öğrenci 

sayısının tespitinde medrese hücrelerinden yola çıkıldığı anlaşılmaktadır. Böylesi bir 

konuda alanın temel yayınlarında tartışma yaşanmamış olması ayrıca dikkate değerdir. 

Fatih ile Süleymaniye medreselerinin hücre sayıları ve vakfiyeleri bir yana bırakılırsa en 

sıhhatli verilerin şer’iye sicillerinden elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Açıkçası yukarıda 

sıralanan bu veriler 15. ve 16. yüzyıllar dikkate alındığında, ayrıca Fatih ve Süleymaniye 

medreseleri gibi özellikli örneklerin hesaba katılmaması hâlinde bir fikir vermesini 

beklemek gerekir. Tarihî olarak merkez olmasının dışında Adana gibi görece taşrada yer 

alan bir başka medresenin 16. yüzyılın ikinci yarısındaki öğrenci sayısı da on [10] 

civarında seyretmiştir
106

. Anlaşılan o ki,  15. ve 16. yüzyılların Osmanlı medreselerinde 

Anadolu Selçuklularından beri süre gelen bir oturmuşluktan bahsedilebilir. Hemen hemen 

hücre sayısı ile öğrenci sayılarının hemen hemen aynı biçimde ele alınabileceği 

öngörülebilir. Elbette büyük medreselerin öğrenci sayılarında, medrese hiyerarşisinin 

yukarıya doğru daralma göstermesi yüzünden olsa gerek belirgin çokluğu anlamlı bulmak 
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gerekecektir. Aslında öğrenci popülasyonundaki gerçek hareketi görebilmek biraz da 

medrese gruplarındaki öğrenci sayılarının belirlenebilmesine bağlıdır. En azından 30 yahut 

20 akçeli medreselerin genel öğrenci sayılarına erişebilmek Osmanlı Devleti’ndeki öğrenci 

sayılarını da ortaya koymaya yarayabilecektir. 

15. ve 16. yüzyıllarda toplumun hemen her kurumunun ciddi dönüşümler geçirdiği 

söylenebilir. Muhtemelen bu dönüşümden yükseköğrenimin asıl konusu olan öğrencilerin 

de pay almasını ummak gerekir. Çünkü Orta Çağ boyunca belirgin bir durağanlık yaşayan 

eğitim kurumlarında neredeyse 15. yüzyılın sonlarından itibaren gözle görülür bir 

canlanmaya şahit olunduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Bu yüzden, sadece medrese 

odaları üzerinden bir kıyasa imkân sağlayacak kestirimlerde bulunulabilir. Avrupa içinse 

matricula kayıtlarının daha düzenli tutulmasından kaynaklanan araştırmalardan söz 

edilebilir olsa da analize dair çalışmalar bunca veriye göre nispeten yetersiz kalmıştır. 

Bazı araştırmacılar öğrenci devriminden bahsedip 1630’larda İngiliz gençlerinin % 

2,5’inin üniversite eğitimi gördüğünü söylerken aslında ciddi bir iddiada bulunduklarının 

muhtemelen farkında değillerdi
107

. Çünkü neredeyse üniversite tarihinin duayeni olan 

Grendler ise bambaşka bir şekilde konuya yaklaşmaktadır. Grendler’e göre en azından 

İtalya’da benzer sonuçlarla karşılaşmak mümkün değildir. Arada belirgin bir zaman farkı 

bulunsa da bu denli aralığın Avrupa kıtasında yaşanması çok da mümkün görülmemelidir. 

Grendler, 1400-1601 yılları arasındaki genel bulgulara göre İtalyan üniversitelerinin 

kimisinde pek çok öğrenci bulunurken diğerlerinde haklı olarak daha az öğrencinin 

varlığına dikkat çekmektedir. Bahsedilen tarihler arasında Bologna, haklı olarak, iki bin 

[2.000] öğrenciyle en geniş popülasyona sahip üniversiteyken Turin ve Catania iki yüz 

[200] öğrencilik mevcudu ile diğerlerine göre mütevazı bir çerçeve çizmektedir. Grendler, 

bahsedilen yıllar arasında İtalyan üniversitelerinin yedi bin [7.000] öğrencilik bir 

potensiyel taşıdığını, bunların % 20 kadarının da İtalya dışından gelen Alman, İngiliz, 

İspanyol ve Leh öğrenciler olduğunu düşünmektedir. Bu kanıdan hareketle beş bin dört 

yüz [5.400] İtalyan, bin dört yüz [1.400] kadar da İtalyan olmayan öğrencinin varlığına 

erişmektedir ki, 16. yüzyıldaki on üç milyon beş yüz bin [13.500.000] nüfus ile 

karşılaştırdığında üniversiteye giden genç İtalyanların oranının % 0.01 olduğu kanaatine 
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erişmektedir. Dolayısıyla Grendler’in bu yargısı öyle düşünüldüğü ölçüde nüfus bazında 

bir yükseköğrenim hareketliliğinin olmadığını akla getirmektedir
108

. 

Kendi ulusal üniversiteleri Batı Avrupa’dakiler kadar etkili, köklü ve rağbet 

edilecek nitelikte olmayanlar da Batı’daki üniversitelere giderek buralardaki öğrenci 

nüfuslarını arttırıyorlardı. Örnek olarak Almanlar, kendileri ile tarihen haşır neşir olan 

Almanlar, Macarlar için dikkat çekiçi üniversitelere sahiplerdi ve Macar öğrenciler Alman 

üniversitelerine gitmekten hiç vazgeçmiyorlardı. Wittenberg köklülüğü yanında bir 

düşünceye beşiklik etmesi yüzünden de Macar öğrencilerin ilk tercih ettikleri 

üniversitelerin başında geliyordu. İlk Macar öğrencinin 1522’de Wittenberg’e gelmesinden 

sonra 1600 dolaylarında buradaki Macar öğrenci sayısı bin on sekize [1.018] erişmiş 

oldu
109

. 

1400 yıllarına doğru Paris Üniversitesi’nde dört bin [4.000] öğrenci vardı ve 

bunların dörtte üçü sanat öğrenimi görmekteydi. Bologna’da bu rakamın iki bin üç bin 

[2.000-3.000] arasında bir aralıkta dolaştığı anlaşılmaktadır. Oxford’un en parak 

dönemlerinde yaklaşık bin beş yüz-iki bin [1.500-2.000] arası bir öğrenci varlığından 

bahsedilmektedir. Orta Çağ’dan itibaren öğrenci sayılarındaki bu düzensizliği Avrupa’yı 

âdeta kasıp kavuran veba ve benzeri salgınların öğrenciler arasındaki etkisi ile anlamak 

gerekecektir. Öğrenci sayılarının azlığı, 14. yüzyılın ilk yarısında belki de 1348 vebası 

öncesinde en yüksek rakamlarına ulaşmış olmalıdır. Ama misal olması için Oxford ve 

Cambridge’deki sonraki dönemlerde öğrenci sayılarında ortalamalar 1590-1599 arasında 

yedi yüz yirmi bir [721], 1600-1609 arasında da yedi yüz yetmiş bir [771] şeklinde bir 

seyir izlemiştir. 16. yüzyıl Salamanca’sındaysa beş bini [ 5.000] aşkın öğrencinin 

bulunduğu ifade edilmektedir
110

. 

Alman üniversitelerinde başlardaki bin iki yüz [1.200] olan kayıtlı öğrenci sayısının 

16. yüzyılda dört bin iki yüze [4.200] yükselmiş olduğu anlaşılmaktadır. 1526-1530’lu 

yıllarda bu rakamlarda oynamalara rastlansa da türdeşliği devam etmişe benzemektedir. 16. 

yüzyıldaki oynamalarının hem Reform hem dediğer yerel sorunlar yüzünden kaynaklandığı 

söylenebilir
111

. Kuzeydeki İngiliz üniversiteleri ise nüfusun artışıyla da anlamlı hâle 
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getirilebilecek bir eğilim göstermektedir. Misal olarak Oxford Üniversitesi kayıt yaptıran 

öğrenci sayısında dikkat çekici artışlarla karşı karşıya kalmıştır
112

. 

Avrupa üniversitelerindeki öğrenci sayılarını Osmanlı medreselerinde olduğu üzere 

hücre bazlı ele almak üniversitelerin doğaları gereği nerede ise oldukça zordur. Bu zorluğa 

ayrıca Paris ve Bologna’da olduğu gibi üniversitelerin organize oldukları öğrenci 

loncalarının varlığını da eklemek gerekir. Matriculalara kaydedilmiş olan öğrenci 

sayılarından hareketle öğrenciler arasında yaygın bir eğitim seyahati uygulamasının 

bulunduğu anlaşılabilir. İtalya’ya göre batıda kalan ancak etkili üniversitelerin ard arda 

kurulduğu İspanya’daki Coimbra’da 1540 yılına değin beş yüz otuz yedi [537] yeni 

öğrenci kaydından söz edilebilir. Alcalá’da da benzer biçimde yıllık öğrenci kaydı iki bin 

[2.000] kişiye doğru hızla yükselmiştir
113

. Bu dönemde üniversiteler âdeta öğrenci akınına 

uğramış durumdaydılar. Yine örneğin 1543-1555 yılları arasında Ferrara Üniversitesi’ne 

kayıt yaptıran öğrenci sayısının yıllık ortalamasıbeş yüz on üç [513] olmuştur
114

. 

Medreselerdeki öğrenci sayılarına ilişkin net analiz sonuçları olmasa da aşağı 

yukarı öğrenci nüfusunda oturmuş bir durumdan söz edilebilir. Buna karşın 16. yüzyılın 

sonlarından itibaren Osmanlı medreselerinde şahit olunan alt üst oluş Avrupa’daki 

üniversitelerde görece daha erken meydana gelmiştir. Bu durumun en büyük müsebbibi hiç 

şüphesiz Reform’dur. Misal olması için 1535 tarihinde 8. Henry’nin Kilise Hukuku’nun 

okutulmasını yasaklaması üniversitelerin neredeyse tümüyle boşalmasına yol açmıştır
115

. 

Benzer durumun Alplerin kuzeyi ile Baltık Denizi’ne kenar olan ülkelerde de meydana 

geldiği umulabilir. Stone’un bulgularına göre İtalya ve Fransa gibi üniversite yurdu 

sayılabilecek ülkelerden uzaktaki İngiltere’de 1530-1550 yılları arasındaki öğrenci 

sayısında görülen ciddi oranlardaki düşüşü buna bağlamak gerekir
116

. Benzer sonuçlara 

Almanya’da da ulaşmak mümkündür; zira 1526-1530 yılları arasındaki ciddi düşüşler 

sosyal ve dinî sebeplere bağlanmaktadır
117

. Gerçekten de 1555 tarihindeki gönülsüz 

Augsburg Barışı ile Protestan üniversiteleri olarak Marburg, Könisberg ve Jena’da 

olağanüstü bir öğrenci varlığı oluşmaya başlamıştır.  
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Kolaylıkla tahmin edilebileceği üzere medreselerdeki öğrenci sayısı 16. yüzyılın 

sonlarına değin neredeyse aynı kalmış yahut büyük bir değişiklik yaşanmamış olmalıdır. 

Ancak düzenin yavaş yavaş bozulmaya başlanması sonucunda kırdan kente olan devasa 

göçten medreselerin de nasiplenmiş olmasını ummak gerekir. Bu tazyik sonucunda 

herhalde daha önce bir [1] ya da iki [2] kişinin kaldığı medrese hücrelerinde üç [3] ya da 

daha fazla kişinin kalmaya başladığına belgeler tanıklık etmektedir. Doğrudan bir bağlantı 

kurulamasa da bir araştırmanın sonucuna göre 18. yüzyıl İstanbul’undaki medreselerin 

yarıya yakın bir kısmı on-on dokuz [10-19], yüz yetmiş dokuz [179] medresenin elli üçü 

[53] bir-dokuz [1-9], dörtte birlik bir kesimindeyse yirmi-yirmi dokuz [20-29], yüzde 6’lık 

dilimindeyse otuz-otuz dokuz [30-39] öğrencilik bir mevcut ile karşılaşılmaktadır. Bu 

veriler aslında Osmanlı medreselerindeki öğrenci popülasyonunda görülen harikulâde artışı 

ortaya koyabilir
118

. Öğrenci sayılarındaki anormal artışların 19. yüzyılda en üst seviyesine 

ulaştığı en azından İstanbul’da artık neredeyse net bir biçimde bilinebilmektedir
119

. 

Genel yaklaşımın yukarıda belirtildiği üzere olması, çokça izaha ihtiyaç duyulacak 

şekilde net olmasa da medreselerde ortalama 15 civarında öğrencinin bulunduğunu akla 

getirmektedir; öyle ki bu tahmin makuliyet sınırları içinde görülebilir.  Zira özellikle 15. ile 

16. yüzyıldaki görece durağan yapının öğrenci sayılarındaki, geometrik çoğalmalara, 

Baltacı’nın tespit ettiği medreselerden yola çıkarak erişmek mümkün olabilir. Avrupa’da 

1200’lü yıllarda üç [3] olduğu düşünülen üniversite sayısı 1500’lü yıllarda altmış altı [66] 

gibi görece yüksek bir rakama ulaşınca benzer bir artışı öğrenci sayısında da beklemek 

gerekecektir. Sonuçta çok net olmasa da kimi tahminlere göre bu tarihler arasındaki 

öğrencilerin iki yüz bin [200.000] kadarını Alman öğrencilerin oluşturduğu 

düşünülmektedir ki toplam sayının yedi yüz elli bin [750.000] civarında olması gerektiği 

tahmin edilmektedir.
120

 

 

IV.  Giderler 

Üniversitelerdeki öğrenci barınma dengesinin ne şekilde geliştiği net olarak 

bilinemese de medreselerde 16. yüzyıla değin öğrenci sayısı ile hücre sayılarının 
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birbirlerini kapsayacak şekilde bir gelişim gösterdikleri bilinmektedir
121

. Üniversitelerde 

olduğu gibi medreselerde de öğrenci sayıları ile hem öğrenim hem de barınma imkânları 

birbirleriyle aşağı yukarı aynı hızla gelişmiş ancak 16. yüzyılın ilk yarısının sonlarından 

itibaren talep ile arz arasındaki belirgin şekilde açılmaya başlamıştır. Medrese hücrelerini 

kaç kişinin ortak kullanılabileceği farklılaşsa da genelde vakfiyelerde yazılı olduğu şekline 

titizlikle riayet edilmesi istenirdi. Ama yukarıda anılan tarihlerden sonra medreselere farklı 

sebeplerden ötürü bir öğrenci yığılmasından bahsedilmeye başlanmıştır. Bu yığılma öyle 

bir yoğunlukla yaşanmıştır ki, Fatih Külliyesi’nde çatılara yeni odalar eklenmiştir. Kimi 

kez öyle durumlara ulaşılmıştır ki öğrenci hücrelerinin kiraya verildiği, sırf bu yüzden 

müderris azilleriyle bile karşılaşıldığı görülmektedir
122

. Öğrencilerin konaklama sorunu 

talep ve arz dengesinin bozulması ve bir daha da düzelememesiyle varlığını sürdürmüştür. 

Avrupa üniversitelerinde öğrencilerin barınma problemi hep olagelmiştir. Kolejler, kısmen 

bu problemi yatılı eğitim şeklinde örgütlediğinden nispeten üstesinden gelse de 

üniversitelerde barınma, öğrenciler üzerinde bir sorun olmaya devam etmiştir. Durumu iyi 

olan öğrencilerin kendilerine bir oda ya da ev tuttuğu bilinse de fakir öğrencilerin farklı 

imkânları hayata geçirdikleri tahmin edilmektedir. Fakat bu alanda da hızlı mobilize olan 

öğrencilerin barınma sorunu çözüme kavuşturulamamıştır. Medrese odaları, öğrenciler için 

görece daha konforlu iken kolej ve zengin öğrenci evleri dışındaki üniversite odaları son 

derece fakir ve bakımsız bir görüntü vermiştir. Kolej yapılarında lavabolar, mutfaklar ve 

kilerler mevcuttur. Medreselerde de benzer imkânlar öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. 

Mesela medreselerde gusülhaneler mevcuttur; ancak hamamlar da bu ihtiyacın giderilmesi 

için kullanılmıştır
123

. Tahtaların üzeri hasır döşeli, duvarları kireçle badalanmış hücrelerin 

zemininde minder bulunmaktaydı. İhtiyaca göre dolaplar da hücrelerin mobilyaları 

arasında yerlerini almaktaydılar
124

. 

Medrese hücreleri muhtemelen bekâr olan her öğrenci için bir haktır. Vâkıfın 

şartlarına uyulması bu bakımdan mecburidir. Bu odalarda kalmak için öğrencilerden kusur 
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işlememeleri ve derslerinin iyi olması beklenirdi
125

. Medrese öğrencileri genellikle 

dersanenin etrafında dizili olan ve mimarî yapısına göre sayısı değişen hücrelerde 

kalırlardı. Odaların büyüklükleri farklı farklı olsada iki ya da üç öğrencinin rahatlıkla 

kalabileceği genişlikteydi
126

. 

Medrese hücrelerinin çoğunda bir ocak ve öğrencilerin kimi özel eşyalarını 

koyabilecekleri şerbetlik adı verilen nişler bulunurdu
127

. Muhtemelen nişlerin olmadığı 

medrese hücrelerinde ise aynı işi gördüğü gibi yatak ve yorganların da üstüne 

konulabileceği çıkmalar yer alırdı
128

. Osmanlı medreselerinde erken dönemden itibaren 

hücrelerin duvarlarda yer alan sabit ocaklarla ısıtılmış olduğu söylenebilir
129

. Bunun için 

kömür kullanılmaktaydı ve en azından Bursa medreselerinde hücrelerin dışında içine 

kömür konulan ahşap kömürlükler bulunmaktaydı
130

. Hücrelerin boyutları farklı olsa da 

medreselerin en tekâmül etmiş örneği Sahn’dakiler örnek verilebilir. Fatih medreselerinde 

her medresede bir meydan yani sahn ve etrafına dizilmiş on dokuz [19] oda ile bu odalara 

nisbetle daha büyük ve daha yüksek bir dershane bulunmaktayken odaların genişliği 4,20 

m
2’

dir
131

. Ancak Kuban, medrese odalarını genelde küçük boyutlu olarak tarif ve ocaklı bir 

iki küçük hücreli, 10-12 m
2
 alanlar olarak tavsif etmektedir

132
. 

İlk tabaka medreselerinde öğrenciler medrese hücrelerini muhtemelen 

paylaşmaktaydılar. Ama medrese hiyerarşisinin üst katmanlarındakilere eriştikçe 

hücrelerin öğrenci başına dağıtıldığını düşünmek için pek çok sebep bulunabilir. 

Dânişmendlik herhalde oda sahibi olmak için önemli bir merhaleyi teşkil etmekteydi. 

Dânişmend olanlara hücre verilmekteydi
133

. Öğrencilerin hücrelerde kalabilmesi bilhassa 
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Celali İsyanları sıkı kurallarla takip edilmeye başlanmıştır. İlkin bir kefillik sistemi 

getirilerek öğrencilerin hücrelerde barınmalarına ancak bu şekilde izin verilir olmuştur. 

15. ve 16. yüzyılların üniversitelerinde öğrenci yurtları düşüncesi olmadığından 

öğrenciler kendi ibate ihtiyaçlarını yine kendileri görmekteydiler. Fakir aile çocukları bir 

yandan okurken diğer yandan da kendi geçimlerini sağlamak için çalışmaktaydılar. Bazen 

de yemek ve kalacak yer karşılığında orta sınıf ailelerin çocuklarına öğretmenlik 

yapmaktaydılar.  

İtalyan üniversitelerinde öğrencilerin büyük çoğunluğunun geldiği elit tabaka, 

çocuklarının eğitimi için gerekli masrafları kolaylıkla karşılayabilmekteydi. Bunun için 

yaşam masrafları yanında konaklama giderlerini de ödeyebiliyorlardı. Üst tabakadan gelen 

Ercole Gonzaga [ö. 1563] öğrenci olduğunda kendisine pek kimseye nasip olmayacak bir 

düzen kurulmuştu. 1522 tarihinde on yedi [17] taşındayken Bologna’da okula başladığında 

hizmetçileri bulunan bir evi olmuştu. Muhtemelen bu dönemlerde zengin aile çocuklarının 

öğrenci evleri birbirlerine benzemekteydi. Ya da birbirleriyle giriştikleri yarışlarda daha da 

lüks olanlarıortaya çıkmaktaydı. Bu makuleden olarak Lombard dükünün oğlu olan Carlo 

Borromeo [ö. 1584] 1552 yılında Pavia’daki hukuk eğitimine başladığında kendisi için 14 

Scudi değerinde altı odalı, atların konulacağı ahırları da olan bir ev kiralanmıştı
134

. 

Soylular kadar olmasa da kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olanlar da 

dört beş öğrenci bir araya gelerek ev kiralamaktaydılar. Alplerin kuzeyinden gelen 

öğrenciler bir araya gelerek evler kiralamış ve kendilerine yemek yapacak hizmetçiler 

tutmuşlardı. Kira miktarları farklılıklar gösterse de 16. yüzyılın ikinci yarısında ortalama 

kiralar 20 Düka civarında seyretmekteydi
135

. 

Collegiate denilen ve medreseye en yakın form olarak görülecek kolejler, eğitim ve 

konaklamanın beraberce sürdürüldüğü eğitim kurumlarıydı. Buralara gelen öğrencilerin bir 

bakıma manastır eğitiminin benzeri bir örgütlenmeyle eğitime tâbi tutulduğu söylenebilir. 

Kolejler bir eğitim müesseseleri olduğu kadar aynı zamanda birer konaklama 

kurumuydular. Kolejlerde bulunan hospicia ve aulaelar hem öğrenim amacı hem de ibate 

amaçlarına matuf biçimde kullanılmaktaydılar
136

. Genelde erken yaştaki öğrencilerin 
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bulunduğu düşünülenkolejleri hayır kurumları olarak tekrar düşünmek de gerekecektir. İlk 

kolejin Paris’te kurulduğu bilinmekle beraber muhtemelen asıl kendisine yaşam alanı 

bulduğu coğrafya Britanya Adası’dır
137

. Kolej, kuzey ülkelerinde bulduğu teveccühü 

üniversitelerin anavatanı sayılan Güney Avrupa’da aynı oranda bulamamıştır. Bunun 

sebeplerinden kimisine Grendler değinmekte ve genel olarak öğrencilerin yaşları ile ilinti 

kurmak istemektedir. Araştırmacıya göre, İngiltere ve etrafındaki ülkelerdeki kolej 

öğrencilerinin genelde Güney Avrupa’da üniversiteye giden öğrencilerden daha genç 

olması kuzey ülkelerinde kolej sisteminin kuzey ülkelerinde yaygınlaşmasına yol açmış 

olmalıdır
138

. Misal olarak İtalya’da üniversiteye giriş yaşları on sekiz-yirmi beş [18-25] 

aralıığındayken İngiltere’de bu aralık onlu [10] yaşların ortalarına denk gelmekteydi. 

Ailelerin çocuklarını böylesi bir yaşta okumak için uzak diyarlara yollamak 

istemeyişlerinin önüne bu şekilde geçildiği dile getirilmektedir
139

. Gerçekten de 

başlarındaki öğreticileri bunların hem öğretmenleri hem de ana-babaları mesabesine 

erişmişlerdir. Kuzeyde başarılı sonuçlar veren kolej formu güneyde benzer başarıyı 

göstermediği gibi 16. yüzyıldan sonra neredeyse ortadan silinip gitmiştir. Güneydeki 

kolejlervarlıklarını bir eğitim müessesi olmaktan ziyade bir ibate merkezi olarak 

sürdürmüşlerdir. Güneydekiler de bir din adamı yahut zengin birdindar tarafından 

kurulmuşlarsa da kimlerin buralara kalacağı ve ne kadar kalacağı önceden belirlenmiş 

kurallarla idare edilmekteydiler. İtalya’daki yoğun öğrenci sayısına karşın konaklama 

imkânları benzer oranlarda gelişme göstermemekteydi. Kendi hayırseverlikleriyle kurulan 

öğrenci yurtlarının kapasiteleri de son derece kısıtlıydı. Kimi defa merkezî üniversitelerde 

okuyan öğrencileri desteklemek için şehirler de üniversite kentlerinde evler ve odalar 

kiralamış olmakla beraber bunlar da öğrencilerin konaklamasına yeterli gelmemekteydi. 

İleride 5. Pius [ö. 1572] adıyla papa olacak Michele Ghislieri, Pavia’da 1567 tarihinde 

kendi adını vererek tesis ettirdiği Collegio Ghislieri’de kendi memleketinden yirmi dört 

[24] öğrenciye barınma imkânı sağlayabiliyordu. Pisa’daki öğrenci sayısı yaklaşık altı yüz 

[600] kişi iken mevcut özel öğrenci yurtları ancak yetmiş beş [75] kişiye barınma imkânı 

tanıyabilmekteydi
140

. 
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Kendi başlarının çaresine bakmak isteyen öğrenciler bir araya gelip kendileri bir 

oda ya da gelirlerine göre bir ev kiralamaktaydılar. Kiraladıkları evlerde eğitim hayatları 

boyunca kaldıkları gibi bazen farklı imkânları da kullanmaktaydılar. Gonzagalarınki gibi 

zengin evler yanında fakir öğrenci evleri basit araç ve gereçlerle döşeliydi. Basit bir yatak, 

bir masa ve kitaplarıyla kişisel eşyalarını koymak için bir raf öğrenci odasının genel 

görüntüsünü tamamlıyordu
141

. Kimi odalarda ısınmak için bir ocak olsa da ısınmak pahalı 

bir şey olduğundan bu kullanılmazdı. Yerlere gelişigüzel saçılan saman parçaları zeminin 

görece sıcak kalmasını sağlardı. Aydınlatma için kişilerin gelirine göre mum ya da lamba 

kullanılırdı. Örnek olarak King’s College’da büyük alanların ve de diğer alanların 

ısıtılmasında kömür, geceleri aydınlatma için de mum kullanılıyordu
142

. Oxford ve 

Cambridge’teki okulların planlarında da görüleceği üzere okulların kütüphaneleri, 

dershanelerinin yanında kilerleri, mutfakları, lavaboları da bulunmakta ve öğrencilerle 

öğretmenlerin ihtiyaçları karşılanabilmekteydi. 

Öğrencilerin kişisel tercihleri sonucunda kendilerinin finanse ettikleri yerlerde kalış 

süreleri için bir şey söylemek mümkün değildir. Zira kişilere göre bu süreler 

değişebilmekteydi. Ancak gerek kolej gerekse üniversitelere bağlı olsun ya da olmasın 

bağışçıların yaptırdıkları yurtlarda kalış süresi dört [4], beş [5] ve yedi [7] yıl şeklinde 

değişebilmekteydi. Eğer öğrenciler kurallara uymazlarsa yurtlardan çıkarılabilmekteydiler. 

Kuzeydeki üniversitelerde de benzer kurallar uygulanmaktaydı. Tudorlar zamanında 

öğrencilerin kolejlerde kalış süreleri uzun zaman dilimleri şeklinde olabildiği gibi genelde 

Ekim-Noel, Noel-Paskalya, Paskalya-Temmuz şeklindeki bir döngü içinde devam 

etmekteydi
143

. 

Osmanlıdaki yemek kültürü hiç şüphesiz medreselerin mutfağını oluşturan imaret 

matbahlarında da uygulama alanı buluyordu. Medrese öğrencilerinin doyurulması sadece 

sıradan bir alışkanlık değildinî ve kültürel bir gereklilikti de. Böylece insanların duaları 

alınırken hayır işlenmiş olacağına da inanılırdı. Yemek yedirme bazen tek bir iş olarak 

imaretlerle bazen de külliye dâhilindeki matbah ve daruzziyafelerle görülürdü. Yolda 
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kalmışların yahut yolda olanlardan hasta olanlara değin dileyen herkesin yemek yemesi 

sağlanarak toplumsal görev yerine getirilirdi. Medrese öğrencilerine imaretlerden ücretsiz 

yemek sağlamak Osmanlılardan önce de bir gelenek mahiyetinde olduğundan Osmanlılar 

bu geleneği güçlü vakıflarla güçlendirerek devam ettirdiler
144

. Medreseler kendilerine ait 

bir mutfağa zaten ihtiyaç duymamışlardır. Çünkü medreseyi yaptıran genellikle bu konuda 

da önlemler almış olurdu. Ya yakındaki bir imaret bu iş için görevlendirilir yahut külliye 

içindeki imaret zaten medrese öğrencilerinin iaşesini karşılıyor olurdu. Kimi medreselerde 

öğrencilerin kaldıkları hücrelerde ocak da bulunmaktaydı
145

. Bu ocakların ısınma amaçlı 

olduğu kadar aynı zamanda yemek pişirmeye müsait bir alan olduğunu da düşünmek 

gerekir. Kaldı ki Anadolu’daki yerel medreseler hakkında bilgiler kısıtlı olduğu için 

oralarda da öğrencilerin kendi yiyeceklerini kendilerinin hazırladığını varsaymak çok 

yanlış olmayacaktır. Böyle olmasa bile en azından çömezlerin kimi dânişmend ve 

suhtelerin erzakını almak ve yiyeceği ile ilgilenmek gibi görevleri olması yanında
146

  

vakıflardan yaylakiyye adı altında et karşılığı para yahut nehariye ve bahariyye ödenmesi 

öğrencilerin kendi yemeklerini yaptığı fikrini akla getirmektedir
147

. 

Yukarıdan çıkarılan sonuç medrese öğrencilerinin iaşe giderlerinin ya nakden ya da 

aynen karşılandığıdır. Öğrencilerin bir finansal sübvansiyon olarak yukarıda anılan 

yaylakiyye, nehariyye ve bahariye ile desteklenmelerinin 15. ve 16. yüzyılların Bursa 

medreselerinde yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Desteğin gerçekten iaşe için mi olduğu 

yoksa bir tür destek hâlinde mi kullanıldığı açık değilse de bu enstrünanın kullanıldığı 

âşikardır. Hemen bütün medreselere misal olması için Bursa Muradiye Medresesi ve Hacı 

İvaz Paşa medreselerinene devam eden öğrencilere yapılan ödemeler gösterilebilir. 

Muradiye Medresesi’nde öğrencilere yaylakiyye ve tabhanede et pişmediği günler için et 

akçesi ödendiği görülmektedir
148

. Hacı İvaz Paşa Medresesi’nde ise öğrencilerin hakk-ı 
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süknâlarına ek olarak 1560’de 300 akçe yaylakiyye, aynı yıl 60 akçe de bahariyye aldıkları 

anlaşılmaktadır
149

. 

Öğrencilerin iaşeleri karşılanarak karınlarının doyurulmasında aynî yardımlar ise 

yukarıda bahsedildiği üzere imaretler yoluyla yapılmaktaydı. İmaretler insan doyurmanın 

merkezi konumundaydılar. Hele hele büyük külliyelere ait imaretler son derece önemli 

toplumsal görevleri ifa etmiş oluyorlardı. Bir rakam vermek gerekirse sadece Fatih 

Külliyesi’nde birgünde kimi araştırmacılara göre iki bin beş yüz-üç bin [2.500-3.000], kimi 

araştırmacılara göre de iki binin [2.000] üzerinde kişi yemek yemekteydi
150

. Fatih 

Külliyesi gerçekten de büyük bir işletmeyi andırıyordu. Tedris heyetinin, müstahdem ve 

talebenin yemesinden sonra artanların da fukaraya dağıtılması Fatih Külliyesi’ndeki 

imaretin görevleri arasındaydı. Külliyeden, külliye haricindeki Kalenderhane, Efdalzade ve 

Molla Gürani medreselerinin öğrencileri de faydalanmaktaydılar
151

. Fatih Külliyesi ile 

ilgili yapılan bir çalışmaya göre külliyenin vakfiyesinde pişirilecek yemek ve kullanılacak 

malzemeler oldukça çeşitlilik arzetmekte bu meyanda buğday, un, et, pirinç, bal, tereyağı, 

safran, badem, kuru üzüm, incir ve kayısının adları anılmaktadır. Ayrıca buğday ve pirinç 

çorbaları, pilav, zerde ve zirbaç da anılmaktadır. Öyle ki son üçünün özel günlerde ve 

Ramazan ayında pişirilmesi sözkonusu olmaktadır. Bunlara yemek yapımında kullanılacak 

soğan, tuz ve diğer baharatları da eklemek gerekebilir. Muhasebe kayıtlarına göre nişasta, 

kimyon, kara erik, biber, fıstık, kabak, üzüm ekşisi, kuyruk yağı, yoğurt da alınmaktadır. 

Yemeklere katık olması için fodla adı verilen ekmekler de pişirilerek öğrencilere tevzi 

edilmekteydi. Talebe-i ulum için çıkarılan fodlaların yaklaşık ağırlıkları 100 dirhem 

civarındaydı ve öğrencilerin gıda alması için olmazsa olmazlardan sayılabilirlerdi
152

. 15. ve 

16. yüzyıllarda pirinç çokça bilinmesine ve de beğenilmesine karşın oldukça pahalı 

olmalıdır. Aşağı yukarı sınırlı bölgelerde üretilmesi ayrıca nakliye problemleri pirinci 

pahalı kılmaktaydı. Bu yüzden saray mutfağında, zenginlerin sofralarında ve zengin 

vakıflarca desteklenen imaretlerde pirincin kullanıldığı düşünülebilir
153

. Etin de zengin bir 

protein kaynağı olarak medreselerdeki öğrencilerin gıdalarının başında yer aldığı 

bilinmektedir. Etin, halkın gıdaları arasında yer alması gerektiği düşünülse de özel günlerin 
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yiyecekleri arasında sayılmalıdır. Et denilince araştırmacılara göre koyun ve kuzu gibi 

küçükbaşların eti anlaşılmaktaydı. Bir başka et kaynağı olarak tavuk eti ise yine 

araştırmalara göre az tüketilmekte ve de pahalı bulunmaktaydı
154

. Zengin külliyeler bu 

imkânları tanıyarak öğrencilerin doymasını sağlıyorlardı. 

Öğrencilerin hücrelerde kendi başlarına yedikleri düşünülebilir. Ancak 

imarethanelerde eğer kendi yemeklerini alıp hücrelerinde yemiyorlarsa imarette topluca 

yediklerini tahmin etmek de gerekir. İmaretlerin sahip oldukları araç ve gereçlerin örgütlü 

bir hâlde hizmete sunulduğu bilinmektedir. Tabaklar, bunların sunulması ve kirlenenlerin 

toplanarak yıkanması için her imaretin gücü oranında görevlileri bulunuyordu. Öğrenciler 

her zaman bu denli şanslı olamayabiliyorlardı. Çünkü Mustafa Âlî’nin yazdıkları doğru ise 

imaretten çıkan yemekler bazen o denli kötüydü ki, ekmekler ve yemekler taş toprak 

gibiydiler. Öğrenciler, yenilemeyecek denli kötü olan tayinatlarını sokak hayvanlarına 

vermekte ve bu yüzden öğrenciler sofradan aç kalkmaktaydılar
155

. Benzer bir sorunu Bursa 

medreselerinde de görmek mümkündü. Gerçekten de bir mahkeme kaydına göre, 

mahkemeye varan öğrenciler hem yemeğin hem de ekmeklerin nâpuht yani pişmemiş 

hâlde verildiğinden ayrıca ekmeklerin siyah ve de standart dışı olduğundan 

bahsetmekteydiler
156

. 

Osmanlı medreselerinin öğrencileri beslenme probleminin üstesinden bu şekilde 

gelirken Avrupa’daki üniversite öğrencilerinin durumu da aşağı yukarı benzeri bir çerçeve 

çiziyordu. Kimi farklar mevcutsa da öğrenciler medrese öğrencilerinin beslendiği tarzlarda 

besleniyorlardı. Kimi öğrenci kendi yiyecek ve içeceğinden sorumluydu. Sorumluluk eğer 

elde yeterli imkân yoksa meşakkat hâline de dönüşebiliyordu. Doğru düzgün yatacak 

yerleri olamayan öğrencilerin bu keşmekeş arasında bir de yemek ile uğraşması gerçekten 

de en büyük sorunlardan birini meydana getiriyordu. İbate ile birlikte iaşe için de 

öğrencilerin değerli buldukları kitaplarını satarak yiyecek almaları çokça karşılaşılan 

şeylerdendi. Bazen yiyecek almak için kitap istinsah eden öğrencilere rastlanıldığı gibi 
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parasını ödeyebilecek olan ailelerin çocuklarına öğretmenlik yaparak yiyecek temin edecek 

ekonomik imkânları bulanlara da denk geliniyordu
157

. 

Eğer bir öğrenci kurallara uymuyorsa bu durumda Orta Çağ’da bazen İspanyol 

kolejlerinde olduğu gibi öğrenciye sadece su ve ekmek verildiği hatta öğrencinin bu 

yiyeceğini salonun bir kenarında yereoturarak yemek zorunda bırakıldığına da 

rastlanmaktadır
158

. 

Yemek sadece gündelik yaşamın arasında var olan bir gereklilik olarak kalmıyordu. 

Gündelik öğünler yanında yemek açısından özellikle mezuniyet de son derece önemli bir 

merhaleyi teşkil ediyordu. Doktor unvanı alan kişinin mezuniyetini mükellef bir yemek 

sofrası ile kutlaması bir nezaket gösterisi olmaktan çok daha ötede bir zorunluluk hâlinde 

algılanmaktaydı. Yemeklerin çeşitliliği, sofranın zenginliği çok önemliydi. Yemekle 

beraber mezun olunan okulun tüm hoca, idareci ve idari görevlilerine hediyeler sunmak da 

yemeğin mütemmim cüzlerinden biriydi. Mezuniyet yemeği, diğer bir deyişle 

okumaktansa mezun olabilmek hayli büyük bir iktisadî varlığı gerekli kılıyordu. En 

azından bir mezuniyet yemeği ve beraberindeki harcamalar 25 Scudiye erişiyordu ki bu 

ortalama bir masterın bir yıllık gelirinin yarısı mesabesindeydi. Burada böylesi imkânı 

sağlayamayacak öğrenciler için de üniversite yönetiminin ad amorem Dei[Rızaen lillah] 

denilen burslar sağladığını ayrıca not etmek gerekir
159

. 

Kolejler medrese benzeri hayırseverlik örneği olarak öğrencilerin pek çok ihtiyacı 

gibi iaşe ihtiyaçlarını da karşılıyorlardı. Dinî vurguların çokça olduğu kolejler zaten 

manastır örgütlenmesine uygun biçimde tesis edildiklerinden olsa gerek benzer biçimde 

idare olunuyorlardı. Yemek hep beraber yenilmeliydi. Gündelik yaşamdaki diğerleri gibi 

iki öğün vardı. Kahvaltının varlığından pek bahsedilmemektedir. Erken kalkıldığından öğle 

vakitlerinde ilk öğün, akşama doğru da ikinci öğün alınıyordu. Sıklıkla ve az imkânlarla 

şekillenen yemeklerin kuvvetlice yenildiğine dair fikirler yaygındır
160

. Yemekler farklı 

farklı üniversitelerde farklı saatlerde yense de aşağı yukarı eşzamanlılık emareleri 

görülmektedir. Cambridge’de ilk yemek saat 10’da yenirken akşam yemeği saat 17’de, 
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Orta Çağ’ın ortalarında öğle 10’da, akşam yemeği ise yazın 17’de, kışın ise 16’da 

yenmiş
161

, 17. yüzyıla doğru değişiklikler olmuşsa da genel yapı bu şekilde devam 

edegelmiştir
162

. 

Vakıf gelirleri olan ya daidare edilmeleri gözetilen okulların imkânları çok daha 

genişti. Misal, King’s College’ın günlüğü 2 Peny olan bir kasabı, bir biracısı ve elbette 

fırıncısı vardı. En fazla para, medreselerde de olduğu üzere bolca tüketilen ekmeğe 

gidiyordu. Buna göre 1447 yılının Aralık’ında haftalık bütçenin neredeyse % 20’si 

ekmeğe, % 15’i biraya harcanmıştır. Güney Avrupa’da şarap tüketilirken buralarda içinde 

şerbetçiotu olmayan daha az alkollü bira kullanılıyordu. Kolejin bir de biracısı vardı. 1447 

yılının Aralık ayının son haftasında kolejin üyesi başına neredeyse yaklaşık 32 pitcher bira 

tüketilmiştir
163

. 

Yemek, bir eğitim anı olarak da değerlendirilebilir. Çünkü Orta Çağ’dan itibaren 

16. yüzyılda bile bireysel eğitim görmek peşinde olan öğrencilerin konaklama problemleri 

had safhadaydı. Bunun için pek çok önlem alınmaya çalışılsa da tam anlamıyla üstesinden 

gelinememiştir. Öğrencilerin konaklama için ders aldıkları hocaların evinde kiracı 

olabilmeleri de çözüme yönelik imkânlardan biriydi. Özellikle hocalarının kiracısı 

durumunda olan öğrenciler yemeklerde de ders görmeye devam edebilmekteydiler. Bu 

öğrencilerden biri olan Breitinger’in ders aldığı hocasının ev yemeklerine katılarak 

derslerini ikmale çalıştığı anlaşılmaktadır
164

. 

Avrupa üniversitelerindeki en büyük sorunların başında güvenlik problemi 

bulunmaktaydı ve bu problemi tetikleyen unsurların başında bolca tüketilen içki 

gelmekteydi. İçki o denli bolca tüketiliyordu ki öğrencilerin sıklıkla taşkınlık yapmalarına 

yol açıyordu. Sırf bu yüzden üniversite yönetimleri öğrencilerin içki tüketimlerini, en 

azından üniversite ve civarında, sınırlama, dolayısıyla yasaklama yolunda adımlar 

atmışlardır. Öğrenciler o kadar sıklıkla içki tüketimi yüzünden mustarip oluyorlardı ki bu 

gibi durumlar sıklıkla üniversitelerin resmî kayıtlarına girmekteydi
165

. 
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Üniversite öğrencisinin yemekleri çeşitlilik açısından görece zengindi. Fakir ya da 

zengin öğrenciler kendi bütçelerine göre taze sebze, meyve, et ve balık tüketmekteydiler. 

Cambridge örneğinde ekmek, et, bira, balık, bal, badem, pirinç, baharatlar, safran ve diğer 

bazı malzemeler yer almaktaydı
166

. Öğrenci, korocu ve hocaların yemeklerinin büyük 

kısmını özellikle Paskalya öncesi perhizde ve cuma günlerinde balık oluşturuyordu. Balık 

Fenland‘dan geliyordu. Bu balıkların başında yılan balığı geliyorsa da diğer tatlı su 

balıkları da mevcuttu. Ama özellikle cuma ve pazar günleri balık açısından oldukça parlak 

geçiyordu. Vekilharçlar balıkların taze olmasına özellikle önem veriyorlardı. Kayıt 

defterlerinde bu duruma recenti yani Latince taze olarak işaret ediliyordu ya da eski 

İngilizce’de greenfish deniliyordu. Yine kayıtlarda pişirilmiş balıklara kırmızı ve ham 

olanlara da beyaz deniliyordu kısaca. Özellikle ekimden marta kadar balık boldu. Diğer 

kanatlıların da bulunmasına ve sebzeye de ulaşılmasına rağmen en fazla balık 

tüketiliyordu. Yine et de tüketilmiyor değildi
167

. Eğer öğrenciler İtalya’da ise, üstüne 

üstlük bir de zengin bir tabakadan geliyorlarsa bu hâlde evde kendilerine yemek 

hazırlayacak birilerini bulundurmaktaydılar. Görevli öğrenci ya da öğrenciler için 

geleneksel olarak makarna, salata, pirinç, peynir, sirke, zeytinyağı gibi malzemeleri 

kullanmaktaydı. Haftasonları bu yiyeceklere muhtemelen Akdeniz meyveleri eşlik 

etmekteydi
168

. 

Mahalle mekteplerinde böyle bir uygulama olduğuna dair herhangi bir örneğe 

rastlanmamıştır. Ancak yüksek dereceli medreseler ile darülkurra, darülhadis, darü't-tıb 

gibi ihtisas medreselerinde talebelerin günlük belirli bir ücrete sahip oldukları 

görülmektedir. Bu gibi müesseselerin vakfiyelerinde talebelerin de diğer personelle birlikte 

zikredildikleri ve alacakları ücretlerin kaydedildiği görülmektedir. Süleymaniye 

medreselerindeki talebelerin her biri için günlük 2 akçe ücret tayin edilmiştir
169

. 

Osmanlılarda öğrenci önemliydi. Öyle ki İznik Orhaniyesi’nde Orhan Gazi 

vakfiyesinde vakıf gelirlerinin 1/6’sının talebeye tahsisini şart koşulmaktadır. Şah Melek 

Paşa ise Edirne de kurdurduğu medrese için düzenlediği 1431 tarihli vakfiyesinde 
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müderrise 10 akçe, muide 4 akçe tahsis ederken talebelere de müderris kadar yani 10 

akçelik bir pay ayırdığı görülmektedir
170

. 

Medreselerde rakabe önemli bir duruma karşılık gelmiştir. Zira rakabe kapsamında 

çalışanlar maaş alamazlardı. Kayıtlardaki bazı hükümlerde de geçtiği üzere “Rakabe 

tamam oluncaya degin müderrise ve sair erbab-ı vezaife vazife deyu bir akçe ve bir habbe 

verdirmeyesiz” veya “Öyle olsa buyurdum, zikrolan evkaf mahsulünden yevmi 5 akçe 

talebe-i medreseye tayin edesiz. Ve baki mahsulü bil külliye talebe-i vakfa sarf edesiz 

vesair mürtezika ve hademeden kimesneye rakabe emir tamam olmayınca habbe 

vermeyesiz
171

” denilmektedir. 

1558 tarihli bir emr-i şeriften anlaşıldığına göre vakfiyenin talebeye verilmesini şart 

koştuğu günlük 3 akçenin çok az olduğunu belirtip bu sebeple 10 akçe verilmesini isteyen 

müderrisin talebine vakıf mütevellisi tarafından şart-ı vâkıfa ve vilayet defterine uymadığı 

ve vakfa büyük sıkıntılar getireceği söylenerek ile karşı çıkmıştı. Durum Divan’a arz 

edilmiş Divan, vâkıfın şartına göre davranılmaya devam edilmesine karar vermiştir
172

. 

Medreselerle üniversiteler arasındaki en bariz fark eğitimin finansmanı meselesinde 

yatar. Çünkü medreselerde eğitimin ücretsiz olması bir yana öğrencinin burslarla 

desteklenmesi durumu üniversitelerde kurumsallaşmamıştır. Makdisi’nin kolejin rol 

modelinin medrese olmasından kaynaklanan bir durumu kabul edilebilir. Belki de sırf o 

yüzden Paris’te kurulan ilk kolej ve kuzey ülkelerindeki kolej silsilelerinde ücretsiz bir 

eğitim anlayışı hâsıl olmuştur.  

Buna karşılık üniversite zihniyeti Osmanlıdaki hayır ve hasenat algısından çok 

uzakta bir biçimde gelişmiş olduğundan eğitimin fonlanmasının bizatihi bunu talep 

edenlerce karşılanması durumu ortaya çıkarmıştır. Osmanlıda ise durum dinî gerekçelerle 

de ilgili olarak bu yaklaşımdan epey uzaktadır. Zaten iki kurucu örnek olarak Paris ve 

Bologna’nın arz ve talep dengesinin bilerek ya da bilmeyerek gözetilmesi sonucunda 

ortaya çıkması da Osmanlı örneğinden farklı bir geleneği ortaya koymuştur.  
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Üniversite öğrenimin Avrupa’da ücretli olmasının en büyük etkisi bu maliyetin 

karşılanabilmesinde büyük zorluklar yaşayan halk katmanlarının bu imkândan uzakta 

kalmasıyla kendini gösterir
173

. 16. yüzyılın görece zenginleşme ortamında söylenemese de 

15. yüzyılda üniversite ücretini ödeyebilenlerin büyük bir kısmını yüksek halk 

tabakalarının mensupları, yahut yerel yönetici, noter ve tüccar aileleri meydana 

getirmekteydi. Zaten İtalya’daki üniversitelerin birkaç on yıl içinde yerel soylularca 

yönetilecek duruma gelmesi de hep bu yüzden kaynaklanmıştır.  

Avrupa’daki pek çok üniversitede zaman zaman öğrencilerin en azından büyük 

miktarlara erişebilen mezuniyet masrafları da dâhil, ki büyük miktarlara erişebilmektedir, 

kurum fonlarından karşılandığı tahmin edilebilir. Ama son tahlilde bir talep mekanizması 

şeklinde geliştiğinden üniversite eğitimi ücretliydi. 

Bir öğrencinin okula kaydolması üniversite eğitim ücretinin ödenmesi, yerine göre 

provostun bunu deftere kaydetmesi önemli bir merhaleyi meydana getiriyordu. Ardından 

önemli bir başka merhale ise Katolik üniversiteleri için Protestan ayrımıyla ortaya çıkan 

iman ikrarının alenen şahitler huzurunda yapılmasıydı. Ücretin ödenmesi ile imanın ikrar 

edilmesiyle kayıt işlemi bitmiş oluyordu
174

. Hakikaten bu üniversiteye giriş seremonisi 

Avrupa yükseköğreniminin de çok belirgin, mümeyyiz vasfı olarak zikredilebilir. Ücretin 

ödenmesi, iman ikrarı ve sonunda bu durumun aleniyeti yükseköğrenimin ticarî bir 

mevkide ele alınmasını akla getirebilir. Aleniyet şartı ortada olması bir bakıma 

üniversiteye girişin bir anlaşma ile olduğunun iması yahut duyurusudur. 

Avrupa üniversitelerinde eğitimin öğrenci lehine ücretlendirilmesi üç şekilde 

olmakta ya da yapılmaktaydı. Bu alanların ilki baccalaureate, ki lisans seviyesinde olduğu 

tahmin edilebilir, ikincisi licentia, üçüncüsü ise ubique docendi olarak doktora seviyesinin 

ücretlendirilmesi şeklinde gelişmekteydi. Her bir seviye doğal olarak bir sonrakine nazaran 

daha az masraflı ve ödenebilir bir hâli ifade etmektedir. Elbette hem lisans hem de 

yükseköğrenimin ücretlendirilmesi üniversiteden üniversiteye farklılık gösterdiği gibi 

fakülteler arasında da değişikliklerin olması son derece olağandır. Kaldı ki bu türlü 

masrafların üzerine bir de mezuniyet masraflarının eklenmesi gerekmekteydi. Çünkü 

mezun olacak birinin okulun tüm mensuplarına ziyafet ve hediyeler vermesi yerine 

getirilmesi gereken kurallardan addedilmekteydi. Ama yine de okul ücreti dönem dönem 
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büyük rakamlara erişmekte bu ücretler neredeyse bir ustanın yıllık ücretlerine neredeyse 

denk gelmekteydi
175

. 

Yukarıdaki cümleye ilaveten ticarî birer müessese olarak gelişen İtalyan 

üniversitelerinden Padua’daki tıp eğitiminin maliyeti yaklaşık olarak 15 Venedik Dükası 

mesabelerindeydi. Kaldıki yine aynı coğrafyada Kilise hukuku yahut hukuk her daim en 

pahalı eğitimler olarak maliyet açısından tıp, sanat ve diğer alanlardan yukarıdadır. 15. ve 

16. yüzyıllar boyunca doktora ücretleri öğrencileriçin 22 ila 40 Venedik Dükası arasında 

dolaşmaktaydı. Bu rakamlar neredeyse bir işçinin birkaç yıllık gelirine denk gelmekteydi 

ki öyle kolaylıkla ödenebilecek bir ücret olarak görülmemelidir
176

. 

Eğitimin masraflı oluşu yine İtalya’dan verilecek bir örnekte de kendini 

göstermektedir. Hemen her yerde ve özellikle Protestanlık sonrasında hukukun önemli ve 

pahalı mevkii devam edegelmiştir. Odofredus adlı birinin hesaplarına göre bir yıllık hukuk 

eğitiminin maliyeti 100 Lire civarındaydı ve o zaman için bu önemli bir büyüklüğe karşılık 

gelmekteydi. Beş [5] yıllık bir hukuk eğitimi ise doğal olarak 500 Lire’ye mal 

olmaktaydı
177

. 

Medrese ya da üniversitelerin öğrencileri açısından ortak temel yaşam giderlerini 

konaklama, iaşe ve cep harçlığı şeklinde tasnif etmek mümkün görünmektedir. Bu 

sıralamaya okul ücretini katmak gerekirse de medreselerde böyle bir kalemin olmaması 

yüzünden ayrı bir başlıkta ele almak doğru olacaktır.  

 Osmanlıda temel para birimi akçe idi ve Orhan zamanında 100 dirhem gümüşten 

iki yüz altmış dokuz [269] akçe kesilirken, Fatih devrinde aynı miktar gümüşten iki yüz 

seksen [280], 1491-1566 arasında en çok dört yüz yirmi [420] akçe darp edilmekteydi. 

1566 tarihinde 100 dirhem gümüşten dört yüz elli [450] akçe kesilmeye başlanmıştır; bu 

zamandan sonra da Osmanlı para sistemi ve ekonomisinin büyük sıkıntılarla mücadele 

etmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır. Ancak asıl büyük tashih ya da devalüasyonun 1585 

tarihinde olduğu ve devlet kararı ile 100 dirhemden sekiz yüz [800] akçe kesilmesine karar 

verildiği bilinmektedir
178

.  İşte asıl mesele burada başlamış olmalıdır. Ekonomi alanındaki 
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benzer kimi gelişmelerin de Avrupa’yı etkilediği not edilebilir. Amerika’dan âdeta Avrupa, 

ardından da tüm Asya ve Afrika’ya dolan ucuz ve daha büyük değişim birimleri Orta 

Avrupa üzerinden Osmanlı ülkesine akamaya başlamıştır. Bu paraya guruş deniliyordu. Bu 

paraya gurus denmesinin altında muhtemelen Amerikan gümüşlerine almanac da groschen 

denmesi yatmaktadır
179

. Sonuç olarak ucuz değişim birimlerinin Avrupa lehine 

gelişmesinin öncelikle Osmanlı malî piyasalarına büyük etkilerde bulunduğu söylenebilir. 

Bu durumun Osmanlı medreseleri için en azından iki açıdan etkisi bulunmaktadır. Birinci 

etkisi medreselerin işletilmelerinde gerekli olan mustagillatın hızla değer kaybına uğraması 

ve artan mal ve hizmet alımlarına yetmeyecek duruma düşmesi, ikinci etkisi ise 

vakfiyelerde belirlenen burs ve maaş ödemelerinin sabit kalmak zorunda olması yüzünden 

bu sabit miktarla artan geçim sıkıntısının önünün alınamamasında gözlenmiştir. Zaten 

ilerleyen dönemlerdeki suhte sıkıntısınıda bu gibi malî piyasaların yerel düzeyde de 

üreticilerin ucuz para girişi karşısında takındıkları tavırların neticeleri arasında görmek 

gerekebilir. Böyle olunca 15. yüzyılda zengin vakıfların yerine görece sıkıntılı bir 

dönemden açılmış bir devirden bahsetmek uygun görülebilir.  

Avrupa’da ise öğrencilerin bilhassa Güney Avrupa’da neredeyse kendi iaşe ve 

ibatelerini sağlamak zorunda kalmak olmaları büyük bir handikapı meydana getirmekteydi. 

Kuzey üniversitelerindeki kolej sisteminin görece hayır ve hasenata yönelik girişimlerinin 

güneyli benzerlerinde olmaması öğrencilerin ahvâlini betimlemekte herhâlde yeterli 

gelmeyecektir. Ama tarımsal faaliyetin yaygınlaşması, hızla artan nüfusla beraber yeni iş 

imkânlarının da ortaya çıkmaya başmış olması zenginliğin ve alım gücünün genişlemesi ile 

de yorumlanabilir. 

Medreselerde hem öğreticiler hem de öğrenciler vâkıfın sunduğu zengin imkânlar 

sayesinde neredeyse maddî anlamda zorluk çekmemekteydiler. Öğrenciler çeşitli adlar 

altında fonlanarak eğitim hayatları süresince ihtiyaçları karşılanmaktaydı. Eğitim ve 

sağlanan hizmetlerin tamamı parasızdır. Bunun yanında konaklamaları, hastalandıklarında 

bakımları, yemeleri ve içmeleri gibi pek çok alanda ihtiyaçları karşılandığı gibi şahsiî 

ihtiyaçları için de ücretler tahsis edilmekteydi. Vakfın büyüklük ve zenginliğine göre 
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çeşitlilik arzeden bu imkânlar üst medreselere gidildikçe ortalama bir görevlinin neredeyse 

yevmiyesine denk gelecek miktarlara ulaşmaktaydı.  

Doğrudan alakalı olmasa da Çağatay sülalesinin medreselerde sunduğu cömert 

imkânlar öğrencilere sunulan imkânların yaygın kabul gördüğüne misal gösterilebilir. Ali 

Şir Nevai’nin [ö. 1501] İhlasiyye Medresesi’nde mütevelliden sonra en çok ücreti alan 

kişiler müderrisler olmakla beraber medresenin yirmi iki [22] öğrencisi için aylık 6, 

dânişmend yahut muid seviyesindeki öğrencileri de her biri 24 altın ve yılda beş [5] yük 

buğday almaya hak kazanmakta ve bu ölçüböyle sürüp gitmektedir. Kaldı ki medresedeki 

üst sınıf öğrencilerin de yılda 288 altın ve 5 yük; ortasınıf öğrencilerin yılda 192 altın ve 4 

yük, alt sınıf öğrencilerin ise yılda 144 altın ve 3 yük buğday almaya hakları bulunduğu 

anlaşılmaktadır
180

. Demek oluyor ki öğrencilerin finansal olarak desteklenmesi geniş bir 

coğrafyada mümkün görünmektedir. 

Benzeri bir durumun kuzey ve güneyi arasında farklılıkların olduğu not edilse de 

Avrupa’daki üniversitelerde Osmanlı coğrafyasındaki mukabilleri mesabesinde ve 

yoğunlukta olmadığı söylenebilir. Aşağıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere üniversite 

sisteminin doğrudan doğruya bir lonca örgütlenmesi şeklinde gelişmesinin bu durumu 

doğurduğu muhakkaktır. Ancak güney ülkelerinde medreselerinki gibi olmasa da kolej 

imkânlarının geliştirilmesi neticesinde öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının çözüldüğü ve cep 

harçlıklarının düşünüldüğü anlamına gelmez. Ancak bu durumda kuzey ülkeleri belki kolej 

türü eğitimin niteliği ve bânilerinin ekonomik imkânlarla bu kuruluşları desteklemeleri 

yahut bizzat Protestan kimlikleri kendisi yüzünden güneydekiler ayrılmaktadır. Misal 

olarak için Frackenberg, Allendorf ve Marburg’a bakmak belki bir fikir verebilir. 

Bahsedilen yerlerdeki kayıtlar hem okul hem de üniversite öğrencilerine para yardımı 

yapıldığını ve bu yardımların kitap alımları, hastalık zamanında ve seyahatlerde 

kullanılmak üzere öğrencilere verildiğini göstermekteydi. Bu yardım durumu finansal 

enstrüman olarak kullanımını akla getiriyorsa da vakıflardaki zevaidlerin arpalık yahut 

maaş ödemelerini daha çok andırmakta olduğu ifade edilebilir. Elde edilen ekonomik 

                                                           
180

 Maria Eva Subtelny, “A Timurid Educational and Charitable Foundation: the İkhlâsiyya Complex of 

Ali Shir Nava’i in 15th-century Herat and its Endowment”, Journal of the American Oriental Society, 

Vol. 111, N. 1, 1991, ss. 49-50. 



184 
 

imkânlar artık 1549 tarihinden sonra doğrudan doğruya başarılı ve imkânı kısıtlı gençlere 

yönlendirilmiştir
181

. 

 

V. Öğrenci Hareketlilikleri 

Öteden beri idarî ve iktisadî yapılarıyla merkez hâline gelmiş şehirler, eğitim 

bakımından da önemli konumlara erişmişlerdi. İslam dünyasında Bağdat, Kahire, Nişabur 

ve Şam’la beraber Avrupa kıtasında Roma, Bologna, Paris ve Leiden, üniversite şehirlerine 

dönüşmüşlerdi. İlk ve basit okullar müesseseleşerek üniversitelere evrildiler. Bu ilk 

teşekküllü yapılar, o zamandan beri sürekli öğrencileri, merak saikinde olanları yahut 

bürokratik veya Kilise hiyerarşisinde kendilerine bir konum bulmaya çalışanları 

kendilerine çektiler. Öteden beri ülkeler arasında öğrencilerin seyahat etmesi ve namlı 

hocalardan ders okumaları son derece bilindik ve sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Uzun 

ve tehlikeli yolları kat eden öğrenciler verdiği dersi dinleyebilmek ve beraber çalışabilmek 

gayesi ile üniversitede ya da kendi evinde ders veren hocalara doğru bir hareket 

halindeydiler. İslam dünyasındaki bu hareket iki ana akım halinde cereyan etmekteydi. 

Genel bir tavsif ile matematik ve astronomi gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler 

Maveraünnehir’e doğru bir akın halindeydiler. Burada açılan medreselerin namlı hocaları 

istihdam etmesi ve bazı astronomik gözlemlere ilişkin araçların geliştirilmesi bu bölgeye 

olan akını uzun yüzyıllar diri tutmuştur. Dinî ilimlerde ise genel merkez Şam ve Kahire idi.  

Yine ilk ilim merkezinde olduğu gibi bu bölgeye de İslam dünyasının dört bir köşesinden 

akın akın öğrenci gelmekteydi. Benzer bir akım Avrupa’da da gözlenmiştir. Kuzey 

bölgelerindeki genel kabile yaşamı çeşitli sorunları beraberinde getirmiş ve Cermenlerin 

aralarındaki sıkıntıları aşamamaları yüzünden kuzeyi bu bakımdan yetersiz bırakmıştır. 

Buna karşın Roma İmparatorluğu’nun varisi olarak İtalya ve Fransa son derece renkli bir 

eğitim merkezi olmak iddiasındaydılar. 12. yüzyıldan itibaren İspanya ve Fransa’da 

Endülüs’ün etkisi görülmüş olsa da Kilise’nin varlığı, İtalya ve Fransa’yı üniversiteleşme 

bakımından ayrıcalıklı kılmıştır. Roma’nın ana üssü olarak İtalya ve uzak ancak sağlam 

kalesi olarak Fransa bu işi fevkalade üstlenmiş durumdaydılar. İlk üniversiteler zaten 

buralardaki kilise okulları olarak temayüzle üniversiteleşebilmişlerdi. Prag gibi başka 

üniversiteler olsa da neredeyse Avrupa’da üniversite eğitimi görmek isteyen tüm öğrenciler 
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İtalya ve Fransa’ya okumaya gitmekteydiler. Bu akın Protestanlığın yaygınlaşması 

sonrasında, Almanya, Hollanda ve Britanya gibi bölgelerde üniversiteler açılmasına karşın 

hiçbir şekilde kesintiye uğramadan sürmeye devam etmiştir. Protestanlığın Katolik 

ülkelerdeki müzayakalı durumuna karşın öğrenci teveccühü kesintiyle karşılaşmamıştır. 

Bu merakın medreseler tarafında birkaç hususun dışında hem medrese hem de 

üniversite bakımından benzer açıklaması olabilir. Kendi ülkelerinde üniversitelerin 

mevcudiyetine karşın bilhassa Alman ve İngilizlerin İtalyan ve Fransız üniversitelerine 

gelmek istemeleri dikkat çekicidir. Bunun altında yatan en baştaki sebep hiç kuşkusuz her 

iki ülkedeki üniversitelerin kendi alanlarında yegâne ve ünlü olmalarıydı. Farklı ihtisas 

alanlarında ortaya çıkan Paris ve Bologna üniversiteleri bu tercihi de yansıtmaktaydı. 

İtalyan üniversiteleri hiçbir zaman ilahiyat alanında ünlü olmadıkları gibi bu türlü okulları 

da açmamışlardı. Buna karşın Notre Dame Kilise’sinin kenarında büyüyüp serpilen Paris 

Üniversitesi, Bologna başta olmak üzere bütün İtalyan üniversitelerinin yanında ilahiyatın 

merkeziydi. Paris bu önceliğini neredeyse hiç kaybetmedi ve Kilise’nin de ihtimamıyla 

sürekli onun bir parçası olmayı sürdürdü. Paris örneğindeki ilahiyat formasyonu son derece 

önemlidir. Kilise’de bir göreve gelmek yahut kendi memleketlerinde bürokratik yahut dinî 

konumlara erişmek az çok buradan mezun olmaya bağlı kalmıştır. Bu yaklaşım 16. 

yüzyılın sonundan itibaren değiştiyse de üniversitelerin genel öğrenci potansiyelini fakir 

Avrupalı ailelerin evlatları oluşturmaktaydı.  

İlahiyatın dışında hukuk diğer bir ehemmiyetli profesyonellik kaynağını meydana 

getirmiştir. Roma’nın mirasçısı olarak görünen İtalyan üniversiteleri Roma’nın 

kodifikasyon geleneğini fasılalarla da olsa sürdürmüş olmalıdır. Çok kesin olmamakla 

beraber bu alanda çalışan kişilerin de burada toplanmış bulunmaları öğrencileri buralara 

çekmekteydi. Alplerin kuzeyindeki bölgelerden gelen öğrenciler hukuk ve tıp eğitimi 

almak için İtalya’yı tercih etmekteydiler. Bahsedilen bölgelerde genişleyen şehir 

organizasyonları yeni örgütlenmelere gittikçe farklı görevler ortaya çıkmaktaydı. Mesela 

ehir hayatının gerekleri belediye teşkilatını, noterlik hizmetlerini yahut İngiltere’de şahit 

olunduğu üzere hukukî müesseseleri mecbur kılıyordu. Yeterince yetişmiş kimsesi 

olmayan idarelerin bu alanlardaki personel ihtiyaçlarını karşılamanın yolu üniversite 

öğrenimi görmüş kimseleri istihdam etmekten geçmekteydi. Hukuk, Osmanlı Devleti ve 

dönemin diğer ülkelerinde görüldüğü gibi temel meslekî formasyonu meydana 

getirmekteydi. Hukuk neredeyse hep en önemli ve değişmez uygulama alanıydı. Bu 
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bakımdan eğitimi de bu nispette bir öneme karşılık gelmekteydi. Sırf bu belirleyici 

konumu yüzünden Avrupa’nın hemen hemen tüm yörelerinden hukuk eğitimi almak için 

öğrenciler gelmekteydi. Bu süreklilik yukarıdada değinildiği üzere Reform sonrasında bile 

hiç kesilmemiştir. Zaman zaman Katolik amentüsünün belirleyiciliği Kilise tarafından 

zorunlu tutulmuşsa da İtalyan üniversiteleri buna çoğu defa uymamıştır. Uymaları 

durumunda kendileri ve şehirleri için ciddi gelir sıkıntısı doğacağını bilen şehirler, bir 

biçimde uygulamaları gevşetme yollarını geliştirmişlerdi.  

Üniversite mobilizasyonunda şehirlerin çekiciliğinin de önemli bir etken olarak 

sıralamaya dâhil edilmesi gerekir. Ticaretin ve İslam dünyası ile olan ilişkilerin çeşitlilikle 

beraber derinleşmesi Avrupa’nın güneyindeki şehirlerde ticarî ilişkileri çeşitlendirmiştir. 

Venedik’in hemen köşesindeki Padua, Fransa yolu üzerindeki Bologna ve Siena, 

Normandiya ve Britanya ile birlikte İspanya yolu üzerindeki Paris bu gibi özellikleri 

yüzünden merkez hâline gelmiştir. Öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çeken eğitimin bu 

bölgelerde alınması oldukça doğal karşılanmalıdır. Ayrıca okulların ünü, yeni ve değişik 

kültürlerin çekiciliği de öğrencileri bahsi geçen üniversitelere çekmekteydi. Güvenlik ve 

hukukun olabildiğince istikrarlı olması da öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmesi için 

şehirleri korunaklı yerler hâline getiriverdi. Dolayısıyla kendi memleketlerinde de okuma 

imkanı varken sürekli hareket ve nizam içindeki şehirlerde okumak o zaman için 

öğrencilere daha cazip görünmüş olmalıdır. Bu yüzden Avrupa’nın dört bir yanından 

öğrenciler kurumsallaşmış bu yerlere gelmekteydiler. 

16. yüzyılın ikinci yarısında Pisa Üniversitesi’nde teoloji, hukuk sanat ve tıp 

alanlarında kabaca bin iki yüz doksan altı [1296] civarında öğrenci bulunmaktaydı; keza bu 

sayının da yaklaşık iki yüz on biri [211] ruhbandı. Pisa’da okuyan öğrenciler farklı 

yerlerden gelseler de yarıya yakını civar bölgelerden, Floransa’dan ve Floransa devleti 

sınırları içerisindendi. Arta kalan diğer dört yüz [400] tanesi ise İtalya’nın diğer 

bölgelerinden gelmişlerdi. Yüz on [110] tanesi Sicilyalıydı. İki yüz ellisi [250] İtalya dışı 

ülkelerdendi. Seksen sekizi [88] İspanyol, elli dördü [54] Portekizli, kırk ikisi [42] 

Fransızdı.  Yabancılar, özellikle de Almanlar İtalyan üniversitelerinde olmalarına karşın 

Pisa çok meşhur olmadığından bu bölgede sayıları oldukça az bulunmaktaydı
182

. 
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Yine üniversitelerin kapsamında tıp eğitiminin neredeyse sadece İtalyan 

üniversiteleri ile sınırlı kalmış olması da dikkat çekicidir. Tıp eğitiminin İtalya’da 

temellenmiş olmasının sebepleri arasında Sicilya’daki İslam devletinin varlığını ayrıca 

işaret etmek gerekir. Sonrasında Montpellier, bilahare Leiden ve başka üniversitelerde de 

16. yüzyılın sonundan itibaren tıp eğitimine başlanmış olmakla beraber hiçbir zaman 

İtalyan üniversitelerindeki tıp eğitimi denli ünlü ve etkili olamamıştır. İşte sırf bu yüzden 

tıp eğitimi almak isteyen öğrencilerin bu bölgelere doğru bir hareket içinde oldukları 

söylenebilir. Öğrencilerin tıp eğitimi için İtalyan üniversitelerini seçmelerinin bir başka 

nedeni de eğitim tarzları ve geliştirdikleri geleneklerdi. 16. yüzyıldan sonra Avrupa’nın 

diğer üniversitelerinde de tıp fakülteleri açılmış bu defa benzeri bir akım o üniversitelere 

doğru ancak lokal ölçekte genişleme gösterebilmiştir. 

Son derece dikkat çekici bir örnek olarak Breitinger, 16. yüzyıl öğrencisinin sıradan 

hayatı ve meşakkatlerine misal verilebilir. Breitinger, ilk ve orta öğrenimi bitirince 

Almanya ve Hollanda’daki pek çok üniversiteyi ziyaret etmiş ve buralardan dersler 

almıştır. Çünkü onun dönemi boyunca bir Orta Avrupalının doğrudan doğruya kendi 

memleketinde eğitimalması mümkün değildi ve sınır aşırı biçimde çeşitli üniversitelere 

dâhil olması gerekliydi. Bunun haricinde bir yükseköğrenimin varlığı zaten mümkün de 

değildir. Breitinger 1593 yılının Mart ayında başladığı eğitim faaliyetlerini 1596 yılının 

Noelinde de tamamlamıştır. Bu eğitim gezileri süresince Herborn, Marburg, Franecker, 

Heidelberg ve Basel’de okumuştur
183

. Öyle ki, zamanında Zwingli ile Calvin de yurttaşları 

gibi kendi memleketlerinin dışında eğitim almışlardı; Zwingli Viyana’da, Calvin ise 

Paris’te araştırmalar yapmış ve eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Bu yüzden bu yerlerdeki okul 

geleneklerinin etkileri kendilerinde ve eserlerinde hep görülmüştür. 

O dönemde olduğu gibi Breitinger de muhtemelen neşeli bir toplulukla seyahat 

ederdi. Seyahat ettiği grubun içinde toplumun her kesiminden insanlar yer alırdı. Yerel 

tüccarlar olduğu gibi diğer ailelere mensup okul arkadaşları da yoldaşlarıydı. Genelde 

öğrenciler çok sık seyahat etmekte ve bu yolculuklar bahar ve sonbahara denk 

getirilmekteydi. Paraya ihtiyacı olan bu öğrenciler için eğitim hareketlilikleri kimi zaman 

zor olsa da bir şekilde üstesinden gelinmekteydi. Misal olarak genelde bu dönemlerde 

fuarlara giden tüccara eşlik etmek bir gelenekti ve böyle bir seyahat çok fazla paraya 

ihtiyaç duyulmadan sağlanabilecek fırsattı. Seyahatlerde tehlikeylekarşılaşmak kuvvetle 
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muhtemel olduğundan çoğu defa saklanmaya müsait olduğu düşünülen gece vakitleri 

seyahat edilirdi. Bu seyahatlerde kimi olumsuzlukların yaşandığı da olurdu. Bahsedilen 

okul seyahatleri sırasında Breitinger’in başına bir olay gelmiş, birincisinde yaralanmış 

ikincisinde ise o dönemlerde yaygın olan seyahat çeki uygulaması çerçevesinde parasını 

Frankfurt’ta almak üzere emanet ettiği hancı yüzünden yitirmiştir
184

. 

Bahsedilen dönemler boyunca öğrenciler arasında çok ciddi bir hareketlilik 

mevcuttur. Öyle ki 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu durum neredeyse üniversite 

öğreniminin bir koşulu hâline gelmiştir. Özellikle İtalya’ya Alplerin ötesinden öğrenci 

akınları bu şekilde anlaşılabilir. Hümanizma öncesi ve yerel üniversiteler kurulmadan önce 

bu öğrenci akının büyük kısmı çoğunlukla Fransa ve İtalya’ya doğru olmaktaydı
185

. Genel 

olarak hareketliliğin neredeyse Alplerin kuzeyinden güneyine ve bir parça Paris’e doğru 

olması İtalya örneğini ciddi şekilde anlamlı kılmaktadır. Slav ve Cermen kökenli 

öğrencilerin İtalya’yı eğitim merkezi kabul etmelerinin ardında tarihî gerekleri görmek 

gerekebilir. Zira Cermenlerin yüzyıllar boyunca süren ve Töton akınlarıyla başlayan 

güneye doğru ilerleyişleri neredeyse hiç kesilmemiştir. Siyasî ve sosyolojik vakıanın 

eğitim alanında da görülebilmesi şaşırtıcı değildir. Cermenlerin ve bu birliğin içinde 

sayılabilecek milletlerin güneyi ama bilhassa İtalya’yı önemli bir medeniyet merkezi 

olarak görmeleri öğrenci hareketliliğini etkilemiş olmalıdır. Bu yüzden İtalya ve 

dolayısıyla İtalyan üniversitelerinin kuzey kavimleri için duygusal bir gerekçe 

oluşturduğunu da hesaba katmak gerekecektir.  

Öğrenci hareketliliğinde Avrupa’yı meşgul eden en önemli olaylardan biri de 

öğrenciler ile şehirlerarasında ortaya çıkan anlaşmazlık hâlleriydi. Tarih boyunca pek çok 

örneği meydana gelen bu tartışmalı hâller kimi defa fizikî karşılaşmalara ve müsademelere 

kadar ilerlemiş oluyordu. Britanya ve kuzey ülkelerinde galiba daha yaygın ve görünür 

olan öğrenci-şehir anlaşmazlıklarına güneyde de rastlanıyordu. Kuzeydeki tartışmalarda 

öğrencilerin hâlleri, şehir halkından kimselere sataşmaları ve içkinin vermiş olduğu 

sarhoşluk gibi nedenler genellikle fitili ateşliyordu. Bazen öğrenciler şehir halkına bazen 

de şehir halkı öğrencilere hamle ediyor, her iki halde de çok çeşitli sonuçlar hâsıl 

oluyorhatta ölümler meydana geliyordu. Böylesi durumlarda öğrenciler ve hocalar bazen 

hep beraber bazen de bölüm bölüm şehri terk ederek başka şehirlere yerleşip eğitimi orada 
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sürdürüyorlardı. Bunun için eğer gidilen yerde bir müessese yoksa göç edenlerin kimliğine 

göre yeni bir üniversitenin kurulduğu da oluyordu. Böylesi bir duruma Cambridge’in 

kurulması misal olarak verilebilir. Çok bilindik bir örnek olarak town ve gown [şehir-okul] 

durumu hâsıl olduğunda cinayetle neticelenen olayların peşi sıra üniversitenin bir kısmı 

Oxford’dan ayrılarak Cambridge’e göç etmek zorunda kalmış ve bu göçün sonunda 

Cambridge kurulmuştur. 

Avrupa’daki üniversitelerinin öğrencileri arasında şehirlerarasında dolaşmak kimi 

zaman sağlık sebepleri nedeniyle de meydana gelmiştir. Dönem boyunca görünen salgın 

hastalıkların yaygınlığı insanların önlem almalarını zorunlu bırakıyordu. Bu önlemlerin 

başında hastalık olduğu duyulan bölgelere gitmemek yahut içinde yaşanılan şehirlerde 

salgın başladığında o bölgeyi terk etmek geliyordu. Diğer insanlar gibi öğrenciler de 

benzer biçimde hareket ediyor ve eğitim gördükleri şehirleri salgından kaçmak için terk 

ediyorlardı. Avrupa boyunca salgınların yaygınlık ve etkinliği öğrencilerin hareketliliğine 

de yol açıyor ve hareketliliği yönlendiriyordu. Kimi defasında üniversite hocaları da 

durumlarına göre taşradaki evlerine kapanarak buraya gelen öğrencilere ders vermekteydi. 

Erasmus’un 1500 yılında, Paris’ten Orleans’a sırf bu salgından kurtulmak için yerleştiği 

bilinmektedir. Doğrudan doğruya hastalık yüzünden olmasa da böylesi bir durumun 

duyulması üzerine Heidelberg studiumu 1564-1565 yılları arasında göç eden öğrencileri 

yüzünden eğitimini bir yıl süreyle askıya alarak kapılarını eğitime kapatmıştır
186

. 

İtalya’da ise başka bir sorun mevcuttu ve bu sorun üniversite öğrencilerinin bazen 

de yukarıda olduğu üzere üniversitelerin hareketliliğine yol açıyordu. Bahsedilen bu durum 

16. yüzyılın sonundan itibaren şehir yöneticileri ile itibarlı ailelerin lehine doğru bir 

dönüşüm göstermişse de ilgili yüzyıllarda öğrenci üniversiteleriydi. Rektörleri ve karar 

alıcıları da, dolayısıyla öğrencilerden müteşekkildi. Kuzeyden gelen öğrenciler bu arz-talep 

dengesi arasında kendi haklarını korumak maksadıyla universitas adı verilen öğrenci 

derneklerini veya loncalarını kurdular. Bilhassa öğrencilerin bulundukları yörelerde 

ayrıcalıklara erişmek isteği önemli bir gündemi oluşturuyordu. Öğrenciler şehir 

yönetimlerinden kendilerine ilişkin ayrıcalıklar alamadıklarında başka şehirlere göç 

etmekle korkutmaya kalkarlardı. Şehir ekonomisine ciddi katkılar sağlayan öğrencileri 
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kaybetmek istemeyen yöneticiler bazen geri adım atarlardı. Yönetimlerin geri atmadığı 

durumlardaysa öğrenciler şehir değiştirirlerdi. Savaş hâllerinde de üniversitelerin bir önlem 

olarak şehir değiştirdikleri görülürdü. Böylece müessesenin devamı sağlanmaya çalışılırdı. 

Ama her hâlükarda öğrencilerin hareketliliğinden söz edilebilir. 

Öğrencilerin seyahat etmesinin bazı durumlarda okullarca ya da daha açık bir 

ifadeyle idarece önerildiği de söylenebilir. Reform sonrasında Alplerin kuzeyinde kalan 

bölgelerde çok ciddi eğitim çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda Katolik 

üniversitelerinden ayrılan yükseköğrenim kurumlarının muhtemelen yeninden ele 

alınmasına karar verilmiştir. Böylece üniversiteleri elden geçirebilmenin, yerel ve alt 

kademe okullarının önemli olduğunu fark ettiler. Bahsedilen dönemde Kassel ve Marburg 

gibi şehirlerde neredeyse öğretmen yok gibiydi. Bu yüzden Almanlar bu işe kalkıştılar. 

Öğretmen maaşlarını düzelttikleri gibi eğitimin düzene koymak için finansman 

mekanizmalarını da sistematize ettiler. Frackenberg, Allendorf ve Marburg’daki kayıtlara 

göre hem okul hem de üniversite öğrencilerine yardımlar yapılmaktaydı. Bahsedilen 

yardımlar öğrencilerin kitap alımı ve hastalık zamanında kullanmaları için verilirken aynı 

zamanda öğrencilerin seyahat etmeleri için de harcanmasına özen gösterilmekteydi. 

Frackenberg’deki bu türlü ödemelerin neredeyse çoğu üniversite öğrencilerinin şahsî 

ihtiyaçları ve seyahatleri için sarf edilmiştir
187

. 

Bir başka öğrenci hareketliliği ise Avrupa’nın entelektüel geleneği ve üniversite 

anlayışının tezahürü şeklinde ortaya çıkmıştır. 17. yüzyılda kesinlikle kurumsallaşan 

öğrenci hareketliliği aslında 15. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Öğrenci 

dolaşımı, eğitimin kendisi olduğu gibi zamanında yaşam deneyimi sağlayan, çok tanınmış 

yerleri ziyaret, sosyal yaşama bir başlangıçla beraber özel bir eğitim değerine de sahiptir. 

Bunun için bu seyahatlerde öğrenciler farklı üniversite ve hocaları dolaşır hoşuna giden 

üniversitelerden de unvan alırdı
188

. Bahsedilen öğrenci hareketliliğine sonrasında grand 

tour adı verilmiştir. Entelektüel gayeleri ve hümanistik bir amacı içine alan grand tour 16. 

yüzyılın sonunda muhtemelen iki şekilde gelişmiştir. İlkine iter italicum denirken diğerine 

iter hollandicum adı verilmiştir. Büyük ve küçük tur olarak da görülebilecek bu 

devinimlerde öğrencilerin bilhassa Britanya ve diğer kuzey ülkelerinden birkaç yıl sürecek 
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şekilde üniversiteler arasında dolaşması âdeta bir gelenek hâline gelmiştir. Bu turlarda 

öğrenciler kuzey üniversitelerinden başlayarak çeşitli üniversitelerde okur, meşhur 

hocalardan ders almaya özen gösterirlerdi. Kimi defa bilimsel araştırmalar yapan hocaların 

yanlarında kalarak onlara asistanlık yaptıkları da olurdu.  

 İbn Haldun ilim öğrenmek kastıyla yolculuk yapmanın, farklı hocalardan ders 

dinlemenin, okumanın ve çalışmanın, onların meslek ve ahlaklarını takip etmenin, bir 

yerde kalıp sadece birisinin sözlerinden öğrenmekten daha faydalı olacağına inanmaktaydı. 

Zaten rıhle adı verilen bu gelenek Müslüman talebeler için neredeyse mecburiydi. Çünkü 

döneminde rıhle bir şekilde öğrenme metodu sayılmakta ve teşvik edilmekteydi. Hatîb el-

Bağdadî [ö. 1071] kendi rıhlesini özetlerken amacının, kişisel başarı seviyesine ulaşmak 

için yüksek dereceli âlimleri görmek ve müzakerelere katılmak olduğunu beyan 

etmekteydi
189

. Osmanlı düşüncesini yakından etkilediği düşünülen İbn Haldun’un bu 

bakımdan medrese eğitimi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Genel yaklaşıma göre 

Osmanlı öncesinde yapılan seyahatler de öğrenimin bir parçasıydı ve ilk seyahatler, yani 

öğrenim için yapılan ilk seyahatler hadis toplamak gayesi ile başlamış sonrasında da 

giderek ter türlü dinî bilginin öğrenilmesi için yolculuk yapılması bir âdet haline gelmiştir. 

Öğrencilerin dönemin ilim merkezlerinde şöhret bulmuş hocaların yanına gidip ilim tahsil 

etmeleri böylece bir gelenek halini almıştır
190

. 

Medrese öğrencileri hususundaysa öğrenci hareketliliği nispeten benzer bir biçimde 

gelişmiştir. Ancak 15. yüzyılın ikinci yarısından sonra benzerlik muhtemelen farklılaşmaya 

dönüşmüş olmalıdır. Fatih Sultan Mehmed dönemi de dâhil olmak üzere o döneme değin 

nispeten örgütlenmemiş olduğu düşünülen Osmanlı medrese sisteminin yeterince mezun 

verememiş olması yahut mevcudun yetersiz gelmesi çeşitli önlemleri beraberinde 

getirmişti. Büyük bir ihtimalle Sahn-ı Seman’ın mezun vermeye başlamasına değinyoğun 

karmaşık bir öğrenci hareketliliği mevcuttu. Yükseköğrenim görmek isteyen talebeler 

Mısır ile Maveraünnehir’e doğru seyahat etmekteydi. Bu bakımdan çok yoğun bir 

hareketlilik söz konusuydu
191

. Hatta bu hareketlilik bu diyarlarda öğrenci olmuş âlimlerin 
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Osmanlı medreselerine hoca olarak davet edilmesine değin de sürmüştür. Ne var ki Fatih 

Sultan Mehmed’in Sahn-ı Seman’ı kurmasıyla medreseler de galiba kendiliğinden bir 

hiyerarşi düzeni içerisinde sıralandılar. Medreselerin bu hiyerarşik yapısı piramide benzer 

bir şekilde gelişti ve öğrencilerin kat etmesi gereken bir düzen hâline dönüştü. Bu 

bakımdan medrese sistemi son derece özgün bir model olarak gelişti. Bu model Sahn 

öncesi dönemde Anadolu ötesine doğru hareket eden öğrenci hareketliliğini bir düzen 

içerisine soktu. Osmanlının bu devrinde de sınır ötesi öğrenci hareketliliği mevcutken Fatih 

Sultan Mehmed ile öğrenci hareketliliği sınırlar dâhiline ve taşradan İstanbul’a doğru 

işleyen öğrenciler bakımından tek yönlü bir cereyan hâline dönüştürüldü. Anadolu’nun ve 

Balkanlar’ın en ücra köşelerinde bile kurulan 20’live 30’lu medreselerle eleyerek ve bir 

hiyerarşi gözetilerek bir üst sınıfa geçirilen öğrenci trafiği tesis edildi. Taşrada sıbyandan 

çıkan bir öğrenci en yakınındaki medreselere girmekte, buradaki zorunlu dersleri aldıktan 

sonra hocasının temessükü ile bir üst derece medresesine kaydını yaptırabilmekteydi. 

Böyle böyle üniversitelerin en üst kademesine yani Sahn ve Süleymaniye medreselerine ve 

Süleymaniye Darülhadisi’ne erişmek öğrencinin hareket biçimini belirliyordu. Doğrusu 

böylesi bir tasarımda öğrencilerin ayrıca başka diyarlara gitmelerine beklide idarî 

bakımlardan gerek de kalmıyordu. Öğrencilerin genel akış yönü taşradan başkente 

doğruydu. En üst seviyeye erişen öğrenci mülâzim olarak ayrılmakta ve böylece müderris 

namzedi olmaktaydı. Ne var ki bu özgün yapısı yüzünden Avrupa’daki genel okul yapısı 

ile doğrudan bir benzerlik gelişmemişti. Avrupa’daki öğrenciler neredeyse gezmedik ders 

almadık üniversite bırakmazlarken medreseler çok şehirli ancak hiyerarşik düzeni farklı bir 

biçimde gelişmişti. Bu yapılanmada yahut öğrencilerin okul ve şehir seçimindeki 

tercihlerinin sebepleri arasında medrese ve üniversiteler bakımından eğitimin finansman 

biçiminin de bir önemi olması gerekir. Çünkü üniversiteler öğrencilerin kendi talepleri ile 

gelişen ve finansmanını da öğrencinin kendisinin sağlaması gerekirken medreselerde 

vakıfların finansmanı öğrencilerin hareket tarzını kısıtlamış olabilir. Üniversite 

öğrencilerinin farklı farklı gelişen ve kendi aralarında bir hiyerarşiden yoksun bir biçimde, 

üniversiteleri seçmelerindeki en önemli unsur muhtemelen ekonomik imkânlarıydı. Zaten 

16. yüzyılın başından itibaren soyluların şövalye eğitimlerinden üniversite eğitimine 

kaymaları, mevcut ücret politikasını fakir öğrenciler aleyhine bozarak durumu daha da 

zorlaştırmıştı. Buna karşın medreselerdeki öğrencilerin bila-bedel finansmanı öğrencileri 

kendiliğinden bir düzen içerisine sokmuştur. Bu bakımlardan medrese öğrencilerinin 
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hareketliliği her hâl ve şartta taşradan tek merkez olarak İstanbul’a doğruydu. Bu en üst 

mertebeye gelmeyi başaran öğrenci, müderris olmasıyla bu defa yeniden aynı meratibi bu 

kez müderris olarak kat etmek zorundaydı
192

. Benzer hareket zorunluluğu yahut kısıtlılığı 

müderrisler için de aynen geçerliydi. 

Medrese öğrencilerinin kendine has başka bir hareketlilik biçimi ise cerre çıkmak 

diye adlandırılan staj yapmak için bulundukları medreseleri terk ederek taşraya 

çıkmalarıydı. Doğrusu bu hareketliliğin öğrenci eğitimine ne denli dâhil edilmesi gerektiği 

kesin değilse de öğrencilerin öğrendiklerini uygulama imkânı bulmaları bakımından dikkat 

çekicidir. Bir kanunnamedeki ifadeye göre öğrencilerin salı ve perşembe günleri dışında 

cerre çıkamayacaklardır. Bu bilgiye istinaden üç aylar dışında da öğrencilerin cerre 

çıktıkları belirtilmektedir
193

. Özellikle medreselerin tatile girdiği üç aylar ve özellikle 

Ramazan ayında öğrencilerin taşraya çıkmaları, medresede öğrendiklerini uygulama 

imkânı bulmaları, halka vaaz etmeleri ve bu sırada da harçlıklarını çıkarmaları öğrenciler 

ve öğreticiler bakımından önemliydi. Böylece hem öğrencilerin halk ile teması sağlanmış 

oluyor hem de öğrenme fonksiyonları gerçeklemiş bulunuyordu. Öğrencilerin ellerine üç 

beş kuruş harçlık da geçen cerr müessesinin nasıl oluştuğu, öğrencilerin nerelere ve nasıl 

gideceğine ilişkin düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı çok belirgin değildir. Keza cerr 

uygulamasının hangi pozisyonlarda ve coğrafi alanlarda gerçekleştiğine dair bilgiler de 

henüz yoğunlaşmamıştır. Fakat bu gibi hususlar yüzünden cerri bir öğrenci hareketliliği 

olarak görmek gerekebilir.  

Cerr hareketliliğinde öğrenciler, “müderrisin direktif ve tavsiyeleri doğrultusunda” 

farklı yerlere giderek halkın irşadıyla meşgul oluyorlardı. Bu sırada hem uzak 

mesafelerdeki yörelerin, taşranın dünyanın geri kalan kısmıyla irtibatı sağlanıyor hem de 

öğrencinin geçimine katkı sağlayacak imkânları derlemesine fırsat sağlanıyordu. 

Öğrencilerin görevleri boyunca elde ettikleri cerr akçesi ya da zekât akçesi adı verilen aynî 

yahut varsa nakdî kazanımları doğrudan öğrencilere bırakılmaktaydı
194

.  
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Öğrencilerin kendi başlarına yaptıkları cerrler dışında bir eğitim biçimi olarak yaz 

aylarında müderrislerle beraber hareket ettikleri de belirtilmektedir. Buna dair öğrenciler 

ve müderrisler hakkında bilgiler net değilse de, dışarıda yapacakları eğitim karşılığında 

yaylakiyye adı verilen ödeme kayıtlarından elde edilmektedir. Çünkü müderris ve 

öğrencilerin “yaz aylarında yaylağa çıktıkları ve bu sebeple her iki gruba da vakıftan belli 

miktarlarda ücret ödendiği
195

” kaydedilmektedir.  

 

VI.  Öğrenci Olayları 

Toplumun o zaman için de en genç ve aktif kısmını oluşturan öğrencilerin konuları 

sınırlar içerisinde tutmak herhalde zor olmuş olmalıdır. 15. ve 16. yüzyıllarda nüfus 

kesafetinin ne oranlarda olduğu ve genç nüfusun bu oranların ne kadarını oluşturduğu belki 

ayrıca önemli bulunabilir. Bilhassa Osmanlıdaki öğrenci olaylarını, medreselerin gerilediği 

miti ile ele alma gibi bir temayül olsa da daha geniş bir açıdan bakmak zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Gerçekten de suhte olaylarını sadece medrese sorunu olarak görmeksizin 

dünyadaki ama özellikle de Avrupa’daki küresel gelişmelerle ele almak muhtemelen 

mevzuu daha anlaşılabilir kılacaktır
196

. Bu yüzden öğrenci olaylarını Avrupa’daki 

benzerlerinden ayrı ele almanın mümkün olmadığı söylenebilir. 15. ve 16. yüzyıllarda 

dünyada büyük bir ekonomik darlık hali oluştuğundan bunun Osmanlı topraklarında ve 

Avrupa’da yansımasını beklemek elbette tabiidir. Türkiye’deki Celali İsyanları’nı analiz 

ederken durumu izah için Mustafa Akdağ, öğrenci olaylarını iktisadî bunalıma bağlamakta, 

özellikle Avrupalıların stratejik ürünlere ve bilhassa gıda maddelerine verdiği yüksek 

fiyatlar neticesinde gıda sıkıntısının oluştuğuna dikkat çekmektedir. Akdağ’ın bilhassa 

altın ve gümüş gibi menkul değerlerde görülen kıtlığın sosyal dengeyi bozduğuna dair 

tespitleri önemlidir
197

. Ekonomik durumun sekteye uğramasının bilhassa ilmiye 

hiyerarşisinin yapılanmasıyla ve şüphesiz gündelik yaşamını sürdürmesiyle yakından 

alakalı bir biçimde değerlendirilmesi gerekir. Akdağ’ın tespitine göre “… kadıların, 

müderrislerin vesair medreselerden yetişen memur sınıfının iktisadî durumları ve içtimaî 

mevkileri kapu kullarına nazaran çok daha iyi idi. Bu sıralarda, bütün Anadolu 

medreselerinin kalabalıktan dolup taşmalarına en çok iktisadî buhranın sebep olduğu esas 
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olmakla beraber, medreselere rağbette her halde ilmiye mensularının bu iyi mevkilerinin 

de bir tesiri olmak lâzımdır
198

.” Ebussud Efendi [ö. 1574] devrinden beri süre gelen ilmiye 

silkindeki sıkıntıların kanun çevresinde çözülmeye çalışılmasına karşın daha o zamandan 

beri özellikle Anadolu’nun batı bölgeleriyle Rumeli’nin doğu yakasında yaygınlık 

kazanmasının altında sorunların çözülememiş olması da yatıyor olmalıdır. Çünkü daha 

1550’lilerden itibaren başlayan öğrenci kalkışmaları Akdağ’a göre başlangıçta on beş yirmi 

[15-20] kişilik gruplar hâlindeyken 1558 civarında aralarına sızmış levend taifesiyle 

beraber beş yüz [500] kişilik gruplara ulaşmış hâldeydiler. İlginç bir biçimde 1574 yılından 

itibaren Balkanlar’da bahsi geçen ayaklanmalarda azalma görülmeye başlanmıştır
199

. Bu 

karışıklıklarda öğrenciler genelde cerr uygulaması kapsamında kaçkınlık yapma 

eğilimindeydiler.  

Medrese öğrencilerinin devlet sathında sebep olduğu karışıklıklara ilişkin o denli 

çok olay meydana geliyordu ki bunlarla ilgili pek çok şikâyet kaydı ile bu şikâyetlere 

ilişkin müdahaleler Mühimme Defterleri’ne kaydediliyordu. Reayanın mal ve canına 

kasteden saldırıların 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren artış gösterdiği ifade 

edilmektedir
200

. Bunda şaşılacak bir durum olmamalı. 1576 tarihlerinde medrese 

sisteminde sıkıntıların ayyuka çıktığı zamandan daha öncelerinde Anadolu’dan merkeze 

doğru hareket eden öğrencilerin maruz kaldıkları adaletsizliklerin devlet mekanizmasını 

meşgul ettiği bilinmeyen bir şey değildir. Ebussuud, hazırladığı Mülâzemet Kânûnu ile bu 

gibi adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya girişmişse de Osmanlı tarihi boyunca bu türlü 

önlemler neredeyse hiç etkili olamamıştır. Güçlü Rumeli Kadıaskeri Ebussud’un 1537’de 

tanzim ettiği kanunu daha ilk etapta bizzat Kânunî Sultan Süleyman, gözde şairi Bâkî’nin 

[ö. 1600] atanması için kadük bırakıvermiştir
201

. 

Avrupa’daki denli yaygın ve etkili olamasa da Osmanlı medreselerinde görülen 

öğrenci olaylarının boyutları konusunda henüz yeterince çalışılmadığı için net kanılara 

varmak şu an için mümkün görünmemektedir. Çünkü öğrenci olayları denildiğinde 

genellikle akla gelen ilk husus Celali İsyanları ve bu isyanlar sırasında ortaya çıkan suhte 

hareketleri ile levendlik faaliyetleridir. En azından Osmanlı resmî kayıtlarında medrese 
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içinde ya da dışında bireysel öğrenci olayları şeklinde meydana gelen ve disiplin sorunu 

içeren olaylar, adî suçlar kapsamında ele alınmalıdır. Zira Avrupa’daki benzer şiddeti 

içeren olayların görülmesi gerçekten de nadirattan sayılacak ölçüdedir
202

. Oysa medresede 

yaşanmış ve kayıtlara geçmiş, Avrupa’dakinin benzeri kişisel yahut gruplarla 

ilişkilendirilebilecek denli kapsamlı fizikî yahut sözlü şiddet örneklerinden bahsedilemez.  

15. ve 16. yüzyılın Avrupa üniversitelerinde yaşanan şiddet olayları hem okul 

içinde hem de şehir içinde meydana geliyordu. Medrese ya da üniversite öğrencilerinin 

kültür farkına bakılmaksızın aslında yaşının meydana getirdiği psikolojik, sosyolojik ve 

biyolojik kendini ifade biçimlerinden nasiplendikleri düşünülmelidir. Kültürel 

formasyonların da sınırlamaları olsa bile gençlerin onurlarını koruma, öfke kontrolünde 

başarısız olma gibi kimi gerekçelerle mücadeleci ruhlarının varlığını da hesaba katmak 

gerekir
203

. Şiddet olayları olumsuz görülse de bir bakıma Avrupa üniversitelerinin 

çoğalmasına neden olan sebeplerden biri sayılabilir. Avrupa’daki bireysel ve grup 

asabiyesinin neticeleri, öğrenci şiddetine yol açabildiği gibi alkol alımı, kişisel gösteri 

arzusu ve onur algısını da etkiliyordu. Öğrenci olayları bireyler arasında olduğu kadar 

şehir-üniversite, öğrenci-şehir ya da silahlı gruplarla öğrenci grupları arasında da vukua 

gelebilmiştir. Üniversitelerdeki şiddet olayları da 16. yüzyıldan sonra artan bir eğilime 

girmişe benzemektedir. Bunun dünyadaki ekonomik düzenle de ilgisi ayrıca 

düşünülmelidir. Avrupa’daki öğrenci olaylarının aksine medrese öğrencileri resmî 

kayıtlardaki bilgilere göre 16. yüzyılın ikinci yarısına değin mazbut bir görünüm 

vermektedir. Ancak önceki kimi yanlış politikaların uygulanması, gereken önlemlerin 

alınmaması neticesinde yereldeki ekonomik daralma ve savaş durumlarının sosyolojik 

etkisiyle suhte hareketleri toplumsal bir ayaklanmaya dönüşerek mazbut görünümü 

olumsuza çevirmiştir. Uzun bir süre merkezî idarenin mücadele ettiği öğrenci olayları 

neticede sona erdirilmiş olsa da sosyal bünyede kimi hasarların meydana gelmesine neden 

olmuştur. Ayrıca suhte olaylarını sadece öğrencilerle alakadar da kılmamak icap eder. Zira 

ilerleyen zaman diliminde öğrencilerin içerisine levend taifesinin dâhil olduğu da ayrıca 

not edilmelidir. 
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Medreselerdeki öğrencilerin sebep oldukları adlî vakalar 15. yüzyılda görece azken 

ya da kayıtlara az geçmişken 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir artış yaşanmıştır. 

Sıklıkla karşılaşıldığı üzere başıboş öğrenciler kişilerin ırzlarına geçmekte, zaman zaman 

cinayete varacak ölçüde saldırgan tavırlar sergilemekteydiler. Kimi defalar kendi içlerinde 

de huzursuzluklara sebebiyet veriyorlardı. Saldırgan öğrenciler genellikle bellerinde kürde 

adı verilen kesici aletler, bıçaklar, ok ve yay kullanmakta, başlarına da destimal sararak 

etrafa korku salmaktaydılar. Mesela 1578 yılında Kadirî Efendi Medresesi’nde yapılan bir 

aramada öğrencilerden birinin hücresinde kesici aletlere rastlanmıştır
204

. 

Osmanlıda dikkat çeken öğrenci olaylarını toplumsal kalkışma ile sınırlandırılmak 

yahut doğrudan doğruya öğrenci tabanlı sosyal hareket olarak tavsif etmek son derece 

güçtür. Kimi defa öğrencilerin de işin içine dâhil oldukları müsademeler vuku bulsa da bu 

türlü olayların kişisel ve adî biçimleri onları kitlesel eylem biçimlerinden ayırmaktadır. 16. 

yüzyılın ikinci yarısından sonra toprak düzeni ve siyasî-ekonomik gerekçelerle 

anlaşılabilecek olayların içinde öğrencilerin fail oldukları olaylardan bahsedilebilir. Çünkü 

çoğu defa suhte kıyafeti giymiş kişilerin ortalığı kasıp kavurduğu sıklıkla yazılıp 

çizilmiştir. Keza, gerçekten de bazen medreselerdeki yoğunluk ve imkân yokluğunun 

sebep olduğu öğrenci olaylarıyla da karşılaşılmaktaydı. Öğrenciler ellerine geçirdikleri 

silahlarla katl ile sona eren olayların müsebbibi de oldular. Sıradan vaka olarak görülen bu 

olaylar 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ciddi artış eğilimine girmiştir. Mühimme 

Defterleri’nde kaydedildiği üzere, öğrenci kaynaklı ya da öğrenci görünümlü kişilerin 

yaptığı talan, cinayet, gasp ve darp olaylarına ilişkin merkeze sürekli bir bilgi akışı 

sağlanmaktaydı. Taşrada bu türlü olayların üstesinden gelmeye çalışan yerel görevliler 

müdahale talebinde bulunmaktaydı. Merkezin bu taleplere yeterli ölçüde cevap 

verememesi, verdiği yörelerde de kifayetsiz kalması büyük olasılıkla bu türlü olayların 

sürmesine neden olmuştur. Kırk, elli bazen de sekiz, on kişilik gruplar halinde dolaşan 

öğrenciler ya da öğrenci olduğu söylenen gruplar bazı yerlerde kasabalara dadanarak 

reayaya rahat yüzü göstermemişlerdi. Reayanın davarlarına el koyup giysilerini almaya 

varıncaya dek teaddi [saldırdıkları] ettikleri kayıtlardan anlaşılmaktadır
205

. Celalilik ederek 

meskûn mahalleri de tehlike altına sokan grupların sebep oldukları zararın boyutlarını 
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göstermesi bakımından Bursa’daki Haremeyn Vakıfları’na ait akarata verdikleri zararın 

100.000 akçe boyutunda olduğunu zikretmek yeterli olacaktır
206

. 

Olayların devlet sathında yaygınlaşması üzerine emniyet tedbirlerinin yanı sıra 

çeşitli önlemlerin alınması yoluna gidilmiştir. Askerî müdahaleler sürerken medreselerdeki 

öğrencilerin denetim altına alınması ve bu çerçevede öğrencilerin gözetim altında 

tutulabilmenin yolları üzerinde düşünülmüş, kefil sistemi uygulamaya konulmuştur. Büyük 

ihtimalle bu yöntemle levendliğe meyledecek öğrencilerin önünün alınması amaçlanmıştır. 

Kefaletin işleyişi, öğrencilerin kendilerine kefil bulmaları ve kefillerin de bu durumu 

mahkeme önünde kayıt altına aldırmalarıyla yapılıyordu. Böylece kefil, kefaletine aldığı 

öğrencinin tüm davranışlarından sorumlu olduğunu beyan ediyor, gerektiğinde ve 

mahkemenin celbinde kefil olduğu öğrenciyi getirmekle yükümlüydü. Hâle geliyordu. 

Öğrencilerin gerek ferdî gerekse toplu olarak meydana getirdikleri disiplinsiz davranışları 

yukarıda değinildiği üzere siyasi ve ekonomik etkilerin bir sonucu olsa da bu olayların 

tavsifi hırsızlık, gasb, darp ve adam kaçırma olabilmekteydi. Sırf bu yüzden olsa gerek 

öğrenci olaylarının sonrasında öğrencilerden kefil istenilmeye başlanmıştır. Kefil aynı 

medreseden olabileceği gibi şehirdeki başka kişilerden de olabilmekteydi. Eski bir gelenek 

olankefillik muhtemelen öğrenci olaylarının yatışması için merkezî yönetim tarafından 

toplumsal bir önleme metodu olarak kullanılmak istenmiş olmalıdır. Çünkü kefilin ilgili 

kişiyi gözetmesi gerektiğinde mahkemeye götürmesi toplumsal kurallardandı. Tekdir ile 

önüne geçilemeyen durumlardaysa suçlu öğrenci İstanbul’a gönderilirdi
207

. Örnek olarak, 

1524 tarihindeki bir olayda ferdî olduğu tahmin edilen bir vakadan ötürü Keşkekçi oğlu 

Ahmed adındaki bir suhte, kefil sistemi satesinde sonradan tutuklanma kararı kaldırılmışsa 

da öncesindeki vukuatı yüzünden, katil zanlısı olduğu için tutuklanmask istenmiştir. Bu 

vakanın öncesinden de anlaşılacağı üzere öğrencilerin ferdî ve nadir de olsa cinayete varan 

davranışları meydana gelebiliyordu
208

. 

Medreselerdeki öğrenci problemleri görece dar bir çevreye hapsolmuşken 

Avrupa’dakiler nitelik bakımından farklılıklar arz etmekteydi
209

. Avrupa’daki öğrenci 

olayları bir şekilde Avrupa’nın genel algısı ve yaşama bakışıyla anlaşılabilecek ölçüdedir.  
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En başta gelen özellik dünyanın aşağı yukarı geri kalan kısmında da görüleceği üzere 

Avrupa’nın son derece maskulen bir çerçeve çizmesidir
210

.  Böyle olunca medenî ilişkilerin 

boyutunu da bu maskulen tavırlar belirlemekteydi. Erkek egemen bir toplumun şehirlerin 

içerisinde davranış normlarını şiddet ile belirlemeye çalıştığı bir dönemde öğrencilerin 

böylesi bir durumdan uzakta olduğu düşünülemez. Bilhassa bir eğitim metodu olan 

tartışma ya da münazara sırasında tarafların kendilerine olan güvenleri neticesinde 

maskulenlik rolleri çok ağır basabilmekte ve kimi öğrenci olaylarının temelini teşkil 

etmektedir
211

. Şeref meselesi de öğrenciler arasında, hele hele farklı mezhep ve farklı 

aidiyetler söz konusu olduğunda öğrenci olaylarının başlaması için yeterliydi. Kişinin 

yolda yürürken yapacağı en ufak bir davranış değişikliği bile karşı taraf için şeref ve 

haysiyet konusu edilebilmekte ve bunun sonucunda kavga çıkabilmekteydi. Milano’da 

kendilerine bir şövalye grubu tarafından hakaret edilen öğrenci grubu örneğin bu 

aşağılanmayı bir şeref meselesi addetmiş ve şövalyeleri takip etmişlerdi. İki öğrenci 

durumu konuşmak için şövalyelerin sarayına gitmişlerse de ziyaret ettikleri şahıs 

hakaretlerine devam ederek öğrencilerin sinirlenmelerine sebebiyet vermiştir. Bunun 

üzerine silahlar çekilmiş, büyük bir kalabalık toplanmışsa da araya giren diğer şövalyeler 

sayesinde ortalık ancak yatıştırılabilmişti
212

. 

Üniversite tarihi bakımından 13. yüzyıldan 16. yüzyılın sonlarına değin geçen 

sürenin bir bakıma aşırılıklar ya da mücadeleler çağı olarak nitelenmesi çok iddialı 

olmayacaktır. Üniversitelerin kurumsallaşmaya başlamasıyla öğrenci hareketleri ve 

olayları bir açıdan modern dönemleri kuran Avrupa şehirlerinin de tarihi sayılmalıdır. 

Çünkü şehirleri kurmasa da geliştiren ve onlara sonraki zamanlarda özellikli kimliğini 

veren içlerinde kurulmuş olan üniversitelerdi.  

Olaylar ya şehir halkı ile öğrenciler ya öğrenciler ile hocalar ya da öğrencilerle 

çeteler arasında vuku buluyordu. Tabii bu davranış biçiminin Avrupa’nın genelinde 

yaygınlık kazanmasının moral nedenleri de mevcuttu. Öğrenciler yanında şehir halkının 

veya diğer tarafların böylesi saldırgan tavırlara bürünmesinin arkasında onları sınırlayacak 

şeylerin olmaması bir neden olarak görülmektedir. Kendilerine ait uğraşlar ve imkânların 

bulunmamasının öğrencileri saldırgan yaptığı da ifade edilmektedir. Bu hususların yanı 
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sıra saldırgan tarafların yakınlarının da münakaşaları engelleyecekleri yerde destek 

olmaları, şehirlerdeki öğrenci olaylarının artmasına zemin hazırlıyordu. Keza öğrencilerin 

kavga etmeye meyilleri hâlleri de bu durumu katmerleştiriyordu
213

. Kaldı ki, 1609 yılında 

şehrin durumu hakkında yazan Padua’nın bir yöneticisi şehirdeki üniversitenin 

gerilemesindeki en büyük sebebinin öğrenci olayları olduğunu not düşmekteydi. Pek çok 

imkândan yoksun, kaybedecek hiç bir şeyi olmayan öğrenciler, en ufak bir vesileyi 

kavgaya dönüştürdüklerinden kentteki eğitim yaşamı zaman zaman kesintiye 

uğramaktaydı. Hele hele ateşli silahların üniversiteye girmesi, durumu daha da 

zorlaştırmış, çeşitli engellemelere karşın bir türlü bu işlerin önü alınamamıştır
214

. 

Üniversite ve şehir birlikteliği, doğrudan olmasa da dolaylı biçimde öğrenci 

şiddetinin ilk sebepleri arasında sayılabilir. Town-Gown şeklinde ifade edilen bu mücadele 

dinî, siyasî ve ekonomik sebeplere dayanmaktaydı. Farklılıkların mevcudiyeti öğrenci 

hareketlerinin hem eskiliği hem de niteliği gibi bakımlardan sorunları şiddetlendiriyordu. 

13. yüzyıldan itibaren neredeyse tüm Avrupa şehirlerinde öğrenci olayları görülmekteydi. 

Şehirlerdeki yabancılar, şehirlilerin istemedikleri unsurlardı. Bu durum şehir tartışmalarına 

son derece etkili bir şekilde etki ediyordu. Şehirlerin tarafgir tavırları iki bakımdan 

öğrenciler üzerinde etkili olmaktaydı. Soyluların şehri yönetmek istemeleri, tek söz sahibi 

olmayı arzu etmeleri, üniversiteler söz konusu olduğunda sorunları beraberinde 

getirmekteydi. İtalyan üniversitelerinin şehirler için önemi meydanda olduğundan yukarıda 

bahsedilen hâller güney üniversitelerinde daha az yaşanıyordu. Buna karşın kuzey 

üniversiteleri, öğrenci olaylarının yoğunluğu hususunda çok daha netameli bir görüntü 

çizmektedir. İngiltere’de üniversitelerin 13. yüzyıldan itibaren kurulmasına karşın 

şehirlerin yapısı ve İtalyan üniversitelerininki gibi zengin ticarî yaşamdan yoksun olmaları 

şehirleri nispeten sıkıntılı hâle sokmuştur. Kilise, kraliyet ve dindarlar tarafından sıkı 

sıkıya korunan ve kollanan kolejler kendi içlerinde özel bir müessese olarak gelişmiştiler. 

İtalyan ve genel olarak güneyde yer alan üniversitelerde şehir yönetimleriyle beraber önde 

gelen aileler kuzeyin aksine eğitim ve dolaylı olarak öğrenci hareketliliği can damarları 

olduğundan buna göre önlem almayı yeğlediler. Öğrenci olayları oralarda da vuku 

bulmakla beraber şehrin önde gelenleri ve şehrin müesseseleşmesiyle tesis edilen bargello 
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ve sibirri teşkilatları gerçekten de öğrenci olaylarına göz açtırmamakta son derece 

başarılıydılar. 

Üniversitelerin ayrıcalıkları olması ve kimi defa kraliyet vakıfları veya bazen de 

Kilise tarafından gözetilmeleri derebeylerin ve soyluların dikkatini çekmiştir. Bu hâl 

olumsuz görünmese de soylu sınıfı son derece rahatsız etmiştir. Çünkü bunlar, 

üniversitelerin ayrıcalıklarının artmasını kendi yönetimlerini kısıtlayıcı bir davranış olarak 

algılamaktaydılar. O yüzden muhtemel sorunları ve tartışmaları alttan alta 

hareketlendirmekten geri durmamışlardır
215

. Yukarıda da değinildiği üzere üniversitede 

silah taşınması en büyük sorunlardan biri hâline gelmiştir. Yaralanmayla sonuçlanan 

kavgalardan ötürü misal olarak 1457 tarihinde St. Andrews Üniversitesi’nde silah 

taşınması yasaklanmıştır. Böylece şehir halkı ile öğrenciler arasında ortaya çıkacak 

muhtemel sorunların önlenmesine gayret edilmiştir. 

Öğrencilerin bolca tükettikleri içki de öğrenci olaylarının çıkmasına ve artmasına 

yol açmaktaydı. İçki ile sarhoş olan öğrenciler sıklıkla ya ölümle ya da yaralamayla 

sonuçlanan olaylara sebep olmaktaydılar. İçki içmek en azından öğrenciler için sıradan bir 

işti ve öğrencilerin çoğu şehirde yer alan tavernalarda uzunca zaman geçiriyorlardı
216

. Yine 

örnek olarak 1549 tarihinde forsalarla beraber Pisa’da yapılan maskeli baloda maskeli ve 

içkili öğrenciler şehrin karışmasına sebep olmuştur
217

. 

Zaman zaman öğrenciler üniversitelerde de baskınlar yapmaktaydılar. Mesela 1549 

yılının Ocak’ında yirmi beş-otuz maskeli öğrenci Pisa’daki dersleri basmıştır. Bu baskının 

en büyük sebebi hocanın dersleri tatil etme arzusuydu. Kendi söylediklerine göre 

öğrenciler sıradan halkın tatillerine denk gelen festival ve yortu günlerinde ders yapmak 

istememekteydiler. Zira genel olarak üniversiteler bu hususlarda dikkatli olup tatil yapsalar 

da daha önemsiz olduğu varsayılan zamanlarda bu tür durumlara itibar edilmiyordu. Kimi 

zaman öğrencilerin kendileri ders yapmak istemeyip bu tür tavırlarla dersleri boykot 

etmekte ve dersleri tatil etmesi için hocalara fizikî şiddet uygulamaktaydılar. Yine tatil 

hakkında çıkan bir tartışmadaöğrenciler Pisa’daki okulun zarar görmesine neden 

olmuşlardır. 1576 ve 1577 yıllarında tatil meselesini sorun eden öğrenciler, hocaların ders 
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verdiği catherda ile birlikte oturdukları sıraları yakıp yıkmış ve sınıflara ciddi oranlarda 

zarar vermişlerdir
218

. 

Şehir devletleri hâlindeyken zamanla ulusal birliklerini tesis etmiş ülkeler, bu 

alandaki düzeni kendi güvenlik güçleriyle hal yoluna koymuş bulunmalıdırlar. Tarım 

alanlarının açılması yanında ticarî ilişkilerin Avrupa lehine gelişme göstermesi de belki 

zamanla öğrenci olaylarına yol açacak nedenleri ortadan kaldırmıştır. Öğrencilerin kendi 

aralarında olmasa da şehirlilerle aralarında ortaya çıkan fizikî tartışmaların altında 

öğrencilere genel olarak üniversitelere tanınmış ayrıcalıkların yatıyor olması da 

muhtemeldir. Hem Kilise’nin hem de hükümdarların üniversitelerin ayakta kalabilmeleri 

için tanıdıkları ayrıcalıkların içinde öğrencilerin vergi vermemesi gibi o devir için son 

derece önemli ayrıcalıklarınbulunması tartışmaların sebeplerinden biridir. Bu durumların 

önüne geçmek için Paris Üniversitesi’nin özellikle festival dönemlerinde içki içilmesine 

yönelik düzenlemelere gittiğini hatırlamak gerekecektir
219

. 

Ayrıca 30 Yıl Savaşları [1618-1648] başta olmak üzere sıklıkla yaşanan savaşların 

tarafı olan memleketlerin mensupları arasında da tartışmalara varan münakaşalar 

çıkabilmiştir
220

. Doğrusu bu konuda üniversitedeki nationların, mensuplarını kontrol 

altında tutmadaki yetersizlik ve beceriksizlikleri de sıralamaya dâhil edilmelidir. Tabii bu 

sorunlar üzerinde kafa yoranların da kendilerince çözümleri olmuyor değildi. Fantastik 

ürünlerden sayılsa da Fârâbî’nin [ö. 950] el-Medînetü’l-Fâzılası’nın benzerlerinden 

Thomas More’un [ö. 1535] Utopia’sında erdemli toplum anlatılırken öğrenciler 

unutulmamıştır. More’a göre utopik memleketin gençleri asla kendi aralarında 

çatışmayacak ve zamanlarını ilim irfan peşinde geçireceklerdir
221

. Pedagogların çeşitli 

fikirleriyle şekillenmeye başlayan Avrupa eğitimi bu yeniliklerden payını almış ve şiddete 

yönelik hususlarda üniversiteler farklılıklar oluşturmaya çalışmışlardır. Oxford 

Üniversitesi’nde 1209 yılında bir kadının öldürülmesi ve öğrenci ile hocaların 

Cambridge’e taşınarak yeni bir üniversite kurmaları ile neticelenen olayın arkasında da 

ayrıcalıklar aranmalıdır. Daha sonrasında 1240 ve 1252 yıllarında da benzer olayların 
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devamı üzerine yerel güçler ve soylular üniversitelere gösterilen ayrıcalıklar konusunda 

ciddi tartışmalara girmişlerdir.  

Orta Çağ’ın ekonomik bir varlık olarak ortaya çıkmaya başlaması yeni ilişkilerin, 

yeni müesseselerin tesis edilmelerine yol açmıştır. Açıkçası üniversitelerin yeni sınıfların 

oluşmasına düzeyli bir katkı sağlaması gerçekçi bir çıkarım gibi gözükse de eklektik bir iş 

bölümü anlamına da geliyordu. Siyasî ve dinî kaygıların bir nevi tezahürü gibi 

görülebilecek üniversiteleşme hareketi gelişimini farklı biçimlerde sürdürmüştür. Önceki 

devirlerde sıklıkla karşılaşılan öğrencilerin içinde olduğu olayların 16. yüzyıl ve 

sonrasında gözle görülür ölçüde azaldığı düşünülse de taşınabilir ateşli silahların 

kullanımındaki yaygınlık bu kanıyı çürütmektedir. Özellikle öğrencilerin bir şeref olduğu 

düşüncesiyle silah taşımak istemeleri üniversiteleri ciddi sorunlarla karşılaşmalarına yol 

açmıştır. 1547 tarihinde ateşli silahların üniversitelere öğrenciler tarafından sokulması 

sonraki yıllarda, mesela 1579 tarihinde yasaklanmaya çalışılmasına karşın, bir türlü 

muvaffak olunamamıştır
222

. Mesela Oxford ve Cambridge’de öğrenciler silahlarını kendi 

üstlüklerinin altına gizlemekte, gerekli gördükleri zamanlarda da teklifsizce 

kullanmaktaydılar
223

. Ne var ki, öğrencilerin kendi notlarından anlaşıldığına göre 16. 

yüzyılın ikinci yarısında ve yüzyılın sonlarına doğru İtalyan üniversitelerinde silah taşımak 

neredeyse mecburiydi. Hatta sırf zaruret durumlarında öğrencinin veya hocanın kendini 

savunması için bile silah taşınması bile sağlık verilmekteydi. Bir arşiv belgesine göre “bir 

kılıç taşınmalı ve savaşma isteği bulunmalı”ydı. Silah taşıma sorunu yüzyılın sonundan 

itibaren muhtemelen ateşli silahların yaygınlık kazanması ile daha da çetrefilleşmiştir. 

Taşınması kolay olan ateşli silahların ortaya çıkmasıyla öğrenciler bu defa kılıç gibi kesici 

aletler yerine bunları kullanmaya başlamışlardır
224

. 

Savaş alet ve gereçleri bulundurmanın daha az denetlendiği Avrupa’da üniversite 

öğrencileri kendi şahıslarına ait silahları üstlerinde taşıyabilmekteydiler. Muhtemelen 

yukarıda da izah edildiği üzere öğrencilerin silah taşımaları son derece sıradan ve olağandı. 

İtalyan üniversitelerinin farklı milletlerden oluşan yapısı düşünüldüğünde bu gibi 

yaralamalı münakaşaların yaşanmasını son derece sıradan bir vakıa olmalıdır. Öyle ki 
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1596-1602 tarihleri arasında Pavia’da öğrenci olan biri kendi notlarında içinde her 

öğrencinin bir kılıç taşıması gerektiğine alenen vurgu yapmaktaydı
225

. Böyle olunca en 

ufak bir ihtilaf durumda öğrenci tartışmalarının nasıl sonuçlanacağını kestirmek hiç de zor 

değildi. Enerjik gençler, en ufak bir tartışma anında süratle restleşebilmekte ve tartışma 

istenmeyen biçimde neticelenebilmekteydi. Nationların, üstüne üstlük bir de ulusal ve dinî 

anlaşmazlıkların ortaya çıktığı zamanlarda kargaşalıklar söz konusu olduğunda arka 

çıkmaları son derece sıradan bir hâl aldığından şiddet olayları dinmiyor aksine daha da 

şiddetleniyordu. Böylesi durumlarda öğrencilerin sokaklarda gösteri yapması neredeyse 

kaçınılmazdı. 1533 tarihinde sokakta bir öğrencinin öldürüldüğü Toulouse’da, iki yüze 

yakın öğrenci sokak gösterilerine katılabiliyordu
226

. 

Öğrenciler kendi aralarında olduğu kadar okulda hocalarıyla da ciddi sorunlar 

yaşamaya meyyal idiler. Avrupa için önemli festivallerin olduğu zamanlarda öğrencilerin 

meraklı hâlleri dersleri terk etmek istekleri ile birleşince ortaya saldırgan örneklerin 

çıkıyordu. İlginç bir örnek üniversite hocalarının nasıl bir tehlike ile karşı karşıya 

olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Paris Üniversitesi’nde retorik hocası olan Marc-

Antione Muret cumartesi günü ders yaparken öğrencisi, kendisine fırlattığı bir kavunla 

dersi sona erdirmesini istemiş bunu yapmaması halinde kendisine zarar vereceğini 

söyleyerek korkutmuştur
227

. Öğrenciler bir sebepten ötürü ders yapmak istemediklerinde 

bu türlü yollara kolaylıkla tevessül edebilmekteydiler. Öğrencilerin bu isteğinin sebebi 

yerel bir bayram ise birden bire öğrenciler arasında fizikî saldırılara yol açabiliyordu.  

Bilhassa Almanlarla Polonyalılar, Sienalılarla Almanlar sıklıkla münakaşa etmeye 

meyilliydiler. 

Öğrencilerin fizikî cezalara çarptırılmaları son derece olağandı. Bu ceza çoğu defa 

hapishanede çektirilir ya da fizikî cezalarla öğencinin davranışlarının düzeltilmesine 

çalışılırdı. 1503 tarihinde Paris’teki Montaigu College’ında Jean Standock tarafından 

yazılan bir tüzükte, kalkışmaların ve fizikî saldırıların cezalandırılmasının gerektiği 

belirtilmektedir
228

. Öğrencilerin ya da hocaların veya bunların ailelerinin hemen hepsi bazı 

ufak tefek farklılıklara karşın üniversite mensubu olarak görüldüklerinden adlî takibat ve 
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ceza konusunda da benzer şekillerde muhakeme edilmekteydiler. Üniversite mensuplarının 

yukarıda da değinildiği üzere dinî farklılıkların içkinin verdiği sarhoşlukların sebep olduğu 

gasp, hırsızlık, yaralama, cinayet ve vandalizm yüzünden cezalandırılmaları üniversitelerde 

öteden beri mevcuttur. Bu türlü adlî vakalar genel olarak mahkemelerin görev alanında 

olmasına, Osmanlı deneyiminde de bu şekilde görülmesine karşın üniversite uygulaması 

daha özerk bir biçimde gelişmiştir. Adlî olayların soruşturulması ve muhakemesi 

sonrasında farklılıklar yaşansa da üniversitenin içinde görülürdü. Bu bakımdan yine genel 

olarak en üst hukukî merci rektörlüktü. Öğrenci merkezli üniversitelerde ise bu görev 

chancellor ya davice-chancellora düşerdi. Ama bir şekilde olumsuzlukların giderilmesi ve 

cezaların verilmesi görevi üniversitenin kendi iç meselesi olarak görülmekteydi. Eğer hoca 

ya da öğrencilerin faili olduğu olaylar söz konusu ise muhakeme yapılır, sonucunda da 

üniversitede hapis tutulmaktan bedenî ezaya değin pek çok şekilde cezanın infazına 

gidilirdi. Bazen, nispeten ufak olduğu düşünülen olaylarda para cezası yeterli görülürdü. 

Kimi üniversite tüzüklerinde bu konuda ayrıntılı bilgilere de yer verilmekteydi. Ama her 

hâlükârda üniversitenin bir iç düzenlemesi olarak kolay olmayan disiplinin sıkı 

tutulmasının gerekliliği kabul edilmekteydi. Eğer söz konusu suç gerçekten önemli ve 

üniversitenin üstesinden gelemeyeceği bir şey ise bu durumda çoğu defa suçun faili 

üniversiteden çıkarılır ve ilişiği kesilirdi
229

. 

İtalyan üniversiteleri de dâhil diğer üniversitelerin içinde bulunduğu şehirlerin polis 

ve güvenlik teşkilatı bulunmadığından öğrenci olaylarının önüne geçmek çoğu defa 

mümkün olamamaktaydı. Böyle olunca, bazı defalar nationlar arasında vuku bulan 

karşılıklı yaralamalı olayları muhakeme etmek bir yana durdurmak bile kolay değildi. 

 

VII.  Spor 

Avrupa üniversitelerinin genel olarak fizikî aktiviteye dair önlemler alıp 

almadıkları yahut sportif faaliyetlere yönelik düzenlemeleri olup olmadığı konusunda 

kesinlik sözkonusu değildir. Çünkü bazı defalar ve bazı sporlarda üniversiteler kelimenin 

tam anlamıyla öğrencilerin bu alandaki hareketlerine göz yumarken bazı defalarda 

engelleme yoluna gidebildiklerine ilişkin pek çok örnek mevcuttur. Orta Çağ 

üniversitelerinin öğrencilerin spor yapmalarına karşın ilgisiz bir tavır sergiledikleri ya da 
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çok az ilgilendikleri söylenebilir. Galiba bu tavırlarındaki en belirgin sebep sporun öğrenci 

grupları arasında karşılıklı restleşmelere yol açma pontansiyeli olmasıdır.  

Aslında üniversitelerin bilhassa hümanizma altındaki yeniden şekillenişlerinde eski 

geleneklerin ihyası sırasında spora gereken önemi vermesini beklemek yersizlik 

olmayacaktır. Umulanın aksine hümanizma ve insanın öncelenmesi sırasındaki ilişki spor 

söz konusu olduğunda aynı hızla gelişememiştir. Yahut eski ilimlerin ihyasında spor söz 

konusu olduğunda aynı hız yakalanamamıştır. 15. yüzyılın ilk yarısında Mantua markisinin 

hümanist gerekçelerle inşa etmeye giriştiği ve sonradan üniversiteye dönüşen okulunda 

öğrencilerin fizikî eğitimlerinin programın başlıca maddelerini oluşturduğu 

anlaşılmaktadır. Tabii spora yönelik bilinçli eğilimin öncüleri yine soylular oluyorlardı. 

Çünkü bu biraz da savaş sanatları için gerekli olan çevik bir vücudun gereklerindendi. 

Kaldı ki üstüne üstlük bir de buna parlak geçmişin eklenmesiyle sporun gençlerin 

eğitiminde yer almasını ummak için pek çok sebep bir araya gelmiş oluyordu
230

. Çünkü 

soyluluk o zaman için bunu gerektirmiştir. Soyluların bu tarzı yavaş yavaş da olsa 

üniversite programlarından ziyade öğrencilerine sirayet etmiş olmalıdır. Bu girişimin en 

bariz örneğini yukarıda anılan Mantua markisinin girişiminde görmek mümkün. Marki 

başta kendi evladını eğitmek niyetindeyken sonrasında civardaki çocukların da eğitim 

aldığı bir okul kurmuş buraya zamanın önemli pedagog ve âlimlerinden Vittorino da 

Feltre’yi [ö. 1446] atamıştır. La Giocasa adı verilen okulun pek çok ilginç tarafı olmakla 

beraber en önemlisi oyunların oynanacağı geniş çayırlıkların da okulun programına 

sokulmuş olmasıdır. da Feltre için fizikî eğitim öğrenciler için olmazsa olmaz şartlardan 

görülmelidir. Gerçekten de sağlam kafanın sağlam vücutta bulunacağı fikri hümanizma ile 

yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. Burada asıl dikkat çeken fiziksel egzersizlerin 

öğrenciler için önemli olduğu fikrinin zihinlerde yer etmesidir. Vergerius [ö. 1565] da 

ayrıca hümanistik eğitim içerisinde gençlerin vücutların bilgi ile olduğu kadar vücutça da 

yaşama hazırlanmaları gerektiğini söylemekteydi
231

. Bu fikirler kendilerine Rönesans devri 

filozoflarının eserlerinde deyer buluyordu. Vives, Erasmus, Mathurin Cordier
232

 [ö. 1564], 
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Roger Ascham [ö. 1568] ve Humprey Gilbert’in [ö. 1583] düşünceleriyle eserlerini bu 

çerçevede not etmek gerekecektir
233

. 

Şehirlerde gerek festivaller gerekse diğer turnuvalarda izleyici veyahut oyuncu olan 

öğrencilerin sebep olduğu pek çok olay bilinmektedir. Üniversitelerin yönetmeliklerine 

kadar giren düzenlemelerde silah ve saldırıya yönelik olan sporların da yasaklanması 

sözkonusuydu. Eskrim şeklinde öğrenciler arasında revaçta olan her iki elin de kullanıldığı 

kılıç sporunu da buna dâhil etmek gerekecektir. Sonraki dönemlerde ise öğrencilerin 

eğlence ihtiyaçları için o dönemde yaygın olan sporları yapmalarına izin verildiği gibi 

alanların düzenlenmesine de çalışıldığı anlaşılmaktadır. Daha 1478 gibi erken bir tarihte 

Corpus Christi College’da elle oynan bir oyun için alanlar tahsis bile edilmiştir. İlgi çekici 

olan bir başka husus ise 1517 tarihinde yine aynı kolejin yönetmeliğinde iyi durumdaki 

“akıl ve beden” için bahsi geçen oyunun oynanmasına izin verilmesidir. Bu örneklere 

binaen Orta Çağ’dan başlayarak Rönesansın sonlarına değin fiziksî aktivitelerin 

üniversitelerce çok da uygun görülmediği fikri oluşmaktadır
234

. 

Sporun fizikî bir aktivite işlevi görmesi yanında öğrencilerin sosyalleşmesinde 

önemli bir yanı olduğunu ayrıca öngörmek yerinde olur. Taşradan gelen öğrencilerin 

Oxford ve Cambridge’de soylu çocuklarıyla bir arada olmaları sırasında değişimler 

meydana geliyordu. Kaynaşma için üniversitelerin öğrencileri farklı pozisyonlarda 

bulundurmalarının yanında spordan da faydalandıkları anlaşılmaktadır. Sportif faaliyet 

olarak tenis oynamak son derece yaygındı. Tenisin, sadece bu oyun için özel yapılmış 

kortlarda düzenli olarak oynandığı belirtilmektedir
235

. Orta Çağ devri kolejlerinden 

Oxford’daki Corpus Christi’de öncesinde kimi sorunlardan ötürü sınırlamalar getirilmiş 

olsa da sırf sağlık için kolejin bahçesinde muhtemelen ayakla oynanan bir top oyunun 

oynanmasına “non prohibemus tamen lusum pilae ad murum, tabulata aut tegulas, in 

horto, causa solum modo exercendi corporis et sanitatis
236

” izin verildiği bilinmektedir. 

Burada dikkat çeken iki husus mevcuttur. İlki öğrencilerin, bilhassa üniversiteden çeşitli 

nedenlerden ötürü uzaklaşamayan öğrencilerin rekreasyonal amaç çerçevesinde eğlence 
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ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlanmasıdır. Diğeri ise son derece tarihî kökenleri 

bulunan cimnasyum geleneğinin devamı olarak ortaya çıkmasıdır. Antik geleneğin en 

azından Avrupa çapındaki cimnazyumlarla ihya edilmesi burada da kendini bu şekilde 

göstermektedir. Oxford ve benzerleri topla oynanan oyunlara izin verirken bu defa bir 

İskoç üniversitesi olan St. Andrews’ta muhtemelen öğrenciler arasında kavgalara yol açtığı 

düşüncesiyle öğrencilerin futbol oynamaları yasaklanmıştır
237

. 

Avrupa çapında öyle sporlar hem toplumu hem de öğrencileri meşgul ediyordu ki 

üniversite yönetimlerini diğer bazı spor dallarında olduğu gibi mümkün olan engelleme 

yollarını aramaya yönlendiriyordu. Boğa güreşi 16. yüzyıl İtalya’sında nisbeten revaçta 

olan bir eğlence biçimiydi misal olarak. 1568 yılında Pisa’da öğrencilerin bu türlü eğlence 

etkinliklerine katılması ve üniversite yönetimlerinin bunlara müsaade etmemesi, şehirde 

sıkıntılara bile neden olmuştur. Üniversiteler boğa görüşleri konusunda engellemelere 

yönelik girişimlerde bulunurken farklı bir biçimde İspanyol üniversitelerinde öğrencilerin 

boğagüreşinde bir boğa öldürmesi mezuniyetin gereklerinden görülebilmektedir
238

. 

Yüzmenin öğrenciler arasında tercih edilen bir spor olduğu anlaşılmaktadır. 

Üniversitenin düzenleme kaygısı gütmemesine karşın muhtemelen öğrenciler kendi 

aralarında yüzme yarışları bile düzenlemekteydiler. Cambridge Üniversitesi’nin öğrencileri 

ders aralarında Cam nehrinde yüzüyor olmalıydılar. Bu esnada boğulma vakalarına da 

rastlanmaktaydı. Öyle ki buna dair kimi kayıtlar mevcut bulunmaktadır. Boğularak 

ölümlerin önüne geçmek için Cambridge masterlarından Everard Digby [ö. 1606] adında 

birinin yüzme kitabı yazdığını ayrıca not etmek yararlı olacaktır
239

. Güney Avrupa’daki 

üniversite öğrencileri arasında olduğundan daha fazla revaçta olan ayakla oynanan top 

oyunu futbol sonukavga ile de sona erse de İskoçya’daki öğrencilerin vazgeçemedikleri bir 

spordu. Muhtemelen sonuçlarının kavga ile sona ermesi ya da derslerin ihmal edilmesi gibi 

nedenlerden olsa gerek öğrencilerin futbol oynaması hakkında düzenlemelere gidilmiştir. 

İlk düzenleme 1424 tarihinde 1. James [ö. 1437] tarafından yapılarak önlemler alınmaya 

çalışılmışsa da 1457 tarihinde İskoç Parlamentosu aldığı bir kararla futbol oynanmasını 

yasaklamıştır
240

. 
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Avrupa’daki spora yaklaşım bu şekildeyken Osmanlı medreselerinin bu konuda 

nasıl bir yaklaşım içinde olduğuna dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden ilgili 

dönemde genel olarak halkın özel olarak da medrese öğrencilerinin hangi sporları 

yaptıkları konusu yeteri kadar açık değildir. Bununla beraber ahalinin yaptığı sporlara dair 

kimi düşünceler mevcuttur. En azından elit eğitimi olarak görülebilecek Enderun 

Okulu’nda yapılan sporlardan haberdar olunabilmektedir. Elit eğitiminde yapılan sporların 

sıradan halk tabakalarında ve bilhassa medrese öğrencileri arasında da yapıldığını ummak 

yanlış olmayacaktır. Güreş, cirit, top, okçuluk, gürz kaldırma ve tomak gibi oyunların en 

azından Enderun halkı tarafından oynandığı anlaşılmaktadır
241

. Ancak medrese 

öğrencilerinin bu türlü sporları yapıp yapmadığı henüz bilinmemektedir. 

 

VIII.  Mezuniyet 

Yükseköğrenimin temel görüntüsü bir bakıma müesseselerin nasıl geliştikleri ve 

ortaya çıktıklarıyla da ilgilidir. Yahut aksine müesseseleri incelemek, onların ürünlerine 

bakmak ve anlamakla da mümkündür. Üniversite ve medreseler bakımından öğrencilerin 

mezuniyeti yükseköğrenimin neyi hedeflediğini bir şekilde belirgin kılar. Bu hedefin her 

zaman için önemini ve gerçekliğini sürdürmesi mümkündür. Ama Orta Çağ ile Rönesans 

dönemi için yükseköğrenimin tek bir hedefinin olması düşünülebilir.  Bu hedef gençlere 

hem kültürel hem entelektüel gereklilikleri yerine getirerek geleceklerini kurabilecekleri 

yetileri kazandırmak idi. Dolaylı bakımdan önemini ise genişleyen ve değişen idarî 

ihtiyaçların varlığı belirlemekteydi. Avrupa ve Osmanlı deneyimlerinde eğitimin genel 

odağı, hep olmasa da çoğu defa bürokratik ve hiyerarşik mevkilerin yetenekli gençlerle 

doldurulmasıydı. Ancak bu düzenin sürdürülebilmesi ve anlamlı bir şekilde işletilmesi 

zaman kısıtlarının tesis edilmesine bağlıdır. Anonim kaynaklar olarak eğitim kurumlarının 

bilgi yetkinliğini tespit etmeleri, mevkilerin doldurulması yahut işlerin pratik hâle 

dönüşmesiyle son derece ilgili gerekçeleri meydana getiriyordu. Hemen olmasa da 

zamanla gelişen sürelerin inşası sonuç olarak mezuniyet fikrinin ve olgusuna da zemin 

hazırladı. Muhtemelen bu gerekçenin altında makul olan ancak somutlaştırılamayan bir 

ölçme niyeti yatmaktaydı. Bu yüzden eğitimin belli zaman dilimlerine ayrılması ve 
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sonunda da bu yetkinin ispatına yarayacak bir dokümanla tespiti hâsıl oldu. Her iki 

gelenekte de bu kaygıların kökenlerini benzer gerekçelerde bulmak imkân dâhilindedir. 

Makdisi’nin, bilhassa Avrupa eğitim geleneğinin kökenlerini İslam eğitim 

uygulamalarında arayıp bulma gayreti bu fikre dair kuvvetli karineler barındırmaktadır. 

Ancak öyle olsa bile Avrupa’nın kendi örf ve adetleriyle beraber eğitim algısını da işin 

içine katmak gerekebilir. Medrese örneğindeyse yetkinliğin belgelenmesi, söz söyleme 

hakkının gerekçelendirilmesi, durumu önemli kılmaktaydı. Çünkü medrese doğrudan 

doğruya ifta, tedris ve kaza alanlarını ve kimi az sayıdaki yüksek dereceli idarî 

memurlukları beslemek üzere tasarlanmıştı. Kendi içinde kıdem ve hiyerarşik bir 

örgütlenmeyi de oluşturduğundan yetkinliğin tevsiki önemliydi. Medreselerde son evre 

olarak darülhadis ve sahndan mezuniyet, hem belli bir sürenin eğitimle geçirildiği, hem 

belirli yetkinliğe erişildiği hem de hüküm verme yetkisinin hak edildiği anlamlarına 

gelmekteydi. Her iki gelenekte de tevsik bu bakımdan dikkat çekici ve mezuniyet bu 

yüzden önemliydi. Mezuniyet, yukarıda ifade edilen hususların önemine vurgu yapan bir 

noktaydı. Mezuniyet ayrıca öğrenci için yeni bir hayatın, yeni bir kariyerin başlangıcına da 

zımnen vurgu yapmaktaydı. Böylece mezun olan kişi iş hayatına başlar ve doğrudan 

doğruya karar mercilerinde üst mevkilere erişmenin kapısı açılmış olurdu. 

Avrupa’daki üniversitelerin tamamlanması, belli sürelerin eğitimle geçirilmesi 

yahut tayin edilmiş kitapların okunması ile ölçülebilir bir mahiyet arzediyordu. Ama belki 

ondan daha da önemlisi mezuniyetin simgesel ve çoğu defa görsel bir konumu da işgal 

etmesiydi. Medreselerdeki durumun aksine bir biçimde gelişen bu görsellik hâli toplumsal 

mutabakatın ve geleneksel kabulün icrasıyla da anlaşılabilir kılınmaktaydı. Diğer bir 

deyişle, Avrupa’nın kamusal yaşamında yer edinen dinî merasimlerin ve panayırların 

mezuniyete sinmiş olması şaşırtıcı değildir. Bu yüzden Avrupa’daki zaman, mevsim ve 

dinî gerekçelerle devinim halinde süregiden olaylardan birinin de mezuniyet olduğu 

belirtilebilir. Belirtilmiş bir zaman diliminin bitirilmiş olması, sürenin geçirilmesi o devir 

için kutlamayla görünür kılınmasını da makul bir çerçeveye yerleştirmiştir. Öyle ki, kimi 

üniversitelerde mezuniyetin olması sadece okulun bitirilmesi ile tamamlanmış 

sayılmamaktaydı. Düzenli dersleri bitiren birinin bununla yetinmesi neredeyse kâfi 

gelmemekteydi. Misal olarak İspanyol üniversitelerinde üstüne üstlük boğa güreşi yapıp 

güreştiği boğayı usulüne uygun biçimde öldürmesi de gerekmekteydi. Elbette bu 

seremoninin bilimsel yetkinlikle doğrudan bir ilişkisini kurmak mümkün değildir. Ama bu 
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seremoninin geleneğin devamı ile birlikte mezuniyetin görünür kılınması ve toplumsal 

onayın alınması gibi hususlar bakımından anlaşılması mümkündür. Bu yüzden 15. ve 16. 

yüzyılın üniversiteleri mezuniyet ile bu fonksiyonları da sürdürme görevlerini üstlerine 

almış oluyorlardı. 

Öğrenciler önceden belirlenmiş süreleri tamamlayarak yahut tespit edilmiş kitapları 

başarı ile geçmiş olarak neticede mezun olurlardı. Mezuniyetin ölçüsü, sınavlarla 

değerlendirmekten çok öğrencilerin performanslarıydı. Öğrenim yaşamı boyunca okunan 

kitapların başarıyla tamamlanması, hocanın verdiği ödevlerin yapılması ve sonunda 

hocanın sorduğu sorulara nitelikli cevapların verilmesi mezuniyetle yakından ilgiliydi. 

Kişinin nasıl bir beceriyle bunların üstesinden geldiği bugün için çok net olmasa da 

hocanın öğrenci hakkındaki düşüncesinin mezuniyetle yakından ilgisi olmalıdır. 

İcazetnamelerde adı zikredilse bile medrese değil müderris esastır. İcazetnamede, 

okutulan derslerin tanımı, okutan hocanın adı ve icazeti veren müderrisin hocalarının 

silsilesi gösterilirdi. Buna mukabil Avrupa üniversitelerinde mezuniyet diploması o 

üniversitenin adına verilmekteydi. Diğer bir ifade ile medresede müderris üniversitede ise 

müessese ön plana çıkmaktaydı
242

. 

 İslam geleneğinde Makdisi’nin sürekli ve kanıtlarıyla ortaya koyduğu üzere 

icazetin, öğrenimin niteliğini kanıtlama görevi olduğu meydandadır. İcazet uzun ve 

ayrıntılı bir biçimde hangi hocalardan ders okunduğunun belgesi olarak aslında modern 

anlamda hocalar üzerinden okunan derslerin, dolaylı olarak da öğretilen konuların bir 

dökümünü vermekteydi. Sonradan sınıf ve fakülte biçiminde örgütlenme yoluna giden 

üniversite için böylesi bir ihtiyaç Müslümanların uygulamasından oldukça sonra ortaya 

çıkmış oldu. İslam eğitim geleneğinin etkisi olsun ya da olmasın üniversitelerde eğitim 

derecesinin gösterilmesi, benzeri bir belgelendirme şeklinde galiba 12. yüzyıldan itibaren 

görünmeye başladı. İlk kez Avrupa’nın en güneyinde ve Müslümanların yaşadıkları yerlere 

yakın İtalya’da yürürlüğe giren bu uygulama aslında kadim Avrupa’daki dinî geleneğin 

değişime uğramış hâliydi yahut bu şekilde üzerinde tartışılmaya değer özellikler 

taşımaktaydı. Zira Kilise ve onların yetkilendirdiği yerel kiliseler kendilerinin açtığı 

kurslarda, ya da kurs denebilecek seminerlerde, dersleri başarı ile bitirenlere bir belge 
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verilmekteydi ve bu belgenin de 15. ile 16. yüzyıllarda başka bir dereceye işaret eden, 

dolaylı bir biçimde licentiaya karşılık geldiği belirtilmektedir
243

. 

 Öğrenilme işinin tevsiki bir düzene konulmasını gerektirmiştir. Özellikle ilk 

devirler boyunca kilise okullarında öğretme ameliyesinin para karşılığı elde edilmiş 

belgelerle basit ve yetersiz kişiler tarafından verilmesi hep sorun edilmiştir. Muhtemelen 

bu sıkıntının giderilmesi 3. Lateran Konsili’nde [1179] karara bağlanmıştır. Böylece 

kimlerin ders verebileceği de belirlenmiştir. Bir bakıma bu gelişme öğretme hakkının 

tescili gibi görünse de arkasında kilise hiyerarşisinin mecbur tuttuğu yapılanma yer 

almaktadır. O yüzden 15. ve 16. yüzyıllarda baccalaureate ve licentia docendi şeklinde 

gelişerek neredeyse son hâlini almış düzenlemelerin kilise hiyerarşisindeki kökenlerini de 

ayrıca anlamak gerekmektedir. Bu bakımdan icazetin kökenlerinde öğretme yetkisinin, 16. 

yüzyıl ve sonrasında sekülerleşme kaydıyla beraber üniversitedeki diplomanın kilise 

hiyerarşisinde karşılıkları bulunmaktaydı. İcazette öğretme ve kanonik görülen kaynakların 

tedrisi mündemiç iken licentialarda bu özellik sonralarda ortaya çıkmıştır. Durumun tespiti 

daha çok bir derece, bir makam ya da hiyerarşideki bir konuma karşılık gelmiştir. Keza 

dinden uzaklaşmaya karşın öğretme yetkisi ile hiyerarşik konum algısı belki de böylece 

hep beraber korunmuştur. Fakat bir biçimde mezuniyet, 16. yüzyılın sonrasından itibaren 

öğretme yetkisinin tanınması şeklinde bir role bürünmüştür. 

 İcazet ile licentia docendi gibi dönemlerinin yükseköğrenim silsilelerinin 

şekillenmesine yol açan mekanizmaların nitelik bakımından da incelenmesi gerekir. 

Öğrencinin okuduğu dersleri ve dolaylı bir biçimde hocalarını göstermesi bakımından 

icazetler özgün vesikalar olarak değerlendirilmelidir. Doğrusu medreselerde öğrencilere 

verilen icazet ile kabaca birer diploma mahiyetindeki licentialar arasındaki bariz nitelik 

farkına daha önceleri dikkat çekilmiştir. Bu yaklaşıma göre icazet şahıslar, diğer bir 

ifadeyle müderrisler tarafından verilirken üniversitelerdeki mezuniyet belgeleri bir kurum 

tarafından onaylanmıştır
244

. Bu son derece önemli bir farkı ifade eder aslında. Bu farkın 

medrese ile üniversitelerin kurumsallaşması ve içerikleri konusunda yeterli olması son 

derece dikkat çekicidir. Hakikaten öğrencilerin mezuniyetlerinde tevsik edilme biçimleri 

vakıf müessesesi üzerinden bağımsız bir biçimde sürdürülmekteydi. Kimin dersleri 
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hakkıyla takip edip başarıyla sona erdirdiğine karar veren son merci müderristi. Müderrisin 

bu tekliği, medresenin eklektik bünyesinin manevra kabiliyetini de kuvvetlendiriyordu. 

Ayrıca kişiler üzerinden giden ve Hz. Muhammed’de son bulan ilim tarikinin sağlam ve 

tartışmasız kontrolüne de imkân tanıyordu. Keza, doğrudan doğruya derece ifade etmediği 

için ahkâmadair temel eserlerin okunarak yorumlandığına ve bir bakıma anlaşıldığına 

delalet etmekteydi ve bu medreselerden yetişen öğrencilerin tek bir kurumdan çıkarak ifta, 

kaza ve tedris faaliyetlerinde görev almalarının yolunu açmak anlamına da geliyordu. 

Osmanlı medreseleri evvelki dönemlerden tevarüs ettikleri bu geleneği neredeyse hiç 

örselemediler. Ne var ki 19. yüzyılda yaşanan modernleşme hamleleri sırasında tüzel 

kişilik olgusunun yaygınlık kazanmaya başlamasıyla icazetteki özgünlük, yerini diploma 

gibi daha anonim bir standarda terk etmiştir. Kaldı ki o dönemle beraber merkezîleştirilen 

medrese öğrencilerine de artık icazet değil diploma niteliğindeki belgeler verme yoluna 

gidilmiştir. Oysa üniversiteler, İtalya’daki örnekleri tartışmalı olmakla beraber, öteden beri 

en yakın kurum olarak Kilise örgütlenmesine öykünerek biçimde gelişmişlerdi. Dolayısıyla 

üniversitelerin vermiş olduğu mezuniyet belgelerinin zımnen öğretme yetkisinden ziyade 

dereceye matuf bir çerçeve çizdiği ifade edilebilir. Ancak uygulama, mezuniyetin dinî ve 

eğitim ile ilgili gerekliliklerinden ziyade gündelik idarî işlerin görülmesinisağlamaktan 

sorumlu mevkilerin doldurulması anlamına gelmekteydi. Kaldı ki, hızla genişleyen Avrupa 

idarî kadroları din adamından ziyade siyasîgörevleri göğüsleyebilecek, çoğu defa hukuk 

eğitimi almış kişilere ihtiyaç duymaktaydı. Bununla beraber 16. yüzyıl ve sonrasında 

aristokratların yoğun ilgi gösterdiği üniversite öğrenimi, bir statü halini almıştır.  

 Testimonium, okullar arasındaki geçişlerde ve liberal sanat adı verilen trivium ile 

quadrivium eğitiminin ispatının dışında başka amaçlar için de kullanılmıştır. İlgili bölümde 

üzerinde durulduğu için ayrıca izaha gerek olmayan testimoniumun Osmanlı 

medreselerindeki temessükün benzeri olarak anlaşılması mümkündür. Çünkü diplomaya 

karşılık gelmeksizin bir eğitim hiyerarşisindeki eğitimin tespitine ve bir üst okula bunun 

belgelendirilmesine işine yaramaktaydı. Ancak mezhebî ayrılıkların sonucunda gelişen 

karmaşa süresince etkin bir belgelendirme olma imkânını yakalamış oldu. Katolikliğin 

içinden önce Protestan mezhebi ayrılmış sonrasında bu mezhebin kendi içinde de siyasî ve 

itikadî sorunlardan dolayı başka ayrışmalar ortaya çıkamıştır. En azından eğitim alanında 

Katolik eğitim anlayışının yaygınlığı karşısında uzun bir süre kurumsal bir hâl almakta 

oldukça zorlanmışlardır. Keza bu zorluğa bir de eğitimin belgelendirilmesi eşlik etmiştir. 
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Gerçekten de ayrışmanın henüz taze olduğu dönemlerde yerel devletler ve yöneticileri 

Protestan okullarının, Kalvinist akademi ve seminerlerinin vermiş olduğu derecelerini 

kabul etmeme eğilimini benimsediler. Böyle olunca muhtemelen okullar öğrencilerinin 

derecelerini tevsik etmek için başkaca yollar aramaya yöneldiler. Almanya’nın güneyinden 

İtalya’nın kuzeyine dek yaygınlık gösteren Protestan yönetimleri, akademi ve seminerlerin 

öğrencilerine verdikleri testimonium vitae ac doctrinaelerini bir derece belgesi olarak 

kabul etmeye başladılar
245

. Bu şekilde geliştirilen derece belgelendirme usulü özellikle 

Protestan memleketlerinde büyük sorunların oluşmasına yol açsa da kullanımı 

Protestanların kendi üniversitelerini kurumsallaştırmalarına değin sürmüştür. Keza bu 

alandaki asıl değişikliğin 1648 tarihinde imzalanmış Vestfalya Anlaşması ile yaşanmış 

olması muhtemeldir. O döneme değin Katolikliğin dışındaki üniversite ayarındaki 

yükseköğrenim kurumları testimoniumlar vermekteydi. Klasik üniversite eğitiminde 

olduğu üzere disputatioyu geçen öğrenciler derece almaya hak kazanmaktaydılar. Bu 

durumda öğrencilere 1572 tarihinde Thomas van Til’e, Andrew Melville [ö. 1622] ‘şeref’ 

derecesiyle verildiği gibi testimonium vitae ac doctrinae da takdim edilmiştir
246

. 

Testimoniumlar son tahlilde licentiaların görece benzerleriydiler; ancak bu niteliğe sahip 

değillerdi. Kullanımı bakımından Osmanlı medreselerindeki temessükün işlevine benzer 

bir görev içerdiğini düşünmek gerekebilir. Çünkü doğrudan derecenin kendisi olmasından 

ziyade öğrencinin beceri, kalite ve aldığı eğitime ilişkin ilerideki işverenine yahut kuruma 

hitaben kaleme alınmış bir belge mahiyetindeydi
247

. 

 Diploma ya da mezuniyet durumunun ifadesi olan belge, bir açıdan bakıldığında 

Osmanlı medreselerinde olduğu gibi bir bilgi birikiminin onayı, onun ispatı anlamına 

gelmemektedir. Realist ve analitik bir bakışla incelendiğinde diplomaya da icazetin 

doğrudan mezun bir öğrencinin bilgi seviyesinin ölçümüyle ilgili olmadığı görülebilir. Her 

iki gelenekte de mezuniyet belgesinin sosyal ve profesyonel işgücüne katılım için gerekli 

olan ve önceden tespit edilmiş zaman diliminin yine önceden tespit edilmiş konular 

üzerinde çalışılarak ve öğrenilerek geçirildiğine işaret mevcuttur. Kimi defa okunacak 
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konular belirlenmemiş olsa da zaman içerisinde gelişen ve tespit edilen sürelere doğrudan 

atıf söz konusudur. Çünkü bu atıf öğrencinin bilgi düzeyinin olmasa da bilgi ile ilişkisinin 

tasdiki anlamına gelmektedir. İcazetnameler diplomalarda olduğu gibi bir yeterlik hâlinin 

izahını içermektedir: “Temessük, bir dersteki başarının göstergesi olduğu halde, 

icâzetnâme bir meslek için gerekli dersleri başararak bir meslekteki yeterliliği ifade 

etmektedir. Bu yeterlilik, sadece ders yeterliliğinden de ibaret değildir. O branşın 

gerektirdiği bilgi, beceri ve ahlâkî olgunluğu da ifade eder. Başka bir ifade ile icâzetnâme 

objektif ve subjektif yeterliliğin belgesidir
248

.” 

 Kaldı ki zaman içerisinde mecbur tutulan zaman diliminin toplamda ve ayrı ayrı 

olmak üzere kısaldığı görülmektedir. Osmanlı medreselerinde durum ferman ve 

kanunnamelerle bir düzene koyulmaya çalışılmışsa da en azından Sahn-ı Seman 

öncesindeki zorunlu ders süreleri 16. yüzyılda sekiz-dokuz yıldan [8-9] yaklaşık iki [2] yıl 

gibi bir şekilde azalmaya giderken üniversitelerdeki kısalma da üniversitede görülenden 

pek de farklı olmayan bir eğilim sergilememiştir
249

. Öyle ki, başlangıçta, 15. yüzyılın 

başlarında toplamdaki öğrenim süresi görece uzun iken 16. yüzyılın sonlarına doğru 

belirlenen öğrenimle geçirilmesi gereken süre bir azalma göstermiştir. 17. ve 18. 

yüzyıllarda bu azalma eğilimi durmamış aksine devam etmiştir
250

. 

 Medreselerde icazet için Arif, Darülfünun Dergisi’nde şu bilgiyi vermektedir: “… 

tedriste o zaman genel geçer kurallardan ne ise İran ve Arap ellerinde usul filan bunlar 

ittihaz edilmiş ve sürdürülmüştür. Okunan dersler ulum-ı Arabiyye denilen ulum-ı Aliye, 

edebiye, tefsir, füruğ, usul idi. Tali ya da talebe bu dersleri hakkıyla tedris ettiğinde ve 

öğrendiğinde iftaya icazet verilirdi. Her dersi mütehassısının tedrisi geleneği Fatih’in 

medresesini kurmasıyla başladı
251

.” 

 İlmiye sınıfı Osmanlılarda usulüne uygun tahsilden sonra icazet ile mezun olup, 

Osmanlı Devleti’nde hukuk, eğitim, başlıca dinî hizmetler ve nihayet merkezî bürokrasinin 

kendi sahaları ile ilgili önemli bazı makamlarını dolduran Müslüman ve çoğunlukla da 
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Türklerden oluşan bir meslek grubunu meydana getirmekteydi
252

. Bu sistemde yaygın hale 

gelmiş olması yüzünden yaygın hale gelmiş halinde talebe bir hocayı seçer ve onun 

derslerini baştan sonuna kadar on üç, on beş sene takip eder ve icazet alırdı. Keza bunun 

dışında öğrencinin sadece bir hocadan ve birden çok hoca ve evrede ders okuduğu da 

olurdu
253

. 

 Osmanlı mezuniyet belgeleri olarak icazetnamelerin öteden beri gelerek zamanında 

olgunluğa erişmiş bir iç düzenlerinin olduğu ifade edilebilir. Klişe hâle gelmiş bu düzene 

göre Allah’a hamd ve sena, Hz. Muhammed’e salât ve selam ilk bölümlerde yer 

almaktaydı. Sonrasında öğrencinin adına yer verilirdi. İcazette öğrencinin silsile halinde 

hocalarının adına, okutulan kitaplara da atıf yapılırdı. Tarih mevcutsa da verildiği yere 

ilişkin kesin bilgiler mevcut değildir. Çoklukla icazetlerin bir törenle verilmesi yüzünden 

bu törenlerin düzenlendiği yer bilgisi de zaman zaman icazetlerde belirtilirdi
254

. Bütün 

icazetlerde fail durumunda olan, diğer bir ifade ile konuşan kişi icazeti alan değil icazeti 

veren kişi, yani müderristir. Bu açıdan da icazetleri bir biyografi saymak yanlış 

olmayacaktır.  

İcazetin dinî malumat hakkındaki ehliyetin ispatı anlamına gelip gelmediğinin de 

ayrıca tartışılması gerekir. Çünkü medrese icazetlerinde kanonik addedilen bilginin ve bu 

bilgilerin kayıtlı olduğu kaynakların usulüne uygun biçimce okunup anlaşıldığının 

denetlenmesiyle de ilgisi bulunmaktaydı. Sırf bu yüzden ehliyetin ispatını kendi içinde 

barındırdığı düşünülebilir. Mezuniyetin bu algı ile sağlandığının söylenmesi yanında 

icazetin de bu silsilenin sıkı sıkıya takip edildiğinin tevsik edilmesiyle ilgisi olduğu ifade 

edilebilir. Bu düşüncenin en bariz olduğu alanlar icazetlerin bir isnat mekanizması olarak 

tasarlanmış olmasıdır. Bir şekilde mezuniyet belgesi olarak icazeti veren müderris kendi 

meşruiyetini de tespit ederek güvence altına almış bulunur. Hem öğrenci için hem de 

müderris için bilginin bozulmaksızın ve başka bilgilerle karışmaksızın kaynağından elde 

edilmiş olması son derece ehemmiyetli görülmelidir. Bu bakımdan mezun olmanın kaynağı 

en üst makamda aranmaktadır. Hadisin söz konusu olduğu derslerde hadis-i şerifler için 

son merci Hz. Muhammed’in kendisidir. Her hadis bir biçimde sıhhat bakımından gerekli 

önemler alındıktan sonra Hz. Muhammed’de sona erer. Böylece ilmin ve 
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dolayısıylabilginin kaynağına doğrudan erişilmiş olur. İcazette bunun gösterilmesi bir 

bakıma ilmin kanyağı ile öğrenci arasındaki sarsılmaz ve kopmamış bağın kurulması, bir 

başka deyişle ilmî geleneğin yeniden inşa edilmesidir. Böylece icazetin üzerinde 

kurgulandığı temel anlayış, bilginin kimden okunduğu ve ilmin kimden alındığı 

probleminin çözülmesidir.   

İlmin kaynağını tespit ile tesis etmek ve sonra onun doğruluk ve sıhhat derecesini 

incelemek söz konusudur ve bu durum medreseler için varlık sebepleri olarak da 

görülebilir. Keza bununla ilgili olarak Abdullah b. Mübarek’in [ö. 794] “… isnad (senedle 

söz söylemek) dinden sayılır; eğer sened olmazsa isteyen istediğini söylerdi” ve İmam-ı 

Sevrî’nin “İsnad müminin silâhıdır, silah yoksa ne ile savaşır?” şeklindeki ifadeleri burada 

hatırlanmalıdır. Aynı zamanda bir hadis âlimi olanAhmed b. Hanbel [ö. 855] “Yüksek 

isnadı aramak eskilerin geleneğidir” diyerek bir şekilde icazetin mantıksal ve tarihî 

kökenlerine doğrudan bir atıf yapmış olmaktadır
255

. 

İcazet senetlerinde silsilenin aşağıdan yukarı doğru bir yol izlediğine şahit 

olunmaktadır. Osmanlı icazetlerinde, icazetin ilim ve hadis gibi alanlara ait olması hâlinde 

Hz. Allah’a kadar ulaşan bir silsileye ver verilmiştir. Teorik olarak, yeni ortaya konmuş, 

bulunmuş ya da icat edilmiş bir ilim söz konusu ise bu durumda ilmi inşa edene değin 

giden bir silsilenin inşası yoluna gidilmektedir. Böylece mezuniyete mahsus olmak üzere 

tesaûdî ve tenazûlî icazetlerden söz edilebilir
256

. 

Kelâm ilmi icazetinin ise farklı bir boyutun ifadesi şeklinde anlaşılması gerekir. 

Kelâm icazeti senedinde ilmin kurucusu olarak Ebul Hasan Eş`arî [ö. 936] ve İmam 

Matüridî [ö. 944] kabul edilmiştir. Kelâm ilminin senedinde, diğer bir deyişle icazetin bir 

şekilde isnad edileceği kişi olarak ise Eş`arî’nin hocası el-Cübbaî [ö. 933] yer almaktaydı. 

Örnek olarak son dönem âlimlerinden Muhammed Zahid Kevserî [ö. 1951], Hanefî 

mezhebinin bir mensubu olmasına karşın kelâm ilmine ait icazetinde Matüridî ve Ebu 

Hanife’ye değil doğrudan doğruya İmam Eş`arî’ye uzanan bir icazete sahipti
257

. 

Osmanlı medreselerinde öğrencilere verilen icazetlerin biçimsel formlarının kitap 

şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Yine son dönemlerde Süleymaniye ihtisas medresesinden 

verilen icazetlerde eski tarzda ve Avrupa diplomalarını andıran kitap şeklindeki 
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icazetlerden vazgeçildiği belirtilmektedir. Bu bakımdan icazetlerin kitap formundan ziyade 

tomar şeklini almaya başladıkları anlaşılmaktadır
258

. İcazetnamesini alan bir mezunun aynı 

zamanda ifta, tedris yahut kaza konularında bir namzet olarak anlaşılması gerekir. 

Mezunun, eğer kendi başına bir şey yapmayacaksa ve resmî bir mansıp arzusundaysa adını 

rûznâme adı verilen, kadıaskerlik makamındaki sıra listelerini içeren deftere kaydettirmesi 

icap etmekteydi. Böylece nevbet denilen sıraya girilmiş olunurdu. Böylece Rumeli ya da 

Anadolu eyaletlerinin hangisinde müderris olunmak isteniyorsa o yerin idarî bakımdan en 

üst yetkilisi olan kadıaskerinin matlab denilen defterine kaydolunması beklenirdi. 

Mezunlara belki kısaca mülâzim denilmesi doğru bir tavsif olabilecektir. Mülâzemet 

döneminin sonunda önce yazılı sonra da sözlü bir imtihanla boşalan en alt seviyedeki 

medreseye tayin edilen mezuna böylece bir mansıp tevcih edilmiş olunurdu
259

. 

 Üniversite öğrencilerinin hızla yaşama katılma gayretleri onların iyi bir eğitim 

almalarını zorunlu kılmaktaydı. Zaten 15. yüzyıl ile 16. yüzyılın başlarına değin 

üniversiteler nispeten fakir ve orta sınıf ailelerin çocukları için önemli bir sınıf atlama 

enstrümanıydılar. Aristokrat ve soylu ailelerin çocukları genelde kendi evlerinde özel 

hocalardan eğitim gördükleri için üniversite ilgilerini uzunca bir süre çekmedi. Ne var ki, 

16. yüzyıldan sonra Avrupa’daki sosyal ve ekonomik farklılaşma üniversitelerin toplumun 

gündemine taşınmasına yol açtı. Ancak bundan sonra üniversitelerde idarî ve akademik 

farklılaşmalar yaşanmaya başlandı. Aslında üniversiteye gelen, kaydını yaptıran 

öğrencilerin sınıf nitelikleri onların nasıl bir eğitim almaları gerektiği ile de yakından ilgili 

görülebilir. Zamanla toplumsal statü ihtiyacı içinde olan soylu ve aristokrat öğrencilerin 

üniversiteleri doldurmasının öğrenim sürelerinin kısalmasının sebebi olmasa da bu sürenin 

en azından hızlandırıcılarından sayılması makul görülmelidir. Yukarıda bahsedilen orta 

sınıf mensupları hâli vakti yerinde kişiler olup yaşamlarını sürdürecek imkânlara sahiptiler 

ancak öğrenim de kendileri için bir sosyal ilerleme yoluydu ve aldıkları diplomalar onlara 

her zaman yüksek gelirler getirmese de en azından daha güvenli ve daha saygın görevlerin 

yolunu açıyordu. Fakir öğrencilerin ise zaten yükselme fırsatı bulabildikleri yegâne imkân 

üniversite eğitimiydi.  

 Toplum bilimlerindeki öğrencilerin çoğu çok gençti, bazıları henüz on iki [12] 

yaşına bile gelmemişti. Üniversiteye kayıt olanların çok azı mezuniyet için gerekli olan altı 
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[6] yıllık eğitimi tamamlayabilmişti. Orta Çağdaki üniversite öğrencisi modern üniversite 

öğrencisinden çok bir okul çocuğu gibiydi. Sadece öğretmenin derslerini dinlemesi ve 

burada anlatılanları hatırlaması bekleniyordu. Araştırma yapması ya da açıklayıcı ödevler 

yapması beklenmiyordu. Öyle ki birçok üniversitede kütüphaneye girmesi bile yasaktı
260

. 

 Üniversite âleminde eğitim sonunda öğrenim görmüş olan öğrencilere öğretme 

yetkisi, Latince adıyla libera potestas ubique regendi derecesi verme hakkı tanınan ilk 

üniversite Toulouse’dur. Bu hak, Toulouse Üniversitesi’ne 1233 tarihinde Papa 9. 

Gregory’nin [ö. 1241] fermanı ile verilmiştir. Böylesi bir ayrıcalık sonrasında Batı 

üniversitelerinde öğrenimin niteliğini göstermesi bakımından bir yetkilendirme yahut 

derece verme fikri gelişmiştir. İlgili bölümlerde de izah edildiği üzere derecelendirme 

meselesi bir bakıma Kilise’nin kendi iç düzeni ve Kilise bürokrasisinin ihtiyaçlarıyla 

ortaya çıkmış şeylerdi. Bununla birlikte eğer Kilise içinde bir görev alınacaksa üniversite 

derecesinin son derece önemli bir karşılığı bulunmaktaydı. Keza üniversitede ders verme 

faaliyeti içinde olmak da üniversiteleri başarı ile bitirdiğine işaret edecek derecelere sahip 

bulunmakla mümkündü. Ancak bunun dışında bir iş ile meşgul olunması durumunda 

üniversite derecesinin doğrudan doğruya etkisi ve önemi olduğu söylenemez. Kaldı ki 

derece meselesi özünde Kilise hiyerarşisi ile yakından ilgili bulunmaktadır. Bu yönüyle 

üniversiteden alınacak derece hem Kilise hem de akademik hiyerarşinin başlangıcına 

delalet etmekteydi. Licentia docendi ilk dönem medreselerindeki halka unsuruna 

benzetilebilirse de bahsedilen derece otonom olarak dinî içerikli yetkileri başta gelmek 

üzere ders verme yetkisinin detanınması anlamına geliyordu. Zaten üniversite mezuniyeti 

sonunda derecenin verilmesi dinî bir içerik arz etmekteydi. Kaldı ki, licentianın doğrudan 

doğruya kişinin dünyanın her yanında ders verebilme yetkisi olarak da anlaşılması 

gerekir
261

. Zaten kural olarak bu dereceyi verme yetkisi Kilise’nin ya da onun uygun 

gördüğü ve yetkilendirdiği kişinin uhdesinde yer almaktaydı. Bu yetki bile başlı başına 

üniversite derecesinin neye karşılık geldiğini göstermesi bakımından önemli görülmelidir. 

Üniversiteye gitmek isteyen, bazen yarıda bırakan bazen de tamamlayan öğrencilerin ilk 

hedefinin üniversite derecesi almak olmadığı da ayrıca dile getirilmelidir. Misal olması için 

dönemin İngiliz üniversitelerinde okuyan öğrencilerinin yarıya yakınının bir derece 
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almadıkları belirtilmektedir
262

. Muhtemelen zamanla gelişen üniversite algısı sonralarda 

bir statü ifadesi olarak da kullanıldığından pek çok öğrenci için şeref kaygısı dışında bir 

anlam ifade etmemekteydi.   

 Üniversitede temel olarak iki derece vardı ve eğitimin gerektiğinde 

belgelendirilmesi bu iki derece üzerinden yapılmaktaydı. İlk mezuniyet derecesi 

baccalareustu
263

. Genelde bu konudaki bilgiler ve yorumlar tam anlamıyla belirgin 

olmadığından net karşılıklardan söz edilmemektedir. Ancak bu derecenin üniversitenin üç 

fakültesinden birini bitirmiş olmak anlamına gelmekteydi. Öğrenci derslerini başarı ile 

bitirip bu hakkı kazanmış olsa da üniversitede çalışmaya devam zorunluluğundaydı. Büyük 

ihtimalle hocasına yardım etmekte, onun isteklerine cevap verecek çalışmaları 

yapmaktaydı. Bu dereceye sahip olanların öğretme hakları değilse de bir üst eğitime 

geçmenin hakları mevcuttu. Sanat fakültesinden mezun olanların durumu ise üniversiteyi 

oluşturan fakülteler yüzünden farklı bir konum arz etmekteydi. Buradan mezun olanlar 

bakalorya ya da master derecelerine sahip olduklarından yine mezun oldukları sanat 

fakültelerinde ders verebilmekteydiler. Bununa beraber bu dereceleri onların diğer üç 

yüksek fakültede okumalarının da bir ön koşulu olarak görülmekteydi. Modern dönem 

araştırmacılarının sıklıkla tartıştıkları hususun başında bu durum gelmektedir. Çünkü 

öğrencinin öğretirken bir üst üniversite fakültesinde ders verme durumunda bunun 

zorunluluktan mı yoksa öğrenci olmanın gereklerinde mi olduğu henüz 

netleştirilememiştir. Ancak sonuç olarak sanat fakültelerinden mezun olmak teoloji, hukuk 

ve tıp fakültelerine girmeşartlarının başında geliyordu. Master olmuş bir öğrenci eğer 

isterse bir yandan böylesi bir hazırlık okulunda ders verirken diğer yandan da yüksekokul 

öğrenciliği yapabilmekteydi
264

. 

 İkinci derece ise magister ya da doctorluktur. Bu derece doktora seviyesindeki 

eğitime karşılık gelmekteydi. Bakalorya sonrasında üniversitede araştırmalarına devam 

eden ve yükseköğrenim ile birlikte tartışmalara katılan öğrencinin öğretme yetkisinin 

tanınması anlamında kullanılmaktaydı.  
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 Mezuniyetin hangi nitelikler sonunda oluştuğu ilgili bölümlerde dile getirilmişti. 

Bununla birlikte ölçüye dayalı bazı hususlara bir kez daha vurgu yapmak yerinde olabilir. 

Mezuniyetin oluşabilmesi nitelikli öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğiyle alakalı 

olmasına karşın ölçülebilmesi modern zamanlardaki gibi 15. ve 16. yüzyıllarda da 

ölçülebilmesi ancak sınav ve hocanın kanaati ile mümkündü. Niteliğin garantisi olarak 

öğrenim süresinin kendisi anlamlı görülmüş bulunmalıdır. Ne var ki insan hayatının 

nisbeten önemli bir kısmını oluşturan öğrenim süreleri yaşam beklentisi uzadıkça en 

azından 15. ve 16. yüzyıllar boyunca azalma eğilimi içinde olmuştur. Bu hususun hem 

medrese hem de üniversite ayağındaki çeşitli sebepleri üzerinde düşünülmelidir. 

Muhtemelen hızla gelişen bürokratik pozisyonların artışı nitelikli insan beklentisinin 

tazyikini artırmış olmalıdır. Öyle olunca ders programının oturması, kurumsallaşmanın 

sağlanması gibi başka sebeplerle beraber öğrenim zamanının kısalması medrese ve 

üniversitelerin gündemini meydana getirmiştir. Ancak 15. ve 16. yüzyıl boyunca 

mezuniyet niteliğinin belirlenmesindeki en emin yolun öğrenim sürelerine yapılan 

müdahaleler olduğu ifade edilebilir. 15. yüzyıla nisbetle 16. yüzyılda öğrenim süreleri 

hayli kısaltılmıştır. Neredeyse Avrupa’nın hemen her üniversitesinde bakalorya sonunda 

dört [4] ya da beş [5] yıl içinde doktora unvanına sahip olmak mümkündü. Bu kısalmanın 

nedenleri arasında kitapların, özellikle basılı kitapların yaygınlaşmasına bağlı bir biçimde 

gelişim göstermiş olabilir. Keza, bu türlü kısalmalara karşın 1600-1800 yılları arasındaki 

başarı oranları Oxford’da [sanat bakaloryası] % 35’ten % 58’e, Franeker’de [Hollanda] % 

6’dan % 71’e yükseldiği ifade edilmektedir. Ama özellikle 17. yüzyıldan itibaren 

sınavlarda sahtekârlıkların ortaya çıkmaya başlaması ve diğer meseleler öğrencilerin 

isteksizlikleriyle beraber hocaların meraksızlıkları gibi hususlar üniversite öğreniminde 

ciddi sorunların doğmasına yol açıyordu. Böylece ciddi nitelik sorunlarına yol açacak 

devam problemleri yaşanmaya başladı. Sözgelimi Fransa’daki belli başlı üniversiteler, 

Paris, Toulouse ya da Montpellier üniversiteleri belli bir devam zorunluluğu şartı 

getirmişlerse de küçük taşra üniversitelerinden Avignon, Orange, Orléans, Nantes, Caen ve 

Reims’de işler farklı biçimde gelişme göstermekteydi. Rüşvet gibi pratikler oluşmaya, 

ardından çok düşük paralar karşılığı ve ciddi sınavlar yapılmadan unvan dağıtıldığına 

rastlanmaya başladı. Çoğu defa bu türlü işler yaygınlık kazanma eğilimine de girmiştir. 
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Hatta istenmeyen hadiseler bununla da kalmayarak başkaları adına tez yazıma ve sınava 

girme gibi o zamana dek görülmeyen işler üniversitelerde görünür olmuştur
265

. 

 Fransız üniversitelerinde görülen bu tür gelişmelere karşın İtalyan üniversiteleri 

kurumsallaşma becerileri yüzünden böyle sorunlu uygulamalarla büyük çapta mücadele 

etmek zorunda kalmadılar. Ancak, Pisa Üniversitesi’nce 1545 yılında çıkarılan kurum 

tüzüğüne göre mezun olacak kişinin Studio Pisano’da beş [5] yıllık bir eğitimden geçmiş 

olması beklenmekteydi. Bununla beraber 1572’de bu çalışma süresi üç [3] yıla 

indirilmiştir
266

. 

 Böylesi bir zaman düzenine örnek olarak yukarıda da bahsedilen Breitinger adlı 

öğrencinin yaşam öyküsü gösterilebilir. Breitinger tüm ününe rağmen 1582 yılında okula 

girmesinden 1593 yılında hazırlık çalışmalarını tamamlamasına kadar genel olarak 

başarısız ve yetersiz bir öğrenci olarak görülmektedir. Birinci derecede üç [3] yıl, diğerinde 

ise dört [4] yıl zaman geçirmiştir; on yedi [17] yaşındayken bir yıl fazladan zaman 

geçirerek ancak mezun olmuştur. Sonra eğitimini bırakıp kendi geleceğini ticarette 

görmüşse de bu işten de vazgeçerek okumaya devam etmiş olduğu anlaşılmaktadır
267

. 

 Üniversite mezuniyeti 15. ve 16. yüzyılda hiçbir öğrenci için elde edileceği kesin 

bir durumun ifadesi değildir. Öğrencilerin imkânları ölçüsünde takip ettikleri fakültelerden 

zaman zaman yetersiz kalmaları sonucunda ayrılmak zorunda kaldıkları da olurdu. 

Başarının elde edildiği ve tertip edilmiş zaman dilimlerini çalışmakla geçirmenin 

sonucunda üniversitenin bitirilmiş olduğu birkaç şekilde belgelenirdi
268

. Bunların ilki hiç 

şüphesiz fakülte derecesine göre derslerin görülmesi ve yapılan bir münazara sonunda 

derecenin elde edilmesiydi. Üniversite eğitiminin doğasını oluşturan bu durumun 

neticesinde öğrenci doktora diplomasını almak hakkına kavuşurdu.  

 Mezuniyete karşılık gelmese de bir öğrencinin üniversiteden ayrılması dersleri belli 

bir sürede tamamlasa da üniversiteyi tamamlayamama durumunda gerçekleşmekteydi. 

Avrupa’da öğrencilerin sıklıkla hareket içinde oldukları ve peregrenatio academica 

denilen öğrenci seyahatleri son derece yaygındı. Öğrenciler oradan oraya hareket etmekte 

kendilerine en yakın gelen üniversitelerdeki hocalardan ders almaktaydılar. Bu durumda 
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öğrencilere kendi ders durumlarını ve hâllerini belirten testimonium denilen çeşitli belgeler 

verilmekteydi. 

 Mezuniyet olmasa da ayrılışın diğer bir örneği ise öğrencinin herhangi bir bilgi 

vermeden okul ile irtibatını kesmesi durumuydu. Öğrencilerin ekonomik bağımsızlıkların 

olmaması böylesi ayrılışları mümkün kılmaktaydı. Ancak üniversite idaresinin bilgisi 

olmaksızın gerçekleşen böylesi durumlarda bir belge düzenlenmesi mümkün 

olamamaktaydı. 

 Üniversitelerin verdiği derecelerin sınav, münazara ya da ders anlatımıyla 

desteklenmesi gerekmekteydi.  Sınavların niteliği bilinmemekle birlikte sınav niteliğindeki 

ders anlatımının oldukça ilgi çekici olduğu söylenebilir. Wall Lecture olarak bilinen ve 

Oxford’da uygulanan bu yöntemde mezun adayından boş bir sınıfta ders anlatması 

istenilirdi
269

. Hocaları, onun ders vermedeki becerilerine kanaat getirmeleri mezuniyeti 

anlamlı kılardı. Münazara ise disputatio adıyla genellikle halka açık olarak üniversitenin 

ana salonunda yahut şehir katedralinde yapılırdı. Bu eylemde mezun adayının öne sürdüğü 

tezi müdafaa ve izahı etmesi beklenirdi. Tezi bu türlü gerekçeklendirmelerde başarının 

netliği muhtemelen çok önemlidir. Ancak mezuniyetin, bu münazaranın sonucuyla 

yakından ilgili olduğu söylenemez. Fakat münazara, sınav ve sınavın bizatihi kendisi 

mezun adayının bilgi ve ahlakentest edilmesi anlamında gelişmiştir. 

 Bakolarya gibi daha alt seviyedeki mezun namzedi için sınav, tekrar, okuma ve 

basit münazaralar şeklinde formüle edilmişti. Birden fazla öğrencinin bulunduğu 

sınavlarda öğrencilerin kendilerini rahatça ifadesine imkân tanınırdı. Sınavın sonunda 

oylama yapılırdı. Sonucun nasıl bir şekilde geliştiği çok belirgin değilse de muhtemelen 

çoğunluk sisteminin benimsendiği bir yöntem kullanılmaktaydı
270

. 

 Doktora sınavlarında disputatio denilen daha zorlu bir sınav yükümlülüğünden söz 

edilebilir. Bununla beraber bazen bu türlü yüksekokul mezunu olan öğrencilere de sınav 

yapıldığı bilinmektedir. Doktora öğrencilerinin sınavında ise üniversitenin vice-

chancelloru mezun olacak öğrencinin önüne daha önce çalıştığı yahut öğrendiği düşünülen 

metinlerden ya da punctalardan koymaktaydı. Bu seçilen metinler, genelde, eğer konu 

canon law ise biri Gratian’ın Decretum’undan diğeri ise 9. Gregory’nin Decretals isimli 
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önemli eserinden seçilirdi. Eğer yapılacak sınavın konusu civil law ise bu defa sorulardan 

biri Digest’ten diğeri Codex’ten seçilirdi. Eğer sınav diğer üçüncü fakülte olan tıp eğitimi 

ile ilgiliyse bu durumda da soruların biri Galen’in Tegnis’inden diğeri ise Hippokrat’ın 

Aphorismata’sından, daha alt seviye fakülteleri olan sanat alanındaysa Aristo’nun 

Posterior Analytics ile Physics adlı eserlerinden seçilmiş olunurdu. Teoloji ile ilgili olarak 

soruların tümü Peter Lombard’ın [ö. 1164] Sentences’inden çıkarılarak formüle edilirdi. 

Punctanın belirlenmesinin ardından vice-chancellor özel sınav için süreyi tayin ederdi. 

Studio Pisano’da lisans mezunu daha sonra priorun eline 20 Scudi koyardı; eğer bu 

doktora öğrencisi ise canon law ya da civil law gibi alanlar için daha az bir orana tekabül 

edecek bir miktar verirdi. Mezuniyet ücreti olarak ziyafetin dışında ortaya çıkan bu 

ödemeler, üniversite yöneticileri olarak piskopos, rektör, chancellor, bedaluslar ve diğer 

hocalar arasında paylaştırılırdı
271

. 

 Pisa ve Siena’daki üniversitelerde sınav ritüeli dört evreden müteşekkildi. Bunlar, 

diploma almak üzere olan mezunun sunulması, sınav metni ya da punctasının belirlenmesi, 

özel sınav ve halka açık sınav ya da conventustur. Pisa’da öğrenci sunumu Borgo’daki San 

Michele Kilisesi’nin sacristysinde, Siena’da ise çoğu kez piskoposluk sarayında 

düzenleniyordu. Bununla beraber 1440 yılından itibaren halkın izleyici olduğu tartışma 

sınavları katedrallerde yapılmaya başlanmıştır. Keza üniversitelerdeki tüm dereceler nihai 

olarak papanın otoritesinden neşet ettiği için sınavların ve mezuniyet törenlerinin de 

Papalığın yerel merkezleri olan katedraller ve piskoposluk saraylarında yapılmasından 

daha tabii bir şey olamazdı
272

. 

 Bununla beraber doktora seremonisinin antikite kaynaklı olduğu dile getirilebilir. 

Masa üzerine konulup açılıp kapanan kitap, yüzük, eldiven ve kepin hep bir anlamı 

bulunmaktaydı. Seremoni sonrasında giydirilen cübbe, doktor derecesinin alınması 

betimlemekteydi. Doktora diploması ile birlikte kep ve cübbesinin sunulması son derece 

anlamlı bir zaman dilimine karşılık gelmekteydi. Seremoni sırasında bunlara ek olarak 

yüzük ve kitabın olmasının da azmin zaferine ve bilgeliğin ilahîliğine yapılan göndermeler 

olarak anlaşılması gerekir
273

. 
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 Mezunların seremoni öncesinde Papa 4. Pius’un 1564 tarihindeki In sacrosanta 

beati petri emirnamesi uyarınca yemin etmesi gerekirdi. Özellikle Reform boyunca 

Bologna Üniversitesi ile Papalık arasında çok yakın ve sıkı işbirliği oluşmuştu. Ancak ne 

var ki gerek okula girerken gerekse mezuniyet esnasında öğrencilerin bazen piskoposun 

önünde olmak üzere Katolik inancını ikrar etmesi zorunluluğu getirilmişti. Öyle ki bu 

durum yani Katolik inancını ikrar zorunluluğu yukarıda işaret edildiği üzere 1564 yılında 

yayınlanmış emirname ile dogmatik bir hâle dönüştürüldü. Buna karşın Ortodoks Yahudi 

ve Protestanlar bu ikrarı ve yemini yapmayı hiç istemediler. Normal mezuniyette öğrenci 

bir yeminde bulunur ve bu, okul idarecileri üniversite chancelloru olarak piskoposun ve 

üniversite temsilcilerinin önünde ifa edilirdi. Tüm bunlara karşın emirname hükümlerinin 

ne denli uygulandığı hususu muğlâk kalmaktadır. Zira özellikle Protestan ülkelerinden 

öğrenci gelmeye devam etmiş, Bologna başta olmak üzere diğer İtalyan üniversiteleri 

üzerindeki etkisini Papalık muhtemelen hiç kullanmamıştır
274

. 

 Doktora ve master derecesinin takdimi ya da başka deyişle öğrencinin mezuniyeti 

sadece bir seremoni ve diplomanın takdimiyle sona ermemekteydi. Öğrenci için okul 

masrafları yanında mezuniyet de en önemli gider kalemlerinin başında gelmekteydi. 

Medreselerde bu türlü kutlama geleneğinin olup olmadığı bilinmemektedir. Belki mezunlar 

kendi aralarında bu başarıyı birlikte yemek yiyerek kutluyorlarsa da kaynaklara geçen bu 

yönde bir alıntı bulunmamaktadır. Ancak üniversitelerde ziyafet mezuniyetin kendisi 

içinde görülen bir zorunluluktu. Ziyafet olmadan mezuniyet olup olmadığı sarih değilse de 

mezunun üniversite mensuplarına ve öğreticilerine hediyeler sunması kuvvetli 

geleneklerden biriydi.  

 Üniversite mezuniyeti, özellikle doktor olunmasının sonucunda ciddi masraflar 

yapıldığı bilinmektedir. Hediyeler gönderilir, yemekler yedirilir. Yemek ve hediye 

sunmanın maliyeti ortalama bir aylığa ya da daha fazlasına denk olabilmekteydi. Masraflar 

İngiltere’de yüzlerce Pounda Almanya’da ise 100 Taler, Hollanda’daysa 200 Florin gibi 

miktarlara ulaşabilmekteydi
275

. İspanyol üniversitelerinde ise yukarıda da değinildiği 

üzere öğrenci boğa güreşi yapmak zorundaydı
276

.  
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 Doktor unvanının alınması çeşitli aktivitelerle kutlanmıştır. Öğrenciler için son 

derece pahalıya mal olan üniversite içindeki ziyafet sofralarının yanı sıra öğrencilerin 

imkânları ölçüsünde üniversite dışında da etkinlikler yapmalarıına dikkat edilirdi. Elbette 

bu denli şatafatlı kutlamaların derin bir gerekçesini Hıristiyan yortu ve Avrupa geleneğinde 

bulunan panayır alışkanlığında aramak yerinde olacaktır. Bu yüzden misal olması için 

Hollanda’da doktorluk unvanının verilmesinin nitelik bakımından soyluların kendi 

aralarındaki kraliyet seremonilerini andırdığı söylenebilir. Sıralarına oturmuş izleyiciler bu 

harikulade görüntüye eşlik ederlerdi. Yine Franeker Üniversitesi’nde böylesi bir kutlama 

programı üniversite dışında da devam etmiş, yeni doktorun arkadaşları ve öğrencileri bu 

kutlamalara eşlik etmişlerdir. Bu esnada trompetler çalınmış, uygun adım yürüyüşler 

düzenlenmiş hatta imkânı olanlar havai fişekle geceyi şenlendirme yoluna dahi 

gitmişlerdir
277

. Siena ya da Pisa’daki mezuniyetlerde bazen tiyatro oyunları oynandığı da 

vakiydi. Öyle ki, 1560 yılında düzenlenen karnavala denk gelen mezuniyetler içi Gioco del 

Maglio’nun sahnelendiği de bilinmektedir
278

. 

 Spor etkinliklerinin bazı üniversitelere göre mezuniyetin biçimsel şartlarından 

sayılırken bazı üniversitelerin ise mezuniyet kutlamaları arasında göründüğü bilinmektedir. 

Misal olması için İspanyol üniversitelerinde mezun namzedi öğrencinin boğa güreşi 

yapması ve bu güreşin sonunda bir boğa öldürmesi mezuniyet gereklerinden 

görülmekteydi
279

. Tıp eğitimini başarı ile tamamlamış bir Salamanca Üniversitesi öğrencisi 

bir boğa öldürüp boğanın kanı ile şehir duvarlarına adını yazmadığı sürece mezuniyet 

işleminin tamamlandığı düşünülmezdi
280

. 

 Diplomaların derece ifade etmesi bakımından diplomatik önemlerinin olması 

gerekir. Bu önem icazetnamelerde görüldüğü şekliyle mukayese edilebilir. Ne var ki 

diplomaların dinî boyutlarının bulunması Kilise ile ilişkilerinin kurulmasına yol 

açmaktadır. Resmî metinlerin Avrupa’da charta ve notitia biçiminde gelişim göstermeleri 

diplomaların charta ile alakalarının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Notitia resmî 

olmayan belgelerle ilişkilendirilebilecekken chartalar kral, prens, papa ya da piskopos 

tarafından çeşitli nedenlerden ötürü verilmiş resmî ve son derece yüksek dereceleri ifade 
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eden vesikalara karşılık gelmektedir
281

. Gerçekten de doktora derecesi gibi üniversitelerden 

mezuniyet sonunda almaya hak kazanılmış diplomalar bizzat üniversitenin bulunduğu 

bölgenin piskoposu, veya onun yetkilendirdiği chancellor tarafından hazırlanarak 

verilirlerdi. Bu yüzden diplomalar resmî ve diplomatik içerikleri olan belgelerdi. Bununla 

beraber Hıristiyan olmayan mezunların diploması chancellor tarafından değil seküler bir 

konuma karşılık gelen ve bu amaçla atanan procurator tarafından yazılarak öğrenciye 

teslim edilirdi
282

. Eğer Hıristiyan olmayanlarınki bir yana bırakılırsa derecelerin belgeleri 

son derece özenli ve süslü olmaktaydı. Ülkeler arasında fark olsa bile genel görüntünün 

yahut formun birbirlerine benzediği ifade edilebilir. 

 Diploma belgeleri “In Christi nomine amen” ile başlar çoğu defa yine dua cümlesi 

olan Laus Deo Omni Maxima’nın kısaltılmışı olan L. D. O. M. ile sona ererdi. Elbette bu 

türlü belgelerde öğrencinin adı anılır ve yukarıda işaret edildiği üzere hakkında çeşitli 

sözlere yer verilirdi. Genelde bu sözlerin arasında hocası ya da hocalarının adları ile 

birlikte yapılan çalışmalara da kısaca değinildiği olurdu. Belgenin en sonunda diplomanın 

verildiği tarihi yazılırdı. Kimi diploma belgelerinde öğrencinin adı ile birlikte doğum tarihi 

gibi kişisel bilgiler de ayrıca ilk sayfanın ya da son sayfanın en alt köşesine not edilirdi
283

. 

 Diplomalar duruma göre dört beş sayfadan oluşurdu. Genellikle deri ciltlere sahip 

olan diplomalar Venedik devletinin ducalileri formunda olurdu. Ciltlenmiş olan 

diplomaların dış yüzeyleri Osmanlı cilt sanatındaki şemselere benzer motiflerle 

süslenirdi
284

. Sayfaları cilde dikilerek eklenmiş olan diplomanın orijinalliği ve resmiyeti 

Orta Çağ ve Rönesans döneminde bir diplomatika özelliği olarak piskoposluk veya okulun 

mührünü havi balmumu ile belirtilirdi. William Harvey’in diplomasında bulunan mühürde 

Sigillum Univ[ersitatis] D. D[octorum] Philosop[hiae] Et Med[iciane] Pat[avini] 

Gimnas[ii] yazarak derecenin hangi okuldan alındığı belirtilmekteydi
285

. Ciltlenmiş 

sayfaların arasından sarkıtılan mühürlü balmumu belgenin özgünlüğünün garantisi 
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anlamına gelmekteydi. Çoğu kez Gotik ve İtalik karakterlerin kullanıldığı diploma 

belgelerinde metin dört bir taraftan minyatür tarzı renkli insan, motif ve sembollerle 

süslenirdi. Kimi zaman ilk sayfa süslerinde öğrencinin bir portresine yer verildiği de 

rastlanılan özelliklerdi. Nadiren görülse de kimi zaman öğrencinin bir hocasının resmi de 

olabilmekteydi
286

. Belgenin geçerliliği için chancellor, üniversitenin rektörü, fakültenin 

dekanı, şehrin dinî ve idarî görevlerdeki ileri gelenlerinden kimilerinin imzalarıyla 

şahitlikleri de sağlanmış olunurdu. Bu imzalar kşiler kendileri tarafından atıldığı için 

genelde diplomanın diğer kısımlarındaki olduğu gibi özenli bir biçimde olmazdı
287

. 

 Doktora derecesini belli etmek için verilen diplomada çeşitli bilgiler 

bulunmaktadır. Bu bilgiler arasında öğrencinin adı, veren kişinin kimliği, eğer piskopos 

adına başkası tarafından veriliyorsa hazırlayanın ismi, Latince dua cümleleri ve tarih gibi 

diğer diplomatik unsurlar yer almaktadır
288

. Zaman zaman öğrencinin niteliğine vurgu 

yapan cümlelere de rastlanıldığı olmuştur. Örnek olması için, öğrencinin zeki, çalışkan ve 

gayretli gibi niteliklerine işaret etmek için sapientissimus et eloquentissimus vir 

cümlelerine yer verildiğine de rastlanılmıştır
289

. Üniversite noterinin yazdığı diplomalarda 

ise bu bilgilere muhakkak yer verilirdi.  

 Nispeten uzun olan bir diplomanın asıl önemli olan kısmındaki bilgiler klişe 

biçimlerden oluşmaktaydı. Mesela Padua Üniversitesi’nden Iosephus Prudentius’a verilen 

teoloji doktora diplomasındaki bilgiler şu şekildeydi: “In Christi nomine amen. Vniuersis et 

singulis praesens hoc publicum Doctoratus Priuilegium uisuris, lecturis, seu legi audituris. 

Aloysius Brullinus Forosem proniensis, Iuris Vtriusque Doctor, et in Episcopatu Paduae... 

et frequenti copia Testibus omnibus ad premissa vocatis, et rogatis Franciscus de Oddis 

Not. Cas. Alm. Vniuersitat. Pat. scriptor scripsit
290

.” Metinde belirtildiği üzere belge 

üniversitenin noteri Franciscus de Oddis tarafından kaleme alınmıştır. 

 Doğrusu diplomaların ne denli güvenilir olduğu Avrupa üniversite tarihinde 

üzerinde tartışılan bir konu olmamıştır. 15. yüzyılın sonundan itibaren üniversitelerin 
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muhtemelen idarî ve dinî kadro ihtiyaçlarının artması ile birlikte önemli bir insan 

yetiştirme kaynağı hâline gelmesi dikkatleri çekmektedir. Böyle olunca derece elde etme 

isteğinin de ortaya çıkmış bulunması gerekir
291

. Zaten öteden beri Almanya’dan İtalya ve 

Fransa’ya öğrenim görmek için yoğun bir öğrenci akımı mevcuttur. Bahsi geçen yüzyıldan 

sonra bu akım genel olarak Avrupa’da öğrenci hareketliliğini mümkün kılmıştır. 

Üniversitelerin öğrencilerin teveccühü karşısındaki tavrı az çok bilinmektedir. Fakat kimi 

hırslı sıradan öğrencilerin yanı sıra zengin ve aristokrat aile çocuklarının da bu hengâme 

sırasında derece almak niyetinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu yüzden verilen diplomaların 

nedenli gerçekçi olup hakikati yansıttığı tartışılmaya açıktır. Örnek olarak Avrupa eğitim 

tarihi için önemli bir figür olan Erasmus’un hırslı mücadelesi buna örnek verilebilir. 

Erasmus’un tüm mücadelesinin bir üniversite derecesi almak üzere kurgulandığı 

söylenebilir. Avrupa’da pek çok üniversitede derslere katılmış olmasına karşın o dönemde 

nispeten sıradan ve çok önemli bir konum işgal etmeyen Torino Üniversitesi’nden istediği 

doktora derecesini çok kısa sürede elde edebilmiştir. Oysa yakın zamanlarda on kadar 

İngiliz doktora öğrencisi bu derecelerini almak için yıllarca çalışmak zorunda 

kalmışlardı
292

. Bu yüzden Avrupa üniversitelerinde doktora ve master derecelerinin 

güvenilirliğinin sorgulanması gerekmektedir. 15. yüzyılın sonlarından itibaren bu durumun 

nasıl bir seyir izlediği çok net değilse de görece düzene girdiği düşünülebilir. Bunun için 

diplomaların ve mezuniyet kavramının eşit şartlar altında edilmiş dereceler olarak 

görülmemesi gerekir. Bu alanın merkezî bir otoriteden yoksunluğunun üniversiteleri kendi 

tüzüklerinigeliştirmeye ve Kilise’nin yönlendirmelerine muhtaç bıraktığı söylenebilir. 
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I. Kimler Öğretir? 

Eğitimin bizatihi insan yaşamındaki merkezîliği araştırmacıları, eğitimi diğer insan 

etkinlikleriyle anlamaya yönlendirmektedir. Hususen bilgi gibi önemli bir enstrümanın 

nakline yaraması onu görünür ve inanca yakın kılmaktadır. Bu bakımdan bilgi ve eğitim ile 

uğraşanların konumu da buna uygun bir şekilde teşekkül etmiştir. Avrupa’da ya da 

Doğu’da eğitimin toplumu diri tutmadaki işlevi, onun nitelikli kimseler eliyle icra 

edilmesine yol açmıştır. Toplumun bölüm bölüm katmanlardan oluşmasını da bu 

katmanların eğitim karşısında takındıkları tavırla anlamaya çalışmak gerekir. Eğer bu 

açıdan bakılırsa toplumun hammaddesi farklı kaynaklardan gelen ve tasnif edilen bilgi olan 

bir epistemik cemaat olarak tasavvur edilmesi icap eder. Bu tasavvurda hem üniversite 

hem de medreselerdeki öğreticiler bu cemaatin en yüksek hiyerarşik katmanına karşılık 

gelmelidir. Başka bir deyişle bu öğretici grup epistemik otoritenin merkezinde yer almak 

zorundadır
1
. Zira hocalar hem ilim hem de uygulama bakımından geleneğin, kaynağın 

yaşatılması ve uyarlanması ile yükümlüdürler. 

Müderris, en alt seviyeden en üst seviyeye kadar medreselerde eğitim görmüş ve 

okuduğu dersleri başarı ile ikmal etmiş, hocasından ifta, tedris ve kaza görevlerinde 

çalışabileceğine dair izin ya da ruhsat almış olup, medreselerde ders veren kişilere 

denilirdi. Müderrislik, reayanın, askerî zümreye geçmesinin yegâne yolu olması 

bakımından sınırları sıkı sıkıya belirlenmiş bir sınıf olmuştur. Bu sınıf, geçişlere müsait 

olsa da devlet tarafından özenle kontrol edilerek reayanın askerî zümreye geçmesi 

sınırlandırılmıştır.  

Özellikle ilmiye sınıfı içinde izin verilmiş geçişlilikler sonucunda ifta ve kazanın 

yanı sıra bürokratik hizmetler sınıfında da hizmet görüyor olması ilmiye teşkilatını 

müdahalelere açık bir konuma getirmiştir. Müderrislikten ziyade suhtelik ilmiye tarikinin 

başlangıcı olarak görülmelidir. Bir suhte önce eğitim sonrasında müderris olarak kat-ı 

meratibile en üst konuma, şeyhülislamlık mevkiine erişebilecek bir yola girmiş 

oluyordu.
2

Kevâkib-i Seb`a’da müderrislik sonrasında izlenilen yola şu şekilde işaret 

edilmektedir: “… Ondan sonra Bilâd-ı Sitte denilen Kudüs, Halep, Selânik, Yenişehir, 
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Galata ve İzmir şehirlerinden birine mahrec mollalığı denilen mansıb ile kadı olur. Şimdi 

Diyarbekir’i de bu rütbede saymışlardır. Bir iki yıl bitiminde oradan da azlonulup birkaç 

yıl bekledikten sonra Bilâd-ı Erba’a denilen Şam, Bursa, Mısır ve Edirne şehirlerinden 

birine kadı olur. Oradan da bir yıl bitiminde azlonulup birkaç yıl bekledikten sonra Mekke 

ya da Medine kadısı olur. Oradan azlonulup zamanla Anadolu kadıaskeri olur. Oradan da 

azlonulup Rumeli kadıaskeri olur. Oradan da vakit müsa’id olup padişahın da yardımı 

eklenirse şeyhülislâm olur …
3
” 

İlmiye tarikinin en önemli özelliği yukarıda da dile getirildiği üzere kendi içinde 

geçişlilik inşa etmesiydi. Bu geçişliliğin belki birkaç arka planı olması gerekir. İfta, tedris 

ve kazanın bir arada ve tek bir yapı olarak algılanmasının bir önemi olmalıdır. İlmin tek bir 

beden olarak farklı dallar biçiminde gelişmiş olduğu fikri ilimlerin sınıflandırılması 

geleneğinde de mevcuttur. Bu geçişliliği farklı formasyonlar arasında değil de ilmin farklı 

şubeleri arasındaki bir geçiş olarak görmek daha makuldür.  

Diğer bir husus ise yetişmiş insan kaynağının yetersizliğidir. Fatih Sultan Mehmed 

dönemi de dâhil devletin dışından getirilen ulemayla bu boşluğun doldurulmasında büyük 

emek harcanmıştır. Bununla beraber bürokratik görevlerin doğrudan bu yeni gelen 

ulemaya bırakılmadığı da görülmektedir. Büyük ihtimalle ifta ve kaza gibi alanların 

doğrudan devlet erki ile ilgisinin bulunması bu alanı farklı kılmaktaydı. Ne var ki, tedris 

faaliyetinde Osmanlı devletinin dışından gelen âlimlerden faydalanıldığı meydandadır. Bu 

değişimlerin ne oranda yaşandığı çok bilinmiyorsa da farklı deneyimlerden yararlanılmak 

istenmiş olabilir.  

Bir müderris, teorik olarak her zaman kadılığa geçebilirdi. 20-30 akçe yevmiyeli 

medrese müderrisleri kaza kadılıklarına, 50 akçe yevmiyeli medrese müderrisleri 150 

akçeli sancak kadılıklarına, Sahn müderrisleri de istedikleri zaman mevleviyet seviyesinde 

olan 500 akçe günlüklü Halep, Şam ve Mısır gibi yüksek seviye kadılıklarına 

atanabilmekteydiler
4

. Bunun dışında daha alt medreseler olan Hariç ve Dahil 

müderrisliklerinde bulunanlar teknik olarak nişancılık, defterdarlık gibi bürokratik 

görevlere getirilebilmekteydiler
5
. 
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Müderrislerin de içinde bulunduğu ilmiye mensuplarının kendi ana meslek grupları 

içinde farklı görevler alabilmeleri, daha döneminde eleştiriye maruz kalmıştır. Osmanlı 

döneminin kendine özgü eleştirel aklını ortaya koyan Katip Çelebi bu eleştirilere güzel bir 

örnek olabilir. Katip Çelebi son eseri olan Mîzânü’l-Hakk’ta diğer işlerin dolaylı da olsa 

ilim ile uğraşmaya halel getireceğine ilişkin düşünceler geliştirmiştir. Çünkü diğer işler bir 

şekilde ilim tahsilini sekteye uğratacaktır
6
. Müderrislikten kadılığa geçişlerin müderrislerin 

tedris faaliyetinde engeller oluşturduğu düşünülmektedir
7
. 

Müderrsilerin gelirleri, bulundukları medresenin derecesine bağlı yahut bu dereceye 

karşılık gelecek konumlarıyla orantılıydı. Bu türlü bir hiyerarşik maaş ve gelir 

kondisyonuna Avrupa üniversitelerinde ders veren profesörler ya da daha genel bir 

açıklama ile öğreticiler sahip değillerdir. Ne var ki, piyasa koşullarında gelişen ücret 

dereceleri profesörlerin mücadeleci yaşamlarından daha uzaktaydı. Profesörlerin soylu bir 

hami bulması halinde gelirlerinin nispeten daha iyi koşullara evrildiği ifade edilebilir. 

Bununla beraber profesörler eğer imkânları mevcutsa bunları geleceğe matuf niyetlerle 

değerlendirebilirken müderrislerin gelirleri profesörlere oranla daha yüksek görünse de 

finansal anlamda işletebilmeleri muhtemelen mümkün değildi. Osmanlı ekonomik 

sisteminin sermaye birikimine izin vermemesi yahut buna sınırlı bir çerçeve içinde imkân 

tanıması gelirlerin devlet tarafından sıkı sıkıya takip edilmesine yol açıyordu. Emeklilik 

söz konusu olduğunda az olmasa da alıştıkları yaşantılarını sürdürmeye yetecek emekli 

gelirleri sağlanmaktaydı. İlgili bölümde dile getirileceği üzere profesörlerin bu şekilde bir 

güvencesi mevcut değildir. 

Medreselerin banileri bazen ders verme işinin kendi soylarından birine verilmesini 

şart koşmaktaydılar. Bu durumda bir müderris bunu kanıtlayacak bir temessükü mevcutsa 

bununla başvurusunu yaparak kendisinin müstahık olduğunu ispatladığında göreve 

gelebilmekteydi
8
. Bu şekilde bir ulemazâde sınıfının geliştiği söylenebilir. Aşağıda da 

değinileceği üzere özellikle İtalyan üniversitelerinde de benzer biçimde bazı aile 

mensupları ile ulemazâdeleri anımsatayacak sülaleler ortaya çıkmıştır. Kimi şehir 

üniversitelerinde belli ailelerin evladının profesör olarak görev aldıkları bilinmektedir. 

                                                           
6
 Kâtip Çelebi, Mîzanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-Ahakk, haz. Orhan Şaik Gökyay, Milli Eğitim 

Bakanlığı, İstanbul, 1972, s. 126-127. 
7
 Cevat İzgi, a.g.e., s. 45.s 

8
 A.g.e., s. 72. 
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Müderrisler genelde kendi evlerinde kalmaktaydılar. Ama vakfiyede müderrisin 

oturması için tahsis edilmiş medreseler de mevcuttur. Bazı müderrislerin medrese 

hücrelerinde kaldığı da bilinmektedir. 1585 tarihlerinde Bursa’daki Çendik Medresesi’nin 

müderrisi olan Mirza Efendi, Müfti Ahmet Paşa Medresesi’nin odalarından birinde 

kalıyordu
9
. 

Müderrisler bir yere gidecekleri vakit görevlendirmeler yapılabilmekteydi.  İki ya 

da dört ay süren yokluklarda eğitimin aksamaması için medreselere müderrislerin 

görevlendirildiği belirtilmektedir
10

. Müderislerin bazen vâkıfın kendi soyundan olması 

beklenirdi ya da öyle olması şart koşulurdu. Misal olması için Hacı İvaz Paşa Medresesi 

vakfiyesinde 2. Murad [ö. 1451] dönemi vezirlerinden Hacı İvaz Paşa’nın müderrislik ile 

beraber muid ve diğer imamlık, mütevellilik gibi idari görevlerin de varsa kendi soyundan 

birilerine verilmesini şart koşmuştur
11

. 

Mülâzemet vermek Osmanlı döneminde ulema için bir şeref vesilesi 

addedilmekteydi. Bir âlim ne kadar çok mülâzim veriyor ve deftere kaydettiriyorsa o denli 

itibar sahibi olduğu düşünülmekteydi. Bu yüzden de ulema arasında kimi zaman açıktan 

kimi zaman da gizliden süren bir mücadele yaşandığı belirtilmektedir
12

. 

1598’de yayınlanmış bir kanun metninde ilginç bir madde yer almaktadır: “Paye 

müderrisleri ve daha aşağıdakiler arasında danişmendsizlik (doktora talebesi) ayıp 

sayılmaktadır. Danişmendi olmayanlar, bazı tabakalarda azledilmekten korktukları için 

cahil kimseleri danişmend olarak almakla, ilim yolu büsbütün bozulmuştur. İmdi, 

müderrise danişmendsizlik ayıp değildir. Belki ayıp olan cahil danişmend tutmaktır
13

.” 

Şeyhülislam Bostanzâde’nin [ö. 1598] azlinden sonra müderrislik terfi bekleyen 

meşhur şair Baki, Hoca Saadeddin Efendi’ye [ö. 1599] müracaat ederek kendini padişaha 

tavsiye etmesini istemiş ama bu isteği kabul görmediğinden amacına ulaşamamıştır. Ancak 

Hoca Saadeddin, kendisinin padişahlarca tanınan imtiyazlar neticesinde ilmiye tayinlerinde 

                                                           
9
 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 120 

10
 Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-

Öğretim, s. 82. 
11

 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, s. 101. 
12

 Fahri Unan, Kuruluşundan Günümüze Fâtih Külliyesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, s. 216. 
13

 Hüseyin Atay, Islahatı, “Medreselerin Islahatı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

C. XXV,  1981, s. 8. 
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müdahalesi olduğu görülmüştür. Bu minvalde genç yaştaki bir oğlunu Rumeli 

kadıaskerliğine tayin ettirmiştir
14

. 

Müderrislerin kökenleri konusunda iki temel kaynaktan elde edilen verilere göre 

toplum katmanlarının arasında az çok bir yaygınlıktan bahsedilebilir. Bu kanıya ugun 

olarak Mecdî kaynaklı bilgilerden derlenen örneklere göre 16. yüzyılın ortalarına değin 

Sahn müderrisi olan yüz beş [105] kişinin kırk biri [41] ulema ailesine, kırk dokuzu [49] 

halktan, onu [10] kul taifesinden, dördü [4] ümeradan ve biri [1] de tüccar sınıfındandı. 

Kişilerin Atâyî’den derlenen bilgilere göre yüz altmış yedi [167] kişiden doksan sekizi [98] 

ulema, kırk dokuzu [49] halktan, onu [10] ümera, altısı [6] kul taifesi ve dördü [4] esnaftan 

gelmekteydi
15

. 

Mülâzemet usulünün bozulma sebepleri arasında ulema çocuklarının mülâzemete 

kabulleri önemli bir sebeptir. Böylesi bir gelişme ilk defa Osmanlılarda Fenarizâdelere 

tanınan imtiyazlarla ortaya çıkmıştır. Başlangıçta bir teşvik unsuru olan bu girişim daha 

sonrabir gelenek hâline dönüşmüştür. Bu geleneğin ilmiye teşkilatında uzun soluklu bir 

darbe etkisi yaptığından bahsedilebilir. Öyle ki, bazı ulema evladının kayırılması 

çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile daha başarılı olan dânişmendlerin şevklerini kırmış olmalıdır. 

Nitekim bu iki grup arasında farklılıkların yaşanması gözden kaçmamış ve 3. Mehmed’in 

[ö. 1603] 1597 tarihli fermanında bunların eşit tutulmamaları, arada fark olması gerektiği 

belirtilmiştir
16

. Meslekten olmayanların mülâzemete kabulü iç ahur, dış ahur, taş ahur, has 

firun saraçhane, bostan ve ambar gibi yerlerde hocalık yapan kimselerin mesleğe girmeleri 

tek gayeleri ilimle uğraşmak olan çalışkan adayların yolunu tıkamıştır. 1544-1552 tarihli 

kadıasker ruznamesine göre bu gibi yerlerde hocalık yapanlar değişiklik arz etmiştir. 

Bunların genellikle büyük âlimlerin öğrencileri olduğu görülmektedir.  

Medresede 15. yüzyılda muidin görev yaptığına dair bir belge henüz mevcut 

değildir. Daha sonraki dönemlerde ise kaynaklarda muidlerin medreselerde görev aldığı ve 

mesela 1586’da günde 5 akçe verildiği yazılıdır. Manastır Medresesi’nde olduğu gibi bazı 

medreselerde muidlere de müderrisler gibi yan ödeneklerin sağlandığı anlaşılmaktadır
17

. 
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 Murat Akgündüz, Osmanlı Devletinde Şeyhülislamlık, Beyan Yayınları, İstanbul, 2002, s. 68. 
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232, 1997, s. 654.  
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Üniversite hocalarının kimin halifesi olduğu müderrislerle mukayese edildiğinde 

çok net ve kesin değildir. Buna karşın müderrislerin halifeliği, iki örnekle doğrudan 

doğruya Hz.Muhammed’e ulaştırılabilir. Hz. Muhammed’in hem ehl-i suffedeki işlevsel 

dersleri hem de dinin ahkâmını doğrudan doğruya halka öğretmesi Hz. Peygamber’in 

öğretmenlik vasfını medrese geleneğinde oldukça görünür bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Son tahlilde bir silsile olarak gelen tüm âlimlerler bu zincirin birer parçasıdırlar. O yüzden 

müderrisliğin en görünür kısmı İslam dininin koruyucuları ve yayıcı olmalarıdır. 

Müderrisler için söylenebilecek bu saptamaları üniversite mensubu profesörler için ileri 

sürmek hiç de kolay değildir. Çünkü Hz. İsa’nın Hıristiyanlıktaki mümeyyiz vasfı bir 

öğreticiden çok, kendi tabiriyle, çobanlıktır. Çobanlık öğreticilik ile ikame edilebilmekle 

birlikte daha çok yöneticilikle ilgili bir çerçeve çizmektedir. Çeşitli İncillerde Hz. İsa 

sürekli Yahudiler içinde kalan kendi müntesiplerini korumak kollamaktan bahseder. Bu 

yaklaşımın öteden beri Hıristiyan devletlerinde monarşik bir yapıyı desteklediği, bu 

bakımdan, söylenebilir. Onun için müderrislerin dinî arka planlarını profesörlerde görmek 

kolay değildir. Ne var ki belki bir başka fikrî kaynak olarak Yahudiliğin koruyucu ve 

kollayıcı din adamları olan rabbilerin konumları hatırlanabilse de bunun da profesörlerin 

ve üniversitelerin mevcudiyetlerini anlamada çok net gerekçeleri içerdiği söylenemez. Hz. 

İsa ve öncesindeki Hz. Musa ve Hz. Süleyman örnekleri çoğu defa hükümdarlık 

neşvelerine işaret için kullanılabilir. Bu bakımdan müderrislerin doğrudan dinî bir görev 

telakkisi içinde ele alınabilecek vasıfları üniversite hocalarının entelektüel arkaplanında 

kolaylıkla bulunamaz.  

Profesörlerin Avrupa’daki en yakından atababaları muhtemelen minsterlerdeki 

öğreticilerdi. Minster adı verilen ve piskoposluk merkezi olarak kullanılan büyük 

kiliselerin içlerinde ya da duvar diplerinde yer alan bu okullar çok belirgin biçimde olmasa 

da ilk dönem küttablarıyla mukayese edilebilir. Ama her hâlükarda Osmanlının sıbyan 

mektepleri farklı bir görüntü vermekteydi. Minster okullarının bir biçimde gramer okulu 

olmasıyla beraber varlığını farklı bir biçimde sürdürmesi onların kimliğini ortaya 

koymaktadır. Belki üniversitelerle bağlantı kurulabilecek yegâne ünite olarak minster 

okullarındaki öğreticilerin dinî kimlikleri anılabilir. Ancak bu kimlik ilk derece okullarıyla 

ve tamamen operasyonel bir anlayış içinde gelişmiştir. Buna karşın belki de enteresan bir 

biçimde Osmanlı dönemindeki sıbyan mektepleri minster okulları gibi dinî bir görüntü 
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çizse de medreselerin dinî ve siyasî kimliklerinin çok dışında din dışı bir amaç 

çerçevesinde ele alınabilirler.  

Profesörlerin en azından dinî gerekçelerle bezenmiş görevlerinin olmaması öğretim 

faaliyetlerini görece seküler bir çerçeve içine hapsetmiş bulunmalıdır. Üniversitelerin iki 

kurucu örneği olan Paris ile Bologna’daki hâl de zaten bu kanıya yakın bir görüntü 

vermektedir. Bologna neredeyse tamamen seküler bir biçimde şekillenmiş olsa da Paris 

bile bu yaklaşımın içinde ele alınmayı hak etmektedir. Zaten Paris, modern tabirle, piyasa 

koşullarına göre gelişmesine karşın, ancak belirgin bir biçimde 16. yüzyıl ile Katolik 

inancının kalesi hâline gelmiştir. Eğitimin dinîleşmesinin, mezhep tartışmalarının yaygınlık 

ve baskınlık kazanmasıyla görünür olması muhtemeldir. Bu bakımdan benzeşme ve 

ayrışmanın vuku bulması her defasında daha sonraları ortaya çıkmıştır. Belki de sırf bu 

yüzden aşağıdaki bölümde tartışılacağı üzere profesörlerin müderrislerinki gibi idarî ve 

dolaylı bir biçimde siyasî kimliği olmamıştır.  

Profesörlerin sadece eğitim ile ilgili gelişen rol ve kimlikleri muhtemelen daha 

ekonomik bir gelişim izlemiştir. Eğitimin ekonomik mecburiyetleri profesörler için her 

defasında daha önemlidir. Eğitimin piyasa koşullarında şekillenmesi eğitimin Osmanlıdaki 

gibi hayrî niteliklerinden yoksun olduğunu akla getirmektedir. Avrupa’da eğitim son 

tahlilde ekonomik bir faaliyettir. Profesörlerin yahut profesörlüğün ortaya çıkışı, arz-talep 

dengesinin gözetilmesiyle anlaşılabilir. Üniversitelerin ataları olan her iki üniversitede de 

kurumsal varlık, talebin ekonomik olarak değerlendirilmesiyle ilişkilendirilebilir. Her iki 

örnekte de eğitim hizmetinin ücretlendirilmesi söz konusudur. Ne var ki ücretlendirmenin 

niteliği, arz ve talep edenlerin örgütlenmesi ile ilgili görülmelidir. Bu durum da bir şekilde 

lonca faaliyetlerini kolayca izah eder. Fransa örneğinde talep edilen eğitim ihtiyacına 

cevabı profesörler bir araya gelip lonca hâlinde hareket ederek cevap verdiler. Gerçekten 

de şehirde topluca hareket etmek ve kendi aralarında iş birliğine gitmek durumunda 

kalmaları hem Paris üniversitesini hem de buradaki öğreticilerin niteliğini bu yol üzerinden 

ortaya koydu. Bu üniversite biçimindeki yapıda genel kaide koyucu profesörlerdi. Karar 

verici, fiyatları belirleyici olan hep öğreticilerdi. Belki de sırf bu nitelikleri yüzünden Paris 

ve onun başarılı bir örneği olan Toulouse Üniversitesi Katolik inancının merkezi hâline 

gelmiş oldular. Ellbette bu dönüşüm Avrupa’daki siyasi gelişmelerin de etkisiyle bir anda 

meydana gelmedi. Ancak sonuç olarak Bologna gibi seküler öğrenci merkezli üniversiteler 
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de Paris’inki gibi örgütlü bir hâl aldılar ve öğreticileri başlangıçtakinden bambaşka 

kimliklere büründüler. 

Bologna Üniversitesi’nde örneğini bulan öğrenci merkezli üniversitelerde ise 

öğretici olan profesörler, öğrencilerin eğitim hizmetleri sonucunda ücretini ödedikleri 

entelektüel iş gücü niteliğindeydiler. Bu türlü üniversitelerde patron makamındakiler 

Paris’tekinin aksine öğrencilerdi. Bilhassa Alp Dağları’nın kuzeyinden gelen öğrencilerin 

universitas düşüncesiyle bir araya gelmesi örgütlü biçimde kendilerine eğitim verecek 

öğreticilerin nezdinde kuvvetlenmelerine neden olmaktaydı. Böylece öğrenciler daha 

düşük fiyatlarda öğrenim görmek imkânına kavuşuyorlardı. Örgütlü hâlleri öğrencileri 

patron vasfına büründürüyordu. Bu durum, aksine, bu defa profesörleri işçi yahut ücretli 

konumuna getirmekteydi. Öyle ki ilgili bölümde de değinildiği üzere profesörün dersi 

aksatması yahut benzeri hâllerde öğrenciler kolaylıkla ücretlerde kesintiye 

gidebilmekteydiler.  

Profesörlük, ortaya çıkışı böyle olmasa da yaklaşık 16. yüzyıla değin eğitim 

ekonomisinin merkezinde ve iktisadî bir düşünce ile mevcut olmuştur. Hayrî sebepler 

mevcutsa da bu tür bir hasenat anlayışının şekillenmesi müderrislerin istihdamındakine 

benzer saiklerle mukayese edilebilir. Ne var ki bu durumun yaygınlığı İngiltere’deki 

collegelerle üniversitelerdeki chantryler ve Avrupa’nın güneyindeki hayır niyetli para 

fonlarıyla sınırlıydı. Ancak bu benzerliğe karşın yine de medrese ve müderrsilerle yakın 

ilişkiler kurulması nitelik ve nicelik bakımından kolay görülemeyebilir.  

Avrupa’nın şekillenmesinde son derece önemli bir zaman dilimine karşılık gelen 

16. yüzyıl ile profesörlüğün en azından ekonomik kimliği yerini bir şekilde bürokratik 

kimliğe bırakmış olmalıdır. Dönüşümün en önemli sebebinin birbiriyle iç içe geçmiş 

mezhebî ve siyasi-ekonomik gelişmeler olduğu söylenebilir. Bu zamana dek bireysel ve 

görece bağımsız ilişkiler içinde örgütlenmiş öğreticilik mesleği zamanın ruhuna uygun bir 

biçimde bürokratik ve merkezî bir konuma doğru evrilmiştir. Galiba Avrupa’daki ülkeler 

kendi siyasi birliklerini kurdukça bu durumun daha da belirgin bir hâl aldığı belirtilebilir. 

Muhtemelen eğitimin şekillendirici fonksiyonunun keşfi üniversitelerin ve bunun 

üzerinden profesörlerin birer enstrüman olarak vücut bulmasına yol açmıştır. Tam da bu 

dönüşümden sonra birer lonca olarak şekillenmiş, üniversiteler bürokratik bünyelere 

evrilmişlerdir. Dönüşümünde profesörler de kendi paylarına düşen hisseyi almışlardır. Bir 
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şekilde durum ve konumuna göre değişen biçimlerde kimi defa şehir devletlerinin kimi 

defa kralların kimi defa da Kilise’nin amaçları uğrunda inşa edilmiş üniversitelerin sadık 

hizmetkârları olmayı sürdürdüler.  

Profesörler her hâlükarda seküler bir görüntü vermişlerdir. Ancak Kontr-Reform 

hareketinden sonra üniversite ve bu kurumun üzerinden öğretici zümre görünür bir biçimde 

dinî ancak son tahlilde laik bir kisveye bürünmüştür. Loyolalı Ignatius’un [ö. 1556] 

mezhebçi fikirleri eğitim üzerinden yaygınlık kazanarak Christendom’u layıkıyla hakiki 

imanın etrafında toplamayı amaç edinmişti. Bu düşünce Cizvit tarikatının dünyanın dört bir 

bucağında collegeler ve üniversiteler kurmaya başlamasıyla vücut buldu. Muhtemelen bu 

proaktif davranış Avrupa ve dünya üniversite tarihinde son derece ciddi değişimlere yol 

açtı. Böylece profesörlerin görünüşte laik ancak derinlikte dinî kimlikleri gelişmeye 

başladı. Cizvitler zaten bu türlü bir dönüşümü zaruri ve muhakkak görmekteydiler. 

Mecburiyet tüm üniversitelerde olmasa da özellikle Kilise ve dahası milliyetçi fikirlerin 

yoğun olduğu yerlerde profesörlerin de bu minval üzere hareket etmelerine neden olması 

gerekir. Ardından öğreticilerin de eklektik bir biçimde bu gelişmede görev aldıklarını 

söylemek mümkündür. 

Avrupa’nın sınıflaşma deneyimlerinde bilimsel farklılıkların bir ayrıcalık olduğu 

net ve kesin bir biçimde söylenemez. Çünkü belirgin olan sınıflar soylular, derebeyleri ve 

dolayısıyla Kilise mensuplarıdır. Manastır ahalşsi ile birlikte entelektüel topluluğun 

Avrupa tarihinde söz sahibi olup olmadığı tartışmalıdır. Kilise’nin ayrıcalıklı vasfı Kutsal 

Kitab’ı yorumlama ve hakkında konuşma yetkisi dışında sahibi olduğu büyük toprak ve 

gelirlerdi. Pek çok yerde yerel hükümdarların bile üstünde olan piskoposluk görevlileri bu 

bakımdan ayrıcalıklarını 16. yüzyılın ikinci yarısına değin özenle korudular. Kaldı ki 

piskoposların ve onların üzerinden üniversitelerin asıl yöneticileri her daim Kilise 

olmuştur. Fakat üniversitenin bu durumu mensuplarına toplum içinde bir ayrıcalık 

vermemiştir. Elbette zamanla gelişen bir ayrıcalıktan söz edilebilir; ancak bu ayrıcalık 

eğitim faaliyetlerinin görülmesi kapsamında eğitim özgürlüğü ve vergi muafiyetlerini 

kapsamaktaydı. Profesörler müderrislerin sahip olduğu idarî, dinî ve sosyal ayrıcalıklara 

neredeyse hiçbir zaman sahip olamamışlardır. Saygınlıkları galiba üniversitelerin de 

entelektüel işler yapmaya başladıkları 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkmış 

bulunmalıdır.  



240 
 

Galiba birer öğretici olarak profesörler 15. ve 16. yüzyıllar boyunca bir şekilde 

ihtisas mensupları olarak anlaşılmalıdırlar. Başlangıç dönemlerinde bu çok belirgin değilse 

de 15. yüzyılda üniversitelerin gramer okullarından ikili bir düzeye evrilmeleri ihtisası da 

beraberinde getirmiş bulunmalıdır. Dolayısıyla öğreticiliğin genel düzeyde 

kapsayacılığından çok ihtisasla meşguliyeti bu bakımdan dikkat çekicidir. Bir profesör 

üniversitede her şeyi anlatamaz. Anlatacağı ders sınırlı ve kapsamı yoğun olmalıdır. Kaldı 

ki profesörlerin ilgi alanı sadece dinî bilgiler de değildir. Bu bakımdan tarihen profesörlük 

kadrosunda ihtisası görmek ve izlerini sürmek kolaydır. Oysa müderrislerin durumunda 

geniş kapsamda bir ihtisastan bahsedilebilecekse de üniversitelerde okutulan alanlar göz 

önünde bulundurulduğunda bu çıkış mümkün değildir. Çünkü müderris fıkıh, hadis, kelâm 

ve benzeri dinî konulara matuf dersleri verebilirken tabii bilimleri içine alan ihtisas dersleri 

16. yüzyılda görülmemektedir. Fatih Sultan Mehmed zamanında tabii bilimlerin 

okutulduğu belirtiliyorsa da bu durumun profesörlerde görülen ihtisas ile mukayese 

edilemeyecek bir uygulama olduğu söylenebilir.  

Profesörlerin en önemli övünç kaynağı ünleri olmalıydı. Profesörlerin bir yerden 

başka bir yere gitmeleri, transferleri ve yüksek ücretleri, cebrî bir durum söz konusu 

değilse ünleri sayesinde söz konusu olabilmekteydi. Ders vermedeki yetkinlikleri yahut 

konuları ele alış biçimleriyle beraber güçlü iş ilişkileri öğrenciler nezdindeki ünlerini 

yaygınlaştırmaktaydı. Güney ve batı bölgelerindeki üniversitelerde, alanlar dışında 

hocaların isimleri de öğrencilerin buralarda eğitim görmek için gelmelerine vesile 

olmuştur. Bu durumu kendi lehlerine kullanan üniversiteleri şehir yönetimleri 

etkilemekteydi. İlgili yerde çokça ifade edildiği üzere şehirler için öğrencilerin varlığıpek 

çok sebepten ötürü vaz geçilmez bir hâle gelmiş olmalıdır. Üniversite eğitimi 16. yüzyılda, 

başlangıçta öyle olmasa da, ticarî bir alana dönüşüverdi. Bununla birlikte şehirler de 

öğrencilere pek çok ayrıcalık vermekten imtina etmemişlerdir. Hocaların şehirlerde olması 

bir şekilde buraları dinî, ticarî merkezler yanında ilmî merkezler hâline de dönüştürdü. 

Padua Üniversitesi bu şekildeki gelişimi yüzünden Aristotelesçi profesörleri kendine 

çekmiş, 16. yüzyılın ikinci yarısında da Aristoteles çalışmalarının merkezi olmuştur. 

Aristotelesçi çalışmalar felsefe alanındaki din ve bilim özdeşliği olmasa da işbirliğine yol 

açacak çalışmaların mahreci hâline gelmiştir. Böylesi bir zamanda Francesco Piccolomini 

[ö. 1651] Padua Üniversitesi’nde dersler vermiştir. Öyle ki, öncesinde Macerata, Perugia 

üniversitelerinde de çalışmıştır. Aristoteles’in kitaplarını okuyup öğretmek konusunda 



241 
 

zamanında oldukça ünlenmiş olan Piccolomini pek çok öğrenci için âdeta çekim merkezi 

işlevini görmüştür. Onun bu seminerlerine sadece öğrenciler değil ayrıca civar 

bölgelerdeki soylular, önde gelenler de dâhil oluyorlardı. Emekli olduktan sonra kendi 

memleketine, Siena’ya dönmüş, ölene değin orada doğa felsefesi üzerinde çalışmalarını 

sürdürmeye devam etmiştir
18

. 

Professor, hem 15. hem de 16. yüzyıllarda tek başına ve hemen tüm disiplinlerde 

ders verenler için kullanılmaktaydı. Sonra bu kelimeye lector, pralector ve repetitor da 

eklenmiştir. Ayrıca regent magisteri de dikkate almak gerekir. Çünkü bunların her biri 

zamanla ortaya çıkmışsa da yine zamanla farklı görevleri yapan kimseler için 

kullanılmıştır. 

Lector ve pralector, Osmanlıdaki ders-i âmlık gibi bir kuruma benzese de ilkine en 

çok benzeyen görev public lecturerları burada anmamak gerekir. Bunun için lectorlüğü 

özellikle İngiliz üniversitelerinde özel bir konum olarak ele almak doğru olacaktır. İngiliz 

üniversitelerinde bu geleneğin ortaya çıkmasında fakültelerin kimi alanlardaki eksikliklerin 

giderilmek istenmesi etkili olmuştur. Regius professor de denilen bu kürsülerin 

üniversitenin haricinden finansman olarak desteklendikleri söylenebilir. 7. Henry’nin [ö. 

1509] annesi Lady Margaret Beaufort [ö. 1509], Sir Robert Rede [ö. 1519], Thomas 

Linacre [ö. 1524] ve aşağıda ismi anılan Sir Henry Savile [ö. 1622] hep kendi gelirlerinden 

regius professorluk için kürsüler kurmuşlardır. 

Bu minvalde öğretici kadrolarını profesörlük makamı olarak üç kısımda incelemek 

mümkündür. Bunların ilki professores regentes ve professores legentes, diğeri professores 

ordinarii ile professores extraordinariidir. İspanya’da bu ayrıma catedras mayores ve 

catedras minores adı verilmiştir
19

. Üçüncü tip profesörlük ise özel bir durumu ifade 

etmekteydi. Doğrudan doğruya kralın ya da onun yardımcısı mesabesindeki birinin ataması 

ile göreve gelirdi. Bu türlü profesörlüğe professores regii ya da caesarii denilirdi. Yüksek 

fakültelerin kadrosuna atanan bu hocaların belli prestijleri olurdu
20

. 
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Üniversiteler sadece toplumun okullaşmasını değil, soyluların eğitim ve yönetime 

katılmaları için bir enstrüman olarak kullanıldılar
21

. 16. yüzyılın sonuna değin profesörler 

uzmanlaşmış değillerdi; üniversitedeki hemen her konuda ders anlatabilmekteydiler
22

. 

Bologna sürekli Padua ile mücadele eder olmuştur. Öyle ki, Bologna 16. yüzyılda 

yıllık olarak ortalama yedi [7] profesör istihdam etmiştir. Mesela 1400-1450 arası yetmiş 

üç [73], 1451-1500 arası doksan üç [93], 1501-1550 arası seksen yedi [87] ve 1551-1600 

arasında da seksen iki [82] profesör görev yapmış olmalıdır. Buna karşı Padua’da ise 1450-

1500 arası yetmiş [70] ilerideki yıllarda da az hoca istihdam etmiştir. Bologna hocaları dinî 

kimseler, kişişler değillerdi. Ayrıca civil ve canon law dışında tp, cerrahlık, botanik, 

matematik, mantık, felsefe, İbranice ve Aramice de dâhil farklı alanlarda ders veren 

kişilerden müteşekkildi. 1570’den sonra az miktarda da olsa teoloji öğretmişlerdi
23

. 

Bologna’da üniversitenin, commune tarafından yüksek memurluklarla yönetildiğine 

daha önce değinilmişti. Bu yeni kurumlar okul ile sivil idare arasında bir denge sağlıyor, 

böylece hocaların maaşları belirleniyordu. Communenin atadığı dört kişilik bir heyet olan 

Riformatori dello Studio adlı kuruluşta bir şövalye, bir tacir, bir asil bir de senatörden 

oluşan bu ekip 1376 yılında kurulmuştu ve daha ziyade okuldaki profesörlerin listesini 

oluşturma, ders saatlerinin belirlenmesi, öğrenci ayrıcalıkları ve benzeri gibi hususlarda 

karar vermeküzerine çalışıyorlardı. Bu ekip kabaca aristokrat bir intiba bırakır. Buna karşın 

bu Bologna senatosu 1520’de Assunteria dello Studioadında yeni bir alt komite kurarak 

Riformatori dello Studio’nun görevlerini minimize etmiş sadece dersi kaçırmış 

profesörlerin dersleri, ders düzenlemelerine matuf kalarak maaşların belirlenmesi, 

hocaların kiranlanması ve benzeri önemli hususlar dört senatörden oluşan bu yeni heyete 

bırakılmıştır
24

. 

Bologna’daki profesörlerin büyük bir çoğunluğu yine ya bu şehirden ya da 

civardandı. Ayrıca Bologna’nın yerli ailelerinin çocukları da buralarda ders veriyorlardı. 

Ayrıca kimi şehir yöneticilerinin de ders verdiği görülmektedir. Bununla beraber 

üniversitenin fakültedeki bu yapıyı yabancı hocalar lehine bozduğu da olmuş ve Bologna 
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senatosu bu hususu 1513’te kanun haline getirmiştir. Mesela Aldrovandi, Bolognetti, 

Castelli, Campeggi, Fantuzzi, Gozzadini, Paleotti ve Zambeccari aileleri 15.-16. 

yüzyıllarda Bologna’ya özellikle hukuk alanında sürekli hoca vermişlerdir
25

. 

 

II.  Yönetim Sistemindeki Yerleri-Hiyerarşik Yapıları 

Lütfi Paşa [ö. 1563], Âsafnâme’sinde  “raiyyete yüz vermemek gerekdür” derken, 

Unan da bunun merkezî yönetimin kendi çalışacağı kişileri yakından tanıma arzusundan 

kaynaklandığını, dolayısıyla üst yönetimlerin halk tabakasına kapatıldığını 

belirtmektedir
26

. Ne var ki, müderrislik ve diğer ilmiye silki bu alanın dışında yer 

almaktadır. Halkın arasından çıkan sıradan insanların yükselme imkânı bu alanda daha 

yoğun olmuştur. Böylece sıradan halktan devşirme gibi bir mecraya girişmeden, ki bu 

işlemin de hakkın da onlara zaten kapalı olduğu bilinmektedir, devletin pek çok mevkiinde 

üst sınıflara erişebilmişlerdir. Bununla birlikte 1598 tarihli kanunnameden yola çıkılarak 

aslında ilmiye mesleğine girişin sıkı sıkıya kontrol edildiğinden bahsedilebilir
27

. Hiç 

şüphesiz bu yapılırken hızla bozulan gelir dengesinin bir sonucu olarak şehir merkezleri ve 

vakıf imkânları üzerinde yoğunlaşan genç nüfusun engellenmesi de amaçlanmış olmalıdır. 

Zira bu yoğunlaşma meslekî ve idarî sınırlamaların sıkı sıkıya gözetildiği özgün ve nitelikli 

kadrolara geçmenin belki de yegâne yolu medrese olduğundan normal bir sürece de 

karşılık gelmiştir. Fakat uzun yıllar boyunca oluşturulmuş yönetim gelenekleri ve kadro 

örflerinin hızla gelişen bu tehlike karşısında böylesi bir tavır takınmaktan başka çaresi de 

kalmamıştır. Çünkü bir kaideye oturtulmuş hiyerarşik düzenin bozulması ile neticelenecek 

bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Ne var ki Avrupa’da bu türlü bir yapılanma İtalyan 

üniversitelerinde görülüyorsa da kuzey üniversitelerindeki kıyasıya rekabet ayrıcalıklı 

sınıfların oluşmasına müsaade etmemiştir. 

Müderrislerle devleti yönetenler arasında zımnî bir işbirliği olduğuna ilişkin 

görüşler mevcuttur. Buna göre sultanların bir karar vermeden önce ulemaya danışması 

diğer yandan da ulemanın hem medreselerde hem de bürokratik makamlarda 
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yükselmesinde sultanların desteğine ihtiyaç duyması bu duruma örnek olarak verilebilir
28

. 

Bu yaklaşımın bu denli aleni ve yaygın olduğuna ilişkin bir gerekçelendirme hiç şüphesiz 

inşa edilemez. Ancak Yıldırım Bayezid ile birlikte 2. Murad’ın emin adımlarla ilmiye 

tarikini yönetim mekanizmasından uzaklaştırmalarının sonucunda sultanların kul 

taifesinden siyaseten destek almış olmaları gerekir. Böylece kanunnamelerle yerine 

oturmuş yeni düzene göre yönetim, sultan, ilmiye ve seyfiye arasında bir yapı kurulmuş 

bulunmalıdır. Her hâlükarda sultanın yahut kul taifesinin hareket serbestiyetini yahut 

meşruiyetini ilmiye sınıfından aldığı aşikârdır. İlmiyenin dinî kaynakları yorumlama 

salahiyetini tekelinde bulundurması, bu işbirliğini ister istemez zorunlu hâle getirmekteydi. 

16. yüzyıldan sonra güçlerinin mukavim hâle gelmesi ilmiye sınıfını, meşruiyet menbaı 

olarak, daha da ehemmiyetli bir konuma sürüklemiştir. Bahsedilen dönemlerdeki meşruiyet 

öncekinden daha fazla olmasa da geneldeki siyaset, yereldeki türedilerin hâkimliği her 

kademeden ilmiye mensubunu arkalarına almalarına bağlı kılmıştır. 

Müderrislerin arasında onulmaz düşmanlıkların doğması mümkündür. Bu 

psikolojik durumun sosyolojik ve ekonomik temellerinin bulunması gerekir. Fatih devri 

gibi görevlerin nispeten daha bol ancak yetişmiş müderrislerin az olduğu dönemlerde pek 

çok kişi yüksek makamlara gelirken sonrasında yeni mansıpların, özellikle bürokratik 

görevlerin sayıca azalması gözü yükseklerdeki ilmiye mensuplarını sert bir rekabetin içine 

sokmuştur. Molla Lütfi [ö. 1495] olayı gibi netameli vakalarda bu mücadele hâli açıkça 

görülebilmektedir. Böylesi durumlarda pragmatist roller çabucak değişebiliyor ve 

kolaylıkla anlaşılamayacak ittifaklar kurulabiliyordu. Çoğu defa ithamlarda bulunuluyor ve 

sultana yakın kişiler yahut gelecek vaat eden parlak kimseler bu ithamlarla alaşağı 

ediliyordu. Bürokratik makamlarda yer alanların akıbeti sultanın iki dudağı arasındayken 

müderris gibi ilmiye silkinde yer alanlar için farklı bir prosedür uygulanmaktaydı. İlhad 

gibi kanonik anlayışa muhalif düşünceler üzerine temellendirilen bu ithamlar neticesinde 

mahkemeler kurularak kovuşturmalar ve münazaralar yapılmaktaydı. Sanık durumundaki 

müderris ya da âlime diğer ulema tarafından sorular sorulmakta cedel şeklinde gelişen bu 

münazaralarda sanığın kabulü ya da reddi talep edilmekteydi. Soruşturmaların sonucu 

ittifaka göre belirleniyordu. 

                                                           
28
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Bu türlü gelişmelerin iki açıdan değerlendirilerek tartışılması gerekir. İlk husus 

ilmiye mensuplarının bürokratik mekanizmadan farklı bir rejime tâbi tutulmasıdır. İlmiye 

mensupları kul taifesi değillerdir. Kul taifesinin doğrudan doğruya sultanın hükümranlığı 

altında olması kendisine müdahale hakkı verirken ilmiyeye bu şekilde yaklaşabilme 

salahiyetinin olmamasının önemli bir gerekçe olarak anlaşılması gerekir. Diğer husus ise 

ilk gerekçe ile yakından alakalıdır ve sultanın dolaylı olarak ilmiye teşkilatını denetleme 

mekanizması olarak kullanılmasıdır. Bu yöntem çok açık değilse de sultanın öteden beri 

gaza ruhunun temerküz etmiş hâli ama her hâlde [daha sonraki yıllarda görüleceği üzere] 

halifelik ve İslam dininin hâdimi olarak koruyuculuğunu kendi kendine yüklenmesi bunu 

zorunlu kılmaktaydı. Kanonik anlayışın tek tipleştirilmesi ve herhangi bir müdahaleye 

mahal bırakılmaksızın safların sıklaştırılması bu bakımdan dikkate alınmalıdır.  

Osmanlı medreselerinde olduğu gibi belki onlar kadar erken bir süre içinde hasıl 

olmadıysa da 16. yüzyılın sonlarından itibaren kimi ailelerin üniversitelerde kendilerine 

yer edinmeye başladıklarını tahmin etmek gerekir. İtalyan üniversitelerinde bu o denli 

yaygın bir hal almıştır ki kimi üniversitelerin falanca ailenin kendi malı mesabesinde 

olduğuna ilişkin ön yargıların doğmasına yol açmıştır. Çok münferit bir örnek olarak 

Kopenhag Üniversitesi’nde Bartholin ailesi neredeyse tüm erkek çocuklarını üniversitede 

istihdam etmeye yönelik girişimlerden asla taviz vermemişlerdir. Yine Giessen’de teoloji 

profesörü olarak görev yapan Mentzer’in ailesi Giessen Üniversitesi’nde Kopenhag ve 

diğer Avrupa üniversitelerinde görüldüğü üzere profesör atamalarındason derece etkin bir 

rol izleyerek sadece kendi ailelerinden kimselerin bu görevlere gelmeleri hususunda son 

derece etkinlerdi
29

. 

Müderrislerin birbirleri ile yakından ilgili olduklarını düşünmek için pek çok sebep 

vardır. İlginin yoğunluğu alt kademe müderrislerin arasında olmasa da İstanbul’daki 

müderrislerin meslektaşlarını yakından izledikleri ve yaptıkları işleri takip ettikleri 

anlaşılmaktadır. Gulam Sinan ve Ahi Çelebi arasında Zahîretü’l-Ukbâ adlı eserin yazımı 

sırasındaki eleştirel müdahaleler bu duruma örnek olarak verilebilir. Demek oluyor ki, 

müderrisler birbirlerinin eserlerinden daha yazım aşamasında iken haberdar oluyor ve 

bulabildikleri kısmı ile de olsa iktifa ederek eleştiri yazmaya başlıyorlardı. Zira daha da ilgi 

çekici olanı, Gulam Sinan’ın Ahi Çelebi’nin haşiyesine reddiye olarak yazdığı 
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kısmıneserin mukaddimesi ile taharet ve nikah bölümlerinin başlarıyla sınırlı olmasıydı. 

Sayfa kenarında bulunan bir not, “… zikredilen diğer görüşlerini eleştirmeyi nikah 

bölümüne bıraktım. Çünkü haşiye yazarı (muhaşşi) benim kastımı duyunca kitabın 

nüshalarını topladı. Öyle ki bir izini bulamadım ve bir tozunu göremedim. Nihayet yüce 

Allah şeriatını tahriften korumak için içindekileri göstermek üzere bana onun haşiyesinin 

nikah bölümünden üç varak ihsan etti” diyerek müderrisler arasındaki ilmî mücadeleyi 

ortaya koymaktadır
30

. 

Ulema daha üst seviyelere gelmek için kendi aralarında kıyasıya mücadele etmiştir. 

Bu mücadelelerin üç alanda kurgulanmış olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre, ulema ile 

saray, ulema ile devlet adamları ve ulema ile diğer ulemanın kendi arasındaki ittifak ve iş 

ilişkileri mücadeleleri şekillendirmiştir
31

. 

Osmanlı devletinde müderrislere gösterilen hürmetin herhâlde en bariz kanıtı devlet 

resmî yazımında [diplomatika] haklarında kullanılan tabirler ve dualar olmalıdır. Fatih 

Sultan Mehmed’in Kânûnnâme’sinde tespit edilerek kullanımına başlanılan bu unvan ve 

elkâbın kıymeti oldukça önemlidir. Zira bunların bir şekilde ilmiye sınıfına gösterilen 

hürmetin ve verilen değerin bir yansıması şeklinde anlaşılması gerekir. 16. yüzyılın 

sonundan itibaren kısmen değişiklikler gösterse de diplomatika bilimi içinde ele alınan bu 

ifadelerin hemen hemen değişmeden kullanılmıştır. Örnek olarak ilmiyenin başı olan 

şeyhülislam ile hocalar için kullanılacak elkâb şu şekilde belirlenmiştir: “A`lemü’l-

ulemâi’l-mütebahhirîn, efdâlü’l-fudelâi’l-müteverri`în, yenbû`ü’l-fazl ve’l-yakîn vâris-i 

ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn keşşâf-ı müşkilât-ı dîniyye ve sahhâh-ı müte`allikat-ı 

yakîniyye, keşşâf-ı rumûzi’d-dekayik, hallâl-i müşkilât-ı hakayık şeyhü’l-islâm ve’l-

müslimîn, müfti-ienâmi’l-mü’minîn el-müstağnî ani’t-tavsîfve’t-tebyîn hocam Mevlânâ …”, 

ve dua cümlesi olarak da  “Edâma’llahü te`âlâ fezâilühü” şeklinde formüle edilmiştir
32

. 

Sahn ve dâhil müderrisleri için ise şu elkâb ve dua cümlesi kullanılmıştır: “İftihârü’l-

ulemâi’l-muhakkıkîn, muhtârü’l-fudelâi’l-müdekkıkîn, yenbû’ü’l-fazl ve’l-yakîn, vâris-i 
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ulûmi’l-enbiyâ ve’l-mürselîn el-muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-mu’în …”; “… zîde 

ilmühû …”
33

. 

Osmanlı Devleti’nde ulema ilk dönemde devlet idaresinde bulunarak farklı 

boyutlarda bir gelişim göstermesine, bürokratik hiyerarşilerin üzerinde yer almasına karşın 

Fatih Sultan Mehmed bu düzen tamamen değiştirmiş bulunmalıdır. Fatih’in dedesi Yıldırım 

Bayezid [ö. 1403] ile birlikte babası 2. Murad’ın temellerini attığı yeni devlet nizamı 

bürokratik bir hâl alırken bu husus muhtemelen uygulama dışında bırakılmıştır. Ancak 

halefleri Fatih Sultan Mehmed ile ulema ve dolayısıyla müderrislerin de içinde bulunduğu 

sınıf devlet yönetiminden uzaklaştırılmış ya da başka bir deyişle yalıtılmış bir yola 

sokulmuştur. Molla Güranî [ö. 1488] kendisine görev tevdi edilmek istendiğinde Yıldırım 

Bayezid ve 2. Murad zamanındaki gelişmenin bir sonucu olarak vezirliğin saray mensubu 

ve onun yetiştirmesi olanların işi olduğunu öne sürerek şiddetle bu görevi almaktan 

şiddetle kaçınmış, dahası reddetmiştir
34

. Böylece bürokrasi kul taifesine emanet edilince 

ulemanın bu görevlerden ayrılarak sadece ifta, kaza ve tedris ile uğraşması sağlanmıştı. Ne 

var ki meşhur Teşkilât Kânûnnâmesi ile bürokratik alanda sadece şeyhülislam ile birlikte 

defterdar, nişancı
35

 ve nakibüleşraflık
36

 gibi alanlar bırakılmıştır. Bürokrasiden uzaklaşan 

ilmiye mensupları yeni bir sosyal yapı oluştururken diğer yandan da devlet kontrolü altında 

gelişen bir yapı biçimine bürünmüştür.  

İlmiye mensupları herkesin bildiği ve kabul ettiği durumları yüzünden özel bir 

konuma sahiptir. Bu konumu onları hem askerî sınıf hem de kul sınıfı arasında bir köprü 

haline getirirken bir şekilde ayrıcalıklı hâle de sokmuştur. Ayrıcalıklı durumları pek çok 

alanda mevcutken en bariz olanı kendilerine uygulanacak tazir hadlerinde ölüm cezasından 

muaf tutulmuş bulunmalarıydı.  

Genel olarak ilmiye mensuplarının, özel olarak müderrislerin korunaklı bir mekide 

olduklarını söylemek icap eder. Kapıkullarının teorik olarak kulu olmaları yahut manevi 

anlamda babaları mevkiinde bulunması yüzünden üzerlerinde her türlü hakkı 
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kullanabilmesi sultanın hakkı içindeyken ilmiye mensuplarınının bu taifeden ayrı 

tutulmaları onları ayrıcalıklı kılmış olsa gerektir. İlmiyenin bir şekilde hem ekonomik hem 

de cezaî güvence içinde olması ulemanın konumunu yıllar içinde daha da 

kuvvetlendirmiştir
37

. Sarı Abdurrahim yeniçeriler ile ilgili sözler ettiğinden daha önce 

yaptığı işler de göz önünde bulundurularak 1637 tarihinde 4. Murad [ö. 1640] tarafından 

siyaset ettirilmiştir. Yine padişahı hal için girişimlerde bulunulduğu düşünlen Şeyhülislam 

Hocazâde Mehmed Efendi [ö. 1615] sadece nefyedilmişken, yolda asker topladığına ilişkin 

çıkan şayialar yüzünden o da 1656 yılında siyaset edilmiştir. Molla Kabız [ö. 1527] , Hz. 

İsa ile Hz. Muhammed arasındaki önem sıralamasına dair iddiaları yüzünden dava 

edildiğinden Kemalpaşazâde’nin [ö. 1534] verdiği fetva uyarınca 1527 tarihinde ölüm 

cezası almıştır. Bir başka örnekte Sarı Abdurrahman [ö. 1602] da önce yargılanmış, sonra 

alınan fetva ile siyaseten katl edilmiştir. 1495 tarihinde de oldukça tartışalı bir biçimde 

idamı tartışılan Molla Lütfi’nin [ö. 1495] de bir fetva ile hayatına son verilmiştir
38

. 

Terekelerde ilmiye mensubu olan müderrislerle ilgili pek çok farklı kayıt yer 

almaktadır. Açıkçası bu kayıtlar genel olarak toplum yaşamına dair canlı bilgiler verdiği 

gibi dolaylı biçimde eğer terekenin sahibi müderrisse ona ilişkin güncel veriler de 

sunmaktadır. Çünkü terekelerde ondan kalan menkul ve gayrimenkullerin bir listesine 

erişilebilmektedir. Ayrıca yaşama dair keyifleri ve lüks anlayışına ilişkin ipuçlarını 

yakalamak da mümkün olabilir. Mesela Muslihuddin adındaki Bursalı bir müderris bu 

söylenenlere güzel bir örnek olarak sunulabilir. Muslihuddin’in görece zevkli ve tüccar bir 

kimse olması gerekir. Çünkü 1535 akçe değerinde zerdeva bir kürkün sahibidir. Pek çok 

kitap ve kölenin yanı sıra kürk sahibi de olması ekonomik durumunun yerinde olduğu 

anlamına gelebilir. Muhallefatında kürkler, kaftanlar yanında külliyetli miktarda kumaş ve 

Hindistan’dan gelmiş sumakın da kaydedilmiş olması ticaret yaptığına delil olmalıdır. Bu 

mümkün değilse olsa olsa müderrisin keyfine düşkün biri olduğu anlamına gelmesi 

gerekir
39

. 

“Ataullah Efendi’nin Padişah nezdindeki etkin gücünü tayin etmek için daha 

Belgrad’dan İstanbul’a gelirken ulema makamlarında, hocanın yakınları lehinde yapılmış 
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olan değişikliklere bir göz atmak yeterlidir: 1 Kasım 1566’da yapılan ilk tayinlerde 

İstanbul kadısı Kadızâde Ahmed Efendi, Rumeli kazaskerliğine; Bursa kadısı Muallimzâde 

Ahmed, Perviz Efendi’nin yerine Anadolu kazaskerliğine; Mısır eski kadısı ve Ataullah’ın 

hısımı Hasan Bey (oğlu Çelebi hocanın kızı ile evli idi) İstanbul kadısı; Kapıcızâde 

Abdullah Ağazâde Molla Çelebi, Bursa kadılığına. Tüm bu tayinlerde Ataullah Efendi’nin 

rolü belirleyici oldu. Çünkü bu kişilerin herbiri Sultan’ın hocası ile bir şekilde ilişki içinde 

idiler. Onun koruduğu daha sonra önemli mevkilere gelmiş olan diğer şahsiyetler arasında 

kendisi gibi Birgi’li olan şehzade Murad’a (Murad III) hoca tayin edilen İbrahim Efendi’yi 

veya İstanbul’da Rüstem Paşa medresesine müderris tayin edilen Pîr Ahmed Çelebî (öl. 

1571)’yi de bu arada anmak gerekir
40

.” 

13. ve 14. yüzyıllarda “… siyasal iktidarların üniversiteyle ilgilenmesi dönemin 

başka bir belirgin özelliğini gösterir. Üniversiteler bir yandan resmi kilise kurumları olma 

özelliklerini korurken, bir yandan da bu kurumlardan hem bilgili ve kültürlü insanlar hem 

de sürekli gelişen yönetimin ihtiyaç duyduğu yetenekli hukukçular yetiştirmelerini 

bekleyen, ayrıca modern devletin doğuşuna eşlik eden ulusal ve monarşik ideolojinin 

gelişmesine katkıda bulunmalarını isteyen kentlerin ve devletlerin daha fazla denetimi 

altında kalmaya başlarlar. Dolayısıyla, siyasal denetim farklı biçimlerde (özgürlüklerin ve 

ayrıcalıkların kısıtlanması, hoca atamalarına ve öğrenci kayıtlarına müdahale, çeşitli 

baskılar) çöker üniversitenin üstüne. Buna karşılık, şunu da teslim etmek gerekir ki, 

üniversite camiası, kraliyetin normal düzenine dahil olarak hem birtakım mali imtiyazlar 

(hocaların maaşı) hem de çok iyi kariyer vaatleri elde etmiştir. Paris üniversitesi gibi eski 

üniversiteler eski özerkliklerinin ellerinden gitmesine karşı direnirler. Ne var ki, iktisadi 

zorluklar, üniversitelerin kendi beceriksizlikleri, siyasal etkinliğin ve devlet hizmetinin 

dayanışmaz çekiciliği bu direnişi kaldırır. Genellikle tümü yerel prensliğe bağlı olan yeni 

üniversitelere gelince, onların ne evrensellik ne de mümkün olmayan bir bağımsızlık 

iddiaları vardı; hükümdarın kendilerine tanıdığı imtiyazlar karşılığında, verilen rollere 

razı oldular hiç güçlük çıkarmadan
41

.” 
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Papalık tarafından Toulouse’da üniversite kurulduğunda diğer fakültelerin 

profesörlerine olduğu gibi teoloji fakültesinde de Toulouse kontu ödeme yapıyordu. 

Kilisenin kendisi bizzat ödemede bulunmuyordu
42

. 

Avrupa üniversiteleri için dinî düşüncenin izharı her zaman önemli olmuştur. 

Başlangıçta bu izhara gerek görülmese de Reform ile birlikte safların belirginleşmesine 

özen gösterilmiştir. Kişinin hangi dinî gruba bağlı olduğunu belirtmesi görsel olarak 

önemliydi. Kendi iç dünyasında yaşadığı fikrî ayrılığınteknik olduğu kadar itikat ile de 

bambaşka olsa da imanının izharı bir sorumluluk olarak ilim adamını yahut ilim peşinde 

koşan öğrenciyi üniversiteleri hiçbir zaman terk etmemiştir. Üniversitelerdeki bu ayrılığın 

teknik olduğu kadar itikat ile de yakından ilişkisi olmalıdır. Öğrencinin ve profesörün 

gönülden bağlı olduğu iman hakikatlerini görünür ve duyulur bir biçimde herkesle 

paylaşması bir biçimde toplum sözleşmesi olarak görülmekteydi. Zaten öğrenciler 

matrikula kaydı sırasında yemin etmekle yükümlüydüler. Profesörler de bir işe giriş 

esnasında bu seremoniyi yerine getirmek mecburiyetindeydiler. Zorunluluk kayıt esnasında 

öğrencileri bağlayan zorlu ve cebrî olamasa da tüm üniversite hocalarının uymak zorunda 

kaldığı bir uygulama olarak 16. yüzyılın ortalarından itibaren üniversite yaşamında yerini 

almıştır. Hocalara yemini 1564 tarihinde Trent Konsili professio fidei ismiyle getirerek 

üniversite yaşamında yeni bir mecraya daha yol vermiştir. Ne var ki, benzer zorunluluklar 

Protestan üniversitelerinde de görülmeye başlanmıştır. Örnek olarak Thomas Zoesius [ö. 

1583] 1593 tarihinde bir Katolik üniversitesi olan Würzburg’a girerken böylesi bir iman 

ikrarını yerine getirmiştir
43

. Sanki ilk bakışta Luteran ve Kalvinist mezheplerinin daha 

özgür ve anlayışlı göründüğü varsayılsa da zamanlar bu mezhep müntesipleri de 

üniversitelerinde iman ikrarını zorunlu hâle getirdiler.  

Bu türlü iman ikrarının dinî olmasından zziyade politik ve siyasî faydaları 

bulunmaktaydı. Hızla ayrışan Avrupa nüfusunun kendi bilimsel merkezlerinde yine kendi 

düşünce adamlarını yetiştirerek üniversiteleri birer kale şeklinde örgütlemeleri şaşırtıcı 

değildir. Çünkü üniversiteler bilim merkezleri olmanın yanında belki de daha fazla olarak 

siyasî merkezler hâline dönüştüler. Bunun için kendi düşüncesinde olmayan insanları 

içlerinde barındırmak istemediler. Öyle olunca temel belirleyen unsur olarak yeminleri 
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ihdas ettiler. Sonuç olarak mezhebî kırılmanın yaşandığı üniversiteler de sonuç olarak 

bundan uzakta kalamadı. Böylece atanmış bir profesörün de yemin ederek imkân ikrarında 

bulunması bir zorunluluk olarak üniversite işleyişinde yerini almıştır.  

Osmanlı döneminde eğer medresenin bağlı bulunduğu vakıf zenginse ve imareti 

varsa öğrenciler kadar hocaların da buradan faydalandığı bilinmektedir. Özellikle kutsal 

olduğu düşünülen gün ve gecelerde üzel yemeklerin çıktığı da olurdu. Pilav, aşure ve 

zirbaç bunlar arasında gösterilebilir. Üniversitelerde de benzer biçimde dinî günler 

boyunca özel olmasa da farklı diyetlerin tercih edildiği söylenebilir. Paskalya dönemi 

boyunca İngiltere’de öğrenci ve hocaların öğünlerinin büyük kısmını neredeyse balık 

oluşturmaktaydı. Paskalya öncesi perhizde ve Cuma günlerinde yenen balıklar Fenland’dan 

getirilmekteydi
44

. King’s College’ın günlük 2 Peny alan bir kasabı, bir biracısı ve elbette 

bir de fırıncısı vardı ve görevi hocaların beslenmesiyle de ilgilenmekti
45

. 

 

III.  Aranan Özellikler 

15. ve 16. yüzyıllarda yükseköğrenim kurumlarında ders verecek kimselerde hangi 

özellikler aranmaktaydı? Doğrusu bu sorunun çok net ve değişmez bir cevabı olduğu 

söylenemez. Niteliklerde zamana ve şartlara göre farklılıklar olması muhtemeldir. Osmanlı 

deneyimi nispeten homojen bir nitelik gösterse de Avrupa’daki coğrafyanın çeşitlilik ve 

genişliği tek düze bir anlayışı mümkün kılmamaktaydı. Buna karşın profesör ve 

müderrislerde beklenen nitelikler ve beceriler mevcuttur. Galiba her iki gelenekteki bu 

değerlerin kökeni dinî olmasından dolayı moralist özellikler içermekteydi. Osmanlı 

deneyimi ahlaka ilişkin sınırlamaları her daim sürdürdü. Aşağıda da değinileceği üzere bu 

özellikleri vâkıflar medresenin tüzüğü olan vakfiyelerde bu özellikleri durumları bir 

şekilde dile getirirdi. Pek çok özellik zaten hem dinî hem de göreneklerden kaynaklandığı 

için muhtemelen örf olarak sıkı sıkıya muhafaza edilmiştir. Avrupa’da ise dinî başlayan 

nitelik betimlemelerinin yavaş ancak emin bir biçimde seküler öncelikler etrafında 

şekillenmeye başlamıştır. Bunun çeşitli öncelleri mevcutsa da düşüncenin üniversitelerde 

inşa edilmesi Erasmus ve Melanchthon gibi pedagog ademisyenler sayesinde vuku 

bulmuştur.  
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Osmanlı medreselerinde moral değerlerin son derece önemli olduğu 

anlaşılmaktadır. Onun için vakfiyelerde müderrsilerin meslekî yeterliklerinden ziyade 

ahlakî olgunluklarına yapılan göndermelere daha sık rastlanmaktadır. Bu eğilimin Osmanlı 

toplumu ile yakından ilgisi olması gerekir. İnsan yetiştirmek, örfen olduğu kadar dinen de 

sınırları belirlenmiş ve teşvik edilmiş bir alandı. Yetiştirileceklerin teknik bilgi 

edinmesinin yanında belki ondan daha da önemli görülen ahlakîlik önce gelmekteydi. 

Önceliklerin ölçülebilir olandan görece ölçülemeyecek alanlara evrilmesi muhtemelen 

moral değerlerin üzerinde durulmasıyla belirtilmiş oluyordu. Avrupa üniversitelerinin 

kurucu tüzüklerinde de benzerlerinin mevcut olduğu söylenmekle beraber Kilise 

üniversitelerinin haricindeki üniversitelerin sekülerliği ahlakî önceliklerden çok meslekî 

yeterlilikleri önceliyordu. Fatih Sultan Mehmed Sahn-ı Seman’ın da içinde bulunduğu 

külliyesinin vakfiyesinde medresede okutulmasını istediği dersleri not ettirdiği 

bilinmektedir. Bu geleneğin sonrasında başka medrese kurucularının da kitap adı 

belirttikleri olmuşsa da çoğu defa hangi derslerin işlenmesi gerektiğine vurgular 

yapılagelmiştir. Vakfiyelerdeki vâkıf şartlarının derse ait görünmesine karşın dolaylı bir 

biçimde müderrislerin nitelikleriyle anılmaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır.  

Vakfiyelerde sıklıkla görünen betimlemelere göre bir müderrisin iki bakımdan 

çeşitli hasletleri bünyesinde barındırması gerekemekteydi. İlk haslet insanî ve ahlakî 

davranışları içermekteydi. Doğru söylemeli, ahlaklı davranmalı ve bir şekilde öğrencilere 

örnek olacak davranışlar sergilemeliydi. Diğer yakayı ise meslek ve terbiyeye ait gerekli 

görülen nitelikler oluşturmaktaydı. Öğrencilerin dersi anlayabilmesi ve öğrenimin 

sağlanabilmesi bu türlü yetkinliklerin varlığına bağlıydı. 

Müderris, anlayışlı olmalı ve sabırlı davranmalıdır. Vakur bulunmalı, giyim 

düşkünü bir çerçeve çizmemeli, öğrenci üzerinde etkili olabilmeli bunun için de ailmiyle 

amil olmalıdır. Güzel ahlak ve tevazu sahibi olması beklenirdi. Öğrettiklerini Allah 

rızasıiçin öğretmeli ve dünyalık kazanma peşinde koşmamalıdır
46

. 

Müderrislerin nitelikleri konusunda arşiv belgelerinde birbirlerinin benzeri ancak 

farklı ifadelerle de karşılaşılmaktadır. “… ehl-i ilm ve sâhib-i ilm …” “… ehl-i ilm ve 

sâhib-i haysiyet …”, “… ehl-i ilm ve sâhib-i fazilet olduğundan mâ’adâ tarîk-i ilmin 

kudemâsından …” bulunmak, “… hibrî ve ehil …”, “… ehl-i ilm ve müstahıkk-ı inâyet 

                                                           
46

 Fahri Unan, Kuruluşundan Günümüze Fâtih Külliyesi, s. 250.  



253 
 

…”, “… zîver-i ilm u salâh ile ma’rûf ve mashûb …” olmak da belirlenen ifadelerdendir
47

. 

Medreselerde ahlakî olduğu kadar ilmî açıdan temayüz etmiş insanların aranması 

gerekmektedir. Pedagojik yeterliğin olmasının da yukarıda belirtilen nedenlerden 

önemsendiği görülmektedir
48

. 

15. yüzyıl medreselerinden olan Bursa’daki Hacı İvaz Paşa Medresesi’nde ders 

verecek müderrisin nitelikleri vakfiyede sıkı sıkıya kayıt edilmiştir. Müderrisin kesinlikle 

behre sahibi olması beklenmekteydi. Medreselerde okutulan ana derslerden şer’i ilimlerle 

alet ilimleri hususunda bilgisi olması isteniyordu. Vâkıf ayrıca sabah dersi bittikten sonra 

on iki [12] defa Kevser Suresi’nin okunmasının yanı sıra hatim indirilmesini, Bakara 

Suresi’nin ilk üç ayetinin de kıraat edilmesini şart koşmuştur
49

. 

 Osmanlı medreselerine atanacak olan müderrislerin aklî ve naklî ilimleri bilmeleri 

de istenmiştir. Bu bakımdan öğretme aletlerine ilişkin içerikler belirlenmiş olur. Fatih 

Sultan Mehmed, vâkıfı olduğu Sahn-ı Seman için seçilecek müderrislerin, “… seccâde-

nişîn-i sadr-ı ifâde olmağa istihkâkı zâhir, mebâdî ve mukaddimât-ı akliyât ve nakliyyâtda 

nazîri nâdir, esbâb-ı liyâkat makâm-ı tedrîsi câmi, ulûm-ı nâfi’a tahsîline sarf-ı ömr-i azîz 

eylemiş bir müderrisîn-i fihâm beyninde terk ve ta’tîl-i mu’tâd-ı eslâf-ı kirâm olan eyyâmın 

gayrında külle yevm medresesine varup vâkıf-ı mekârim-âyînin medâris-i âliyyelerine 

tertîb ve ta’yîn buyurdukları müsta’iddîne ifâde-i envâ’-i ulûm ve ma’ârif veifâza-i esnâf-ı 

hikem ve letâ’if eyleyüp müderrisîn-imezbûrînden her biri külle yevm mukabele-i tedrîsde 

re’y-i vakf-ı şerîflerinden elli akçe vazifeye mutasarrıf 
50

” olmaları gerektiğini şart 

koşmuştur. 

Süleymaniye vakfiyesinde “… bir âlim ü âmil ve fâzıl ü kâmil, tefsir-i Kur‟ân-ı 

fasihe kâdir ve nakl-i ehâdîs-i sahihada mahir, mesabih-i pür-tâb gibi fezâyili zâhir ve 

meşârik-i aftâb gibi fevâzili bahir, muzhiri kelime-i ulyâ, ekmel-i din-i resûl-i melik-i a`lâ, 

Hz. Müslim rivayetin rivayetde müsellem ve Hz. Buharî naklinde münferid beyne’l-ümem 

olan kimesne .....”, daha sonra “Ve medaris-i mezkûra ve mecâlis-i ma`murenin her birinde 

efâzıl-ı ulema-i dîn-perver ve ekâbir-i fudala-i hikmet göster-i hüner-veden miftah-ı künûz-

ı hakaik, keşşâf-ı rumûz-ı dekaik, takî vü nakî ü kâmil, züfünûn, mısdak-ı innî a`lemu mâ lâ 
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ta`lemun bir müderris ola ki, ifade-i ulûm-i diniyye ve ifazâ-i maarif-i yakiniyye birle 

talebe-i ilm ü müstaiddleri mahzûz ve behre-mend edüb vech-i ma`hûd üzere eyyam-ı 

tahsilde dershaneye hâzır olup tedris-i kütüb-i mütedavile-i makbûle ve müzakere-i fünûn-ı 

ma`kûle ve menkûleye iştigalde ihtimam ederlerse ....
51

”denilmiştir. 

Bursa’da bulunan Sarrafiye Medresesi’nin 1575 tarihinde müderrisliğini yapan 

Ahmed Efendi, vâkıfın şart koştuğu gündelik 20 akçelik maaşını alırken, ilginç bir biçimde 

“… zîver-i ilm u salâh ile ma’rûf” olduğu için, daha doğru bir ifadeyle öyle olduğu 

düşünüldüğünden ötürü maaşı 5 akçe zamla gündelik 25 akçeye çıkarılmıştır
52

. 

Kanûnî Sultan Süleyman döneminde Bursa’da inşa edilen medreselerden Kadirî 

Efendi Medresesi’nin 1546 yılı civarında düzenlenen vakfiyesine göre müderrisliğine 

atanacak kişilerin ilimde behre sahibi olması, kâmil ve fazıl bir kişilikte bulunması, ilmiyle 

âmil bir kimse gibi hareket edip asla derse gitme konusunda özürsüz hareket etmemesi 

istenmekteydi
53

. 

Üniversiteler de profesör istihdam ederken medreselerdeki gibi ahlakî öncelikleri 

en ön planda tutmuşlardır. İlgili bölümlerde belirtildiği üzere iman ikrarı son derece önemli 

bir aşamaya karşılık gelmekteydi. Böylesi bir şart önceleri çok yaygın değilken 16. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren vuku bulan mezhep ayrışması bu türlü uygulamaların 

yaygınlaşmasına neden olmuştur. Üniversiteler geniş bir coğrafyada farklı gelenekler 

geliştirmiş olmasına karşın en başat farklılıkları dinî alanda yaşanmaktaydı. 

Medreselerdeki tektip yoğunluğun ve kendi içindeki tek ve hiyerarşik yapının 

üniversitelerde olmaması dikkat çekicidir. Belki de, Kilise’nin ruhanî yetkisi altındakilerin 

dışında başka üniversitelerin de olması ilk etapta fikrî türdeşliği mecbur kılmaktaydı. 

Elbette bu türlü bir uygulamanın medreselerdeki ahlakî şartları andırmasa da bu sınırlar 

içinde ele alınmasını mümkün dür.  

Üniversitelerin ilk dönemlerden itibaren kabaca seküler ve dinî biçimlerde 

şekillenmesi din dışı öncelikleri ortaya çıkardı. Zaten üniversiteler minsterların yanlarında 

papaz mektepleri halinde ortaya çıktığında ekonomik bir piyasası mevcut değildir. Ancak 

13. yüzyıldan sonra hızlanan öğrenci hareketleri eğitimi ekonomik faaliyet haline 
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dönüştürmüştür. Öyle olunca hizmet talep edenlerin yahut ders verenlerin karşısında yer 

alan öğrenciler, isteklerini pragmatist olarak belirtmeye doğru yöneldiler. Hizmet için para 

veren ve eğitim talep eden kimsenin ilk önceliği, karşıdaki hocanın nitelikleri hep önemli 

hale gelmiştir. Ahlaklı olmak değerli görünse bile hocanın dersi verecek yetkinlikte ve 

bilgide olması her zaman önemli olarak görülmüştür. Onun için profesörlerden yetkinlik 

beklenmiştir. 

Reform sonrasında Protestanların yeni bir pedagojik gelişim göstermesi, aralarında 

Ramus ve Melanchthon gibi kişilerin yetişmesine yol açmıştır Bu etkiye tepki veren 

Katolik dünyası böylece Cizvitlerle üniversitelerinde yeni yöntemleri kullanma yoluna 

gittiler. Farklılaşma, profesörlerin yaygın bilinen pedagojik metodları kullanarak 

öğretmelerinde kendini gösterdi. Protestanlardaki kadar olmasa da Cizvitler de öğrencinin 

memnun olacağı yollarla öğretme konusunda metodlar geliştirdiler
54

. Muhtemelen 

aradıkları hocaları da bu kapsam içinde değerlendirdiler ve bu melekere sahip kimseleri 

aradılar. Ders verecek hocanın ders verme biçiminin kontrolü gerekmekteydi. Farklı 

görüşler olsa da bunun yapılması hocanın ders verme yeteneğinin olup olmadığının ortaya 

çıkarılmasına yöneliktir. Becerinin sadece lisanen ifadesi hiçbir zaman yeterli 

görülmemiştir. Bunların davranışla da gösterilmesi son derece önemli addedilmiştir. 

Öğretme becerisine layık olunduğunun gösterilmesi, hatta bütün bunlara ait bilgilere sahip 

bulunulduğunun ispatı gerekmekteydi. İspat ise hocaların önünde uygulamalı olarak 

gösterilmekteydi
55

. 

 Yukarıdaki cümleden olarak daha belirgin ve üniversite hocalarının niteliklerini 

belirleyen bir başka husus ise metodolojik becerileri olmuştur. Galiba bu, profesörlerden 

beklenen metodolojik bir farklılıktır. Her ne kadar Melanchthon gibi biri, skolastik metodu 

benimsemişse de sonrasında iş daha ciddi bir hâl almış oldu. Çünkü Protestan reformunda 

toplumun her üyesinin en azından İncil’i okumaya yetecek kadar eğitim görmesi gerektiği 

düşüncesinin doğduğu görüldü. Teolojik anlaşmazlıklar arttıkça zamanla daha geniş 

kapsamlı dinî yazıları okuyabilme becerisi kendiliğinden önemli hâle gelmiştir. Bu sadece 
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okuma bilmeyi değil kitaplara fizikî olarak erişebilmeyi de gerektirmekteydi
56

. Bir 

profesörün yahut masterın en önemli vazifesi olarak bu erişimi sağlaması ve muhtemelen 

öğrencilere ders vermesi görüldü. Aurelio Brandolini [ö. 1497] gibi papalık mahkemesinde 

görevli bir Napolili bile belli belirsiz ancak kesinlikle bu yaklaşıma uygun sözler etmiştir. 

Öyle ki, öğreticilere ders anlatmaya yönelik olarak Kutsal Kitap ve Josephus’un eserini 

yorumladığı kitaplar kaleme almıştır. Brandolini düşüncelerini açıkça şu şekilde itiraf 

etmekteydi: “Biri eğer teolojide doktora derecesine sahip değilse kutsal konulara ilişkin 

birşeyler yazamaya izni yoktur. … benim gibi insanlar yani teoloji doktoru olmayan 

insanların kutsal konular ile münasebet kurma hakları yoktur. Bu bazılarına bu hakkı 

verirken diğerlerine vermez
57

.” Brandolini bir başka sıkıntıya daha dikkat çekmiş ve 

profesörlerin üniversiteye kabulünde nitelikten çok niceliğin önemli olduğunu 

vurgulamıştı. Çünkü o devirlerde akademik övgü ya da değerler güce, patrona ya da 

zenginliğe göre dağıtılmaktaydı. Bunun için sadece bilmek ve Kutsal Kitap’la temas 

önemli ve yeterli de değildi. Ayrıca sağlam iş ilişkilerinin de kurulması da gerekiyordu.  

İtalyan üniversiteleri doğrudan doğruya hocaların verecekleri derslerde yetkin 

olmalarını beklemekteydi. Mesela Torino Üniversitesi’nin 1448 tarihli tüzüğüne göre 

matematik öğreten hocaların Boethius’un [ö. 524?] De Arithmetica, Johannes de 

Sacrobosco’nun [ö. 1256] Algorismus, Öklid’in Elementler isimli eserleri ile birlikte 

Claudius Ptoleme’nin [ö. 168?] Almagest’ini okutabilir olması gerekmekteydi
58

. 

Üniversite hocalarının da kendi aralarında bir hiyerarşi ve düzene bağlı oldukları 

anlaşılmaktadır. Bu hiyerarşi yazılı ve alenî kurallara bağlı değilse de yıllar içinde oluşmuş 

teamüllerle şekillenmiştir. Merkezî üniversitelere göre taşra üniversitesi olarak kabul 

edilebilecek Portekiz üniversitelerinde felsefe ve matematik daha sonraları görünmeye 

başlamıştır. Yine merkezî üniversitelerde olduğu üzere din hukuku ile teoloji asıl bölümleri 

oluşturmaktaydı. Ne var ki felsefe ve matematik de söz konusu üniversitelerde kendilerine 

yeni yeni alan bulmaktaydılar. Portekiz’de ilk matematik kürsüsü 1537 yılında kurulmuş 

ve bu kürsüyü 1544-1562 yılları arasında önde gelen Portekizli matematikçi Pedro Nuñes 
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işgal etmiştir. Öyle ki 1559 yılı üniversite kanunlarında matematik öğretimi ve hocalarının 

görevleri özet hâlinde tarif bile edilmiştir. Matematik kürsüsünün başında olan profesörün 

aritmetik, geometri ve perspektif bilmesi istenmekteydi. Ayrıca matematik öğrenimi 

verecek öğretmen adaylarının ileri derecede Öklid konularında ve gezegenler teorisinde 

ileri derecede ehil ve maharetli olmaları beklenmekteydi
59

. 16. yüzyılın üniversitesinde 

profesörde olması gereken özellikler, nitelikler az ya da çok belirginleşmeye başlamıştı. 

Paolo Beni [ö. 1625] ve Annibale Roero gibi dönemin profesörlerinin yazdıklarına göre 

profesörlerin kuvvetli becerileri olması beklenmekteydi. Skolastik eğitim tarzını 

anımsattığı üzere sağlam bir entelektüel derinlik, kuvvetli bir hafıza, bildiklerini kesintiye 

uğramaksızın anlatabilme ve hazır cevap olma ideal profesörün nitelikleri arasındaydı
60

. 

Hocaların entelektüel birikimleri kendilerini yüksek bir zihnî yapıya sahip olduklarının bir 

görüntüsü olarak anlaşılmalıdır. Hocalar kuvvetli zekâ sahibi olmalı, asla kağıttan 

okumamalıdır. Mesela kağıttan okuyan hocalara doctor chartaceus denilmekteydi. Öyle ki 

1592 ve 1596 yıllarında Venedik şehir devleti olan Padua’daki hocaların dersi kağıttan 

anlatması asla istenmemekte sırf bu yüzden maaş kesintileri yapılmaktadır. Hocalar not 

almaksızın ders anlatmakla neredeyse yükümlüydüler. Bu yüzden daha yaşlı hocalar, 

kendilerinden gençolanlara bol bol deneme yapmalarını ve hafızalarını geliştirmelerini 

önermekteydiler.  

 

IV.  Çalışma Biçimleri 

16. yüzyıldaki hocanın hem naklî hem de aklî bilimler konusunda bilgili olması 

gerekirdi. Asla derse geç kalmamalı ve tatil günleri dışında tatil yapmamalıydı. Öyle ki, 

çeşitli dersleri ve ilimleri anlaşılır biçimde anlatması istenmektedir. 

Müderrislerin yaptıkları eğitim ile medresenin hem idarî hem de eğitim işlerini 

düzene koymak zorunlulukları vardı. Müderrislerin eğitim bakımından ders vermesi 

öğrencileriyle yakından ilgilenmesi zaten bilinen ödevlerinden olmasına karşın öğrencinin 

                                                           
59

 Luis Miguel Carolin, Henrique Leitão, “Natural Philosophy and Mathematics in Portuguese 

Universities, 1550-1650”, Universities and Science in the Early Modern Period, ed. Mordechai 

Feingold, V. Navarro-Brotóns, Springer, Dordrecht, 2006, s. 159. 
60

 Paul F. Grendler, The Universities of the Italian Renaissance, s. 159. 



258 
 

gördüğü dersleri bir deftere kaydetmesi onun hem idarî hem de eğitimle ilgili görevleri 

arasındaydı.
61

 

Mevzûâtü’l-Ulûm’a göre müderris dersi yavaş anlatmalı, konularda yavaş 

ilerlemeli, öğrencinin sorduğu her soruya muhakkak cevap verilmelidir. Sınıf içerisinde 

uygun davranış sergilemeyenler, sınıfın huzuru bozanlar uyarılmalı, derslerin anlaşılıp 

anlaşılmadığını kontrol etmek için öğencilere dönem dönem sınav yapılmalıdır. Müderris 

dersleri birden bire zorlaştırmamalı, gözlerini korkutmamalı ve öğrencilerde sıkıntı ve 

usanç oluşturmamalıdır. Öğrencinin bilgi seviyesi tespit edilmeli ve ona göre 

anlatılmalıdır
62

. 

Müderrislerin haftada dört [4] gün derse devamları söz konusu iken bu geleneğin 

değişmeye başladığı görülmektedir. Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr adlı 

muhallet eserinde belirttiği üzere, müderrisler şart olan günlerde derslerine devam 

etmezlerdi. Bunun ne kadar yaygın olduğu belli değildir; ancak müderrislerin derslere 

gitmediğinden, gitse de öğrenci bulunmadığından ayrıca ders verme becerisiyle 

yeteneklerine sahip olmadıklarından yakınmaktadır
63

. 

Müderrisler, genelde dersi takrir usulü ile yani anlatarak işlerlerdi. Bazen de ilgili 

bölümleri öğrenciler arasında paylaştırır, döneme göre uygun olan münazara yöntemini 

kullanarak öğrencilerin konuyu öğrenmelerini sağlardı. Genelde bu türlü tartışmalarda 

müderris kendine bir hakem vazifesini uygun görür ve tartışmaları yönetirdi. Bu türlü 

çalışmalarda muid denilen yardımcısı öğrencilerin tekrar yapmaları ve anlaşılmayan yerleri 

sorarak öğrenmeleri hususunda öğrencilerin ikinci hocası, müderrisin de yardımcısı olurdu. 

Sanat Ansiklopedisi’nde verilen izahattan Mehmet Zeki Pakalın’ın Tarih Deyimleri 

Sözlüğü’nde yaptığı alıntıya göre, medrese hocalarının ders verdiği ortamda fizikî 

şartlardan söz edilebilir. Buna göre müderris ayaklarının altına altığı bir şilte üzerinde 

oturmaktadır. Öyle ki, yüksekçe bir minderin üzerinde oturduğu söylenmektedir. Ancak 

bunun ne kadar yüksekçe olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Önlerinde de 

kitaplarını koydukları düz bir rahlenin olduğu belirtilmektedir
64

. 
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Gulam Sinan’ın Ali Kuşçu’nun bir dersi esnasında hocasına çizdiği astronomiye 

ilişkin iki şeklin akla ve nakle uymayan, oldukça çirkin çizimler olduğunu belirtip 

doğrusunun nasıl olması gerektiğini söylediğinde hocasının bir zaman düşündükten sonra 

kendisinin sözünü kabul ederek çizimleri doğrularıyla değiştirdiğini belirtmektedir
65

. Bu 

bakımdan müderrislerin derslerinde alet ve edevattan yararlandıklarını kabul etmek 

gerekir. Örnekte de görüleceği üzere müderrislerin sadece takrir ile ders anlatmaları kâfi 

değildir. Müderrisler öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için şekil ve aletlerden de 

yararlandıkları anlaşılmaktadır. Pedagojik olarak oldukça parlak sonuçları içeren bu 

tercihte öğrencilerin görerek anlamaları son derece dikkate değer bir husustur. Yukarıda 

nakledilen örnekten anlaşıldığı üzere ayrıca öğrencilerin hocalarına muhtemel yanlışları 

söyleyebilme ruhsatlarının olması, bunun karşılığında hocaların da cevap vermeleri not 

edilmelidir. 

Fethullah Şirvanî [ö. 1486] medresede derslerin nasıl yapıldığı konusunda da bazı 

ipuçları vermektedir. Kadızâde’nin huzurunda, müderrislerin ve ileri seviyedeki 

öğrencilerin katıldığı ders meclislerinde bir okuyucunun [kârî] metni yavaş yavaş 

okuduğundan ve karşılıklı açıklama ve tartışmalarla konunun incelendiğinden 

bahsedilmektedir. Bu yöntemde hoca-metin-öğrenci denklemi arasındaki ilişki 

kurulmuştur
66

. Efdalzâde Molla Hamidüddin Efendi [ö. 1503] İstanbul’da veba salgını 

dolayısıyla uzak bir köye gitmiş, mutad olarak derslerini dört [4] gün buradan gidip gelerek 

yapmıştır
67

. 

Avrupa üniversitelerinde de zamanına göre gelişmiş eğitim teknikleri mevcuttur. 

Lectiones ordinariae ve lectiones extraordinariae, repetitiones, disputationes, 

privatissima
68

 şeklinde anılan dersler vardır ve sonuncusu özel derse karşılık gelmektedir. 

Bu ders biçimleri 16. yüzyıl İngiliz üniversitelerinde oldukça yaygın bir biçimde 

kullanılmıştır
69

. Yukarıda anılan özel kürsüler için vâkıfların çeşitli istekleri 

olabilmekteydi. Sir Henry Savile’in kurduğu Savilian kürsüsünde hoca, ders verecek 

profesörün Öklid derslerinin yanı sıra Apollonius’un Konikleri ve Arşimed’in matematik 

                                                           
65

 Şükrü Özen, a.g.m., s. 169.  
66

 İhsan Fazlıoğlu, “Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu”, 

Dîvân İlmi Araştırmalar, S. 14, 2003/1, s. 57. 
67

 Abdülkadir Altunsu, a.g.e., s. 12. 
68

 Peter A. Vandermeersch, “Teachers”, s. 216. 
69

 A.g.m., s. 212 



260 
 

prensiplerinin öğretilmesini de istemekteydi
70

.  Elbette bu derslerin işlenmesi sadece kağıt 

üzerinde ya da anlatarak olamazdı. Kimi yazmalardaki görsellerden de anlaşıldığı üzere 

gerekli araç ve gereçler kullanılmaktaydı
71

. Buna karşın 16. yüzyılın sonuna değin 

profesörlerin uzmanlaşmış olmadıkları ve hemen üniversitedeki her konuda ders 

anlatabildikleri unutulmamalıdır
72

. 

 

V.  Atanmaları 

Medreselerde atanma hususunun en önemli özelliği mansıp yahut görev tevcihinin 

devlet erki tarafından yerine getirilmiş olmasıdır. Osmanlı medrese sisteminin tedris kısmı 

teknik açıdan olabildiğince siyasî ve idarî mekanizmanın olabildiğince dışında gelişse de 

idare boyutu devletle alakalı bir görüntü çizmiştir. Vakıflar üzerinden gelişmesi ve devlet 

coğrafyasında hızla yaygınlaşması medreselere görece özerklik vermiş olmalıdır. 

Medreseyi inşa ve idare bir şekilde bânisi olan vâkıfın şartları ile mümkündür. Vakfiye bir 

şekilde medresenin tüzüğünü oluştururken onu devlet gibi dış güçlerinmuhtemel 

müdahalelerinden de koruyordu. Zaten Osmanlı döneminde medreselerin ders programı 

gibi temel hususlara neredeyse karışılmadığı anlaşılmaktadır. Ancak müderris başta olmak 

üzere diğer idarî görevlilerin atanması devletin gözetimi altında sürmüştür. Teknik olarak 

vakıfların en üst seviyeden kontrol edenin vezir ile padişah olması yüzünden kimi 

sorumlulukların bu şahıslar ve bunların görevlendirdiği kişiler üzerinde olması gerektiği 

deanlaşılabilir bir durumdur. Öyle ki idarî mekanizma bu ayrıcalığı nedeniyle medreseye 

yapılacak tüm atamalarda birinci dereceden söz sahibi bulunmaktaydı
73

. 

Atamalarda dikkat edilecek diğer bir husus ise prensip olarak vakfiyelerde 

konuşulan şartlardı. Vâkıfın şartları çeşitli olabilmektedir ve merkezî idarenin bu durumda 

yapabileceği muhtemelen pek az şey bulunmakadır. Vâkıflar kendi soylarından kimselerin 

atanmasının yanı sıra, hemşehrilerinin ya da işaret edecekleri başka kimselerin atanmasını 
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sağlayabilmekteydiler. Bu durumun kontrolünü vakıf yetkilileri yapmaktaydı. Bu konuda 

arşiv kayıtlarında pek çok örnek bulunmaktadır
74

. 

15. ve 16. yüzyıllarda atamalarda vezir ve padişah arasındaki bürokratik işlemler 

şeklinde gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in kimlerin mülâzim vereceğine, diğer bir 

deyişle kimlerin müderris önerisinde bulunacağına meşhur Kânûnnâme’sinde değinmiş 

olduğu bilinmektedir. Bunun dışında genel prensip, ilgiliatamaların kadıaskerce ve 

taşradaki medreseler için de kadıların arzları ile ilgili atamalar yapılmasıydı. Devlet sistemi 

genişledikçe bu durumun kurumsallaştığı anlaşılmaktadır
75

. 

Osmanlı medreselerindeki atamaların yapılmasında medresenin dershane sayısı 

makul bir durum teşkil etmekteydi. Diğer bir deyişle sadece bir tane dershanesi olana bir, 

Süleymaniye ve Fatih medreselerinde olduğu gibi birden fazla dershanesi olan medreselere 

de birden çok müderris atanırdı
76

. 

Öğrencilerin kat-ı meratib edip, medreseleri en alt seviyeden en üst seviye olan 

Sahn ve Darülhadise kadar başarıyla okuyup bitirmiş öğrencilerin belki de en önemli amacı 

tedris, ifta yahut kaza alanlarında bir görev alarak askerî sınıfa dâhil olabilmekti. Böyle bir 

amacı olanların medreseden mezun olduklarında yapmaları gereken ilk iş, çalışmak istediği 

coğrafî alana göre ilgili kadıaskerin divanında, onun yanında bulunan deftere 

kaydolunmaları gerekmekteydi. Ruznâme ya da matlap denilen bu defterlere belli 

zamanlarda yapılan kayıt neticesinde “nevbet” denilen bir bekleme sürecine girilirdi. Sırası 

gelen kişi ilk olarak 20’li adı verilen Haşiye-i tecrid medreselerinde göreve başlardı.  

Atama kıstasında Osmanlı döneminin ilk devirlerinde çeşitli farklı uygulamalarla 

da karşılaşıldığı söylenebilir. Örnek olarak Hocazâdeler Kânûnu’nun bu duruma örnek 

gösterilmesi mümkündür. Galiba ilk düzensizliklerin de bu ayrıcalıkla başlamış olduğu 

söylenebilir. Zaten bu kanun sadece mevcut olan uygulamanın resmîleşmesi anlamına 

gelmeliydi. Çünkü Molla Fenarî [ö. 1431] soyunun medreselerde herhangi bir sınır ve 

zorunluluk olmaksızın atanmalarının gerçekleşmesi böylesi bir mevalizâdeler sınıfının 

oluşmasına yol açmış bulunmalıdır
77

. 
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16. yüzyıl süresince atamaların düzenlenmesinde kimi değişikliklerin yahut 

gelişmelerin kaydedilmesi suretiyle sistemin oturmuş olduğu söylenebilir. Çünkü 

kadılıklarda da olduğu üzere müderrislerin atanmasında birincil olarak kadıaskerler etkin 

iken Ebussud Efendi gibi görece kudretli şeyhülislamlar aracılığıyla bu düzende bir 

değişme sağlanmış ve kimi yüksek dereceli ilmiye tevcihleri şeyhülislamlar aracılığı ile 

yapılmıştır. 40’lı medreselerin altında kalanların müderrisleri için atama arzları ilgili 

havalinin kadılarınca kadıskerlere arzla tevcih edilmekteydi. Diğer bir deyişle Edirne, 

Bursa ve İstanbul’daki kadılık ve müderrislikler kadıaskerce vezire arz olunmaktaydı
78

. 

Müderrislerin atanma meselesinin öteden beri çeşitli sıkıntıları beraberinde getirdiği 

söylenebilir. Mülâzemet Kânûnu’nun çıkarılmış olmasına karşın bu düzenlemelere en başta 

padişahların uymadığı gözlenmektedir. Padişahların çeşitli nedenleri ileri sürerek kendi 

istediklerini yapmak gibi bazı eylemlere giriştikleri örnekler mevcuttur. 2. Bayezid [ö. 

1512], Nureddin Hamza’yı yüksek bir medreseye atamak istemişse de Kadıasker 

Müeyyedzade Abdurrahman Efendi [ö. 1516] bu isteğe mani olmaya çalışmış, talibin ilmî 

kudretsizliğini bu müdahalesine delil getirmiş ama 2. Bayezid onu bir şekilde tayin 

ettirmiştir. 

Diğer son derece yaygın bilinen örnek ise şair Süleymaniye Medresesi’nde 

dânişmend olan şair Bâkî’nin Kanûnî Sultan Süleyman tarafından kayırılmasıdır
79

. Sultan 

şiir okurken rastladığı Bâkî’nin sıra beklemeden ruznamçeye kaydedilerek müderris 

atanmasını irade etmişse de diğer örnekte olduğu üzere dönemin kadıaskeri Hâmid Efendi 

[ö. 1577] bu isteğe karşı çıkmıştır. Ancak dileğini yerine getirememiş, Bâkî bekleyen pek 

çok müderris adayını geride bırakarak ve beklemeden maaşı padişahın kendi ceyb-i 

hümayunundan ödenmek üzere Silivri’deki Piri Paşa Medresesi müderrisliğine atanmıştır. 

Müderris atamaları muhtemelen 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra bozulmaya yüz 

tutmuş olmalıdır. Öyle ki, şeyhülislam, kadıasker, padişah hocası, mevleviyet addedilen 

yüksek kadılar, vezirler ve hatta beylerbeyilerin evlatlarının bile okumadan on dört [14] on 

beş [15] yaşlarına vardıklarında İstanbul ruusu aldıkları Uzunçarşılı tarafından 

belirtilmektedir. Yine aynı yazar tarafından şeyhülislamların erkek evlatlarının 

                                                           
78

 A.g.e., s. 111. 
79

 Tûbâ İsen-Durmuş, “Edebî Hâmîlik İlişkileri: Kaynak Olarak Âşık Çelebi Tezkiresi”, Âşık Çelebi 

ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar, der. Hatice Aynur, Aslı Niyazioğlu, Koç Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2011, s. 139. 



263 
 

mülâzimolmadan, nevbet beklemeden hariç dereceli medreselere müderris olarak 

atandıkları ifade edilmektedir
80

 

Mülâzemet, medrese mezunlarının askerî olarak devlet görevinde bulunabilmeleri 

için geçirmek zorunda oldukları döneme verilen addır. Aslında bu dönemin kimi defa bir 

bekleme devri olmasına karşın bir hazırlık ve belki de bir staj olarak görülmesi gerekir. O 

dönemki anlayışa göre himaye ile gelişen bu türlü bürokratik görevlerin doldurulması son 

derece makul gerekçeleri de içinde barındırıyor olmalıdır. Bu yüzden mülâzim olarak 

kaydolmanın, mülâzemet denilen bir süreyi geçirmenin işlevsel ve pragmatik bir gerekçesi 

mevcuttur. Çünkü mesleğinde temayüz etmiş kişilerce yahut belli bir konuma gelmiş 

yöneticiler eliyle aday gösterilmek bir şekilde kefalet sisteminin kendisini meydana 

getirmekteydi
81

. Suhte olaylarından ötürü öğrencilerden kefil istendiği gibi Osmanlı 

yaşamındaki bu kefalet sistemi mülâzemette de kendini göstermekteydi. Bu bakımdan 

sistemin düzgün işlemesi güven ve kefalet üstüne kuruluydu. Dolayısıyla mülâzemete bu 

açıdan da bakılması doğru olacaktır. 

Kaldı ki mülâzemet sistemi aşağıda işaret edileceği üzere Ebussuud Efendi’nin 

kanun haline sokması ile ortaya çıkmış bir müessese değildi. Büyük olasılıkla Osmanlı 

medrese sisteminin asıl temellerinin atıldığı Yıldırım Bayezid yahut 2. Murad 

dönemlerindeki tesis hamlesinde mülâzemet de müessese olarak yerini almıştı. Ancak 

yeterince mezun olmaması gibi kimi sebelerden ötürü yaygınlık kazanmamış olmalıdır.
82

 

Bunun üzerine 1537 tarihinde Ebussud Efendi bu usulü yeninden düzenleyerek kanun 

hâline getirmiştir. 

Osmanlı medreselerinden mezun olanların atama kriterlerinin Ebussud Efendi’nin 

kadıaskerlik zamanına değin bir düzene konulmadığı yasa ile kural hâline getirilmediği 

bilinmektedir. Ancak devletin büyüyerek genişlemesi sonucunda artan yeni kadro ve 

yetişmiş insan ihtiyacı dolayısıyla mezunların boşta kaldıkları söylenemez. Fakat 

kadroların nispeten azalmaya başlaması ile birlikte taliplerin artması çeşitli sıkıntıları 

beraberinde getirmiştir. Bunun üzerine çeşitli sıkıntılar ortaya çıkınca Kanûnî Sultan 

Süleyman’ın isteği ile o zaman Rumeli kadıaskeri olan Ebussuud Efendi müderris ya da 
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kadı olmak isteyen taliplerin ne şekilde belirleneceği ve nasıl atanacaklarını belirleyen bir 

düzen oluşturmuştur. Buna göre 1537 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre medreseden 

mezun olanların matlab denilen deftere yani ruznamçeye kaydolunmaları gerekecektir. 

Taliplerinin arzularına göre Anadolu ya da Rumeli kadıaskerinin nezdinde deftere 

kaydolan müderris namzetleri kendilerine gelecek görev için sıra beklemek zorundaydı. Bu 

kanun ile müderris ve kadı adaylarının ne kadar bir süre bekleyecekleri ve nasıl 

atanacakları belirlendiği gibi mülâzim olacakların nasıl ve kimlerden olacakları da bir 

şekilde düzene konuluyordu. 1537 tarihli bu kanunun ilk uygulamasına göre, sonrasında 

kanunun uygulamasında çeşitli aksaklıklar ortaya çıksa da, mülâzemet verilmesinin yedi 

yılda bir olmasına karar verildi
83

. Kanunun uygulamaya konulmasının üzerinden uzunca 

bir süre geçmeden daha 1560 gibi erken bir dönemde yedi [7] yıl geçmeden kurala 

muhalefeten 1566 yılında tekrar mülâzemet verilmesi padişah tarafından ferman 

buyurulmuştur
84

. Bu gibi müdahaleler sonraki yıllarda onulmaz düzensizliklerin ortaya 

çıkmasına neden olmuş, gerileme edebiyatına kaynak olarak ele alınmaya başlanmıştır.  

Mülâzemet Kânûnu’nun bir başka önemli tarafı da karışıklığın önüne geçilmesi için 

kimlerin ne zaman ve ne kadar mülâzim vereceğinin incelikle belirlenmiş bulunmasıdır. 

Kanuna göre, karışıklığın önüne geçilmesi için kimlerin ne zaman ve ne kadar mülâzim 

verecekleri de kanuna konu edinilmişti. Kanuna göre, yedi yıllık aralıkların dışında 

padişahların tahta çıkışlarında, ilk seferlerinde, zafer kazandıkları zamanlarda, şehzade 

doğumlarında da mülâzim vermek geleneği söz konusuydu. Böyle zamanlarda, ilerleyen 

dönemlerde sayılar farklılaşsa da, padişah hocaları, şeyhülislamlar yirmi dânişmendi 

kendileri adına mülâzim kaydetmekteydiler. Eğer mülâzim kaydettirecek öğrencisi 

olmayan kimse olursa kanun dâhilinde bunlar da kendi şerefleri için bir şekilde öğrenci 

bularak kendileri adına onları mülâzim kaydettirirlerdi
85

. 

Bu usulün ilk başta işlemleri düzene koyması yüzünden faydaları görünse de 

ilerleyen dönemlerde çeşitli aksaklıklara yol açtığını düşünmek gerekebilir. Zira mülâzim 

vermek meselesi mezunların daha öğrenci seviyesindeyken çeşitli hamilik ilişkilerine 

zorlanması anlamına geliyor olmalıdır. Katip Çelebi’nin ilim tahsili konusunda öğrencilere 

verdiği öğütlerden ilim dışı faaliyetlerin ilmi inkitaa uğratacağı görüşünün döneminde 
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dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar mülâzim olabilecek kişilerin Sahn, 

Darülhadis ve Süleymaniye ile sınırlı kalması ve öğrencilerin sınırlı sayısı ilk başlangıçta 

sorun olmayacak izlenimi verse de hızla azalan cihetlerin düzenli ve adil bir biçimde 

dağıtımı kişisel ilişkilerin kurulmasına yol açıyor olmalıdır. Keza yeni mezun olanların 

dışında zaten mezun olup bir cihet bekleyen yahut nevbet hâlinde olanların da hesaba 

katılması durumunda kişisel yakınlıkların son derece önemli bir etkisi olacağı 

düşünülebilir. Zaten bu gibi ilişkiler ve ayrıca Hocazâdeler gibi sınıfların imkân bulmaları 

16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ilmiye silkinde alenen aksaklıkların meydana 

gelmeye başlamasına neden olmuştur. 

Müderrislerin atamalarında, yeni medreselerde görev başlamalarından önce ya da 

terfilerinden evvel beklemek zorunda oldukları zaman aralıkları mevcuttu ve buna tevkît 

adı verilmekteydi. Tevkit süreleri duruma göre üç [3], beş [5] veya yedi [7] ay 

olabilmekteydi. Bunun yanında kendi rızalarıyla bir görevden ayrılan müderrislerin 

infisallerinde peşpeşe bir ila dört yıl gibi uzun süreler beklemek zorunda kaldıkları da 

olurdu. Uzun süreler olan bu devirlerde bir ila dört yıl beklendiği deolurdu. Bu süre 

zarfında kendilerini geliştirdiği düşünle müderrislerin vakitlerini eğitimle ve çalışarak 

geçirdikleri, kendilerini geliştirdikleri düşünülmektedir
86

. 

Nevbet biçimleri şunlardır: Nevbetten mülâzemet yedi [7] yılda bir gerçekleşmiştir. 

Teşriften mülâzemet ise bir kadı yüksek dereceli ilmiye mensupları bu göreve 

geldiklerinde, mevtadan, iadeden müstakilen ve özel arz ile çalışkan kişiler için yapılan 

arzlarla mülâzim atamaları yapılabilmişti
87

. Mülâzemet yolunun da aslında oturmuş 

kurallar zümresi içinde geliştiği söylenemez. Genelde zaman, mekân ve kişinin şeref ve 

merkeze yakınlığı ile alakalı bir duruma karşılık geldiği gözlenmektedir. Her ne kadar 

Sahn müderrislerinden birinin mümeyyiz olarak atandığı ve vefat eden ulemanın 

öğrencilerini imtihan ederek bir sıraya soktuğu gibi örnekler biliniyorsa da işler bu denli 

düzgün ve mürettep işlememiştir
88

. Kadılar, kadıaskerler, hocalar gibi devrin önemli 

şahsiyetleri açısından mülâzim çıkarmak bir şeref meselesi olduğu için Ebussud zamanında 
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kabul edilmiş hükümler neredeyse farklı bir biçimde gelişmiştir. Öyle olunca atamalardaki 

düzen ve kurallar da medreselerin, müderrislerinin önemine göre sıralanmıştır. 

Medrese eğitimini biter bir kişi yani dânişmend mülâzemet ve kadıasker defterine 

kaydolunur ve sırasını beklerdi münhal bir medrese için müteaddit talip bulunduğunda bir 

imtihan açılır ve imtihanı kazanan a bu görev tevcih edilirdi. Bidayette pek karışık olan bu 

usul Ebussud ile nizama kavuşturuldı buna göre her payedeki ulemanın ne kadar mülâzim 

vereceği mülâzemetin yedi sene de bir olacağı ve nöbet usulü bu kişi tarafından tesis 

edilmiştir
89

. Daha sonra mülâzemet usulü bozulmuş 10-15 bin akçe ile mülâzemet elde 

edildiği görülmüştür
90

. 

Medreselerde hiç bir atama vâkıfın şurutunun aksine bir biçimde yapılması söz 

konusu olamazdı. Her hal ve şartta eğer vâkıf atanacak olan müderrisin niteliklerini 

vakfiyede belirtmiş ise buna uyulması mecburiydi. Osmanlılardaki düzensiz atama halleri 

son derece yaygın görülmeye başlanmış uygulamalar olarak ortaya çıkmaktaydılar. 

Neredeyse alışkanlık ve olmazsa olmazlar arasında görünen bu türlü uygulamalar medrese 

sisteminin en esaslı kuralları haline gelmişlerdi. 

Mazuliyet dışında müderrisler de kimi kişisel, ailevî yahut kendilerinin dışındaki 

gelişen nedenlerden ötürü görev süreleri bitmeden önce istifa edebilmekteydiler. İnfisal 

etmiş olan müderris istediğinde tekrar ilmiye silkine girebilirse de bu çok kolay değildi. 

Müderrisin yeniden arzda bulunması gerekiyordu. Bu durumda uygun kadro bulunduğunda 

usulüne uygun ataması yapılabilirdi
91

. 

Müderrisler teorik olarak boşbir kadroya hemen atanmaktaydılar. Ancak bir sınav 

yapılmadığı anlamına gelmemelidir. Zira 1586 tarihli bir kayda istinaden Bâlî Efendi’nin 

Sarrafiye Medresesi’ndeki boş kadroya geçerken bile sınava tâbi tutulduğu 

belirtilmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere boş bir kadro da olsa müderris sınava 

sokulmakta başarılı olduğunda da bu görev kendisine tevcih edilmekteydi
92

. 

Boş kadroların bulunması durumunda genellikle yeni bir talibin çıkması gerekirdi. 

Bu hâlde sorun olmaz ve doğrudan doğruya alınan yegâne kişi ilgili göreve atanırdı. 
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Bilhassa 16. yüzyılın sonrasında azalan mansıplar ve çoğalan müderris sayısı çeşitli 

sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Böylesi hâllerde bir sınav yapılırdı. Sınavlar 

hangi kadıaskerlik alanındaysa o kadıaskerin huzurunda Zeyrek, Ayasofya veya Vefa 

camilerinde düzenlenirdi. Bu sınavlarda münhal kadro alt dereceli bir medrese ise 

Merğinanî’nin [ö. 1197] Hidâye’sinden, Sahn-ı Seman gibi daha yüksek dereceli 

medreseler ise fıkıhtan Teftâzânî’nin [ö. 1390] Telvîh’inden, kelâmdan el-Îcî’nin [ö. 1355] 

Mevâkıf’ından, belagattan da Sekkâkî’nin [ö. 1229] Miftâhu’l-Ulûm adlı eserinden 

sorulurdu. Başarılı olduğu düşünülenin ataması yapılır, başarılı olmayanlar ise münhal bir 

kadro beklemeye devam ederdi
93

. 

Sınavların hem sözlü hem de yazılı olduğu düşünülebilir. Uzunçarşılı’ya göre 

yukarıda da hangi eserler olduğu işaret edilen kitapların bazılarından tez benzeri fikrî 

olduğu tahmin edilebilecek bir risale yazmaları istenmekteydi. Atamanın bu risalelerin 

değerlendirilmesi sonucu yapıldığı belirtilmektedir
94

. Bu sınav meclislerinde kadıaskerin 

varlığı yazılı eserlerden bilinmekteyse de risaleleri değerlendirenler arasında başka 

kimselerin bulunup bulunmadığı, varsa kimlerin bulunduğu açıkça belirtilmiş değildir. 

Kadıaskerlerden başka kimseler var mıdır bu belli değildir. Ancak üst seviye medreselerin 

müderrislerinden bir kaçının değerlendirme heyeti içinde olduğunu tahmin etmek yanlış 

olmamalıdır. Yoksa değerlendirmeyi sırf kadıaskerin uhdesine bırakmak Osmanlı sistemi 

için makul bir uygulama değildir. Kadısasker yanı sıra hukukî bir kimlik taşıması 

bakımından İstanbul kadısı ve müftilerinin de bu toplantılarda bulunduğunu düşünmek için 

pek çok sebep bulunmaktadır. İmtihan uygulamasına örnek olarak Uzunçarşılı Sahn-ı 

Seman’daki boş kadro için Edirne Darülhadisi müderrisi Üsküplü İshak ile Edirne Üç 

Şerefeli Medresesi müderrisi Çivizade Mehmed ve Bursa Sultaniye Medresesi müderrisi 

İsrafilzade Fahreddin Efendi’nin başvurduğunubelirtmektedir. 1528 yılında Ayasofya 

Camii’nde yapılan imtihanda talipleri seçmek için “… usul-i fıkıhtan Telvîh ve Tavzîh’ten 

taan-ı râviden ve kelâmdan ve Şerh-i Mevâkıftan İ`timâd (el-Maksadü’s-sâlis fî’l-îtimad) 

bahsine ve Hidâye (fıkıh)dan ribevaya dair …” sorular sorulmuş bilahare müzakereciler 

yazılan meseleleri okuyup kendi aralarında tartıştıktan sonra karara varmışlardır. Sınavda 
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Çivizâde muvaffak olmuşsa da Rumeli kadıaskerinin atalarına karşı hürmetsizliği 

yüzünden cihetin İsrafilzâde’ye tevcih edildiği kaynaklarda yazılı bulunmaktadır
95

. 

Bilhassa Hariç ve ötesi müderrisliklere geçmek konusu ciddi sorunlar 

doğurmaktaydı. Çünkü piramidin üst kısımlarına tırmanıldıkça bir bütün olarak kadrolar 

azalmakta ve daha da az boş kadro kalmaktaydı. Buna karşın mezunların ve kadılık gibi 

diğer cihetlerden müderris olmaya meyillilerin de çoğalması çeşitli sıkıntıların doğmasına 

yol açmıştır. En başta gelen hususlardan biri sınavların düzenlenmesiydi ki bunca az cihet 

ama çok talip karşısında yapılacak pek az şey olmalıydı. Sırf bu durumdan dolayı büyük 

ihtimalle imtihanlara çokça başvuru yapılmakta ve kalabalık bir ortam oluşmaktaydı
96

. 

Bir üst cihete talip olduğunu belirten müderrislerden sadece risale yazmaları 

sorulmamaktaydı. Pek çok üniversitede yapıldığı üzere müderristen ders anlatması da 

istenmekte sınav bir ders anlatımı şeklinde yapılmaktaydı. Örnek olarak 3. Murad’ın [ö. 

1595] validesi Nurbanu Sultan’ın [ö. 1583] Üsküdar’da inşa ettirdiği külliye içindeki 

medreseye yapılan atama gösterilebilir. Ayasofya müderrisi Şemseddin Efendi bu göreve 

atanmış, kendisinden En`am Suresi’nden bir ayetin tefsirini ders olarak anlatması istenmiş, 

her dereceden ikişer müderris bu derse davet edilerek 1583 tarihinde bir çeşit sınav tertip 

edilmiştir
97

. Sınav biçimindeki bu derslerde müderris adayı meseleyi hazır bulunan 

muidine ders olarak anlatmakta, sonra aralarında münazara yapılmaktaydı. Safiye Sultan’ın 

[ö. 1619] yaptırdığı medresenin müderrisliği Ebulmeyamin Mustafa Efendi’ye verildiğinde 

yine ders takrir etmesi istenmiş, Nefeszâde ile Yavuz Efendi’lerin yanı sıra iğer 

medreselerden davet edilen müderrislerden müteşekkil hâzirûn önünde ders yapan 

müderris efendinin başarılı olduğu düşünüldüğünden öğrencileri kadıaskerlere dağıtılmış, 

muidi de mülâzim kaydedilmiştir
98

. 

Mülâzemet sistemi baştan beri mevcut olmakla beraber mezun az olduğundan 

adayların beklemesi sözkonusu olmamış ancak mezun sayısı git gide artıp vazife sayısı 

buna yeterli gelmedikçe kimi adayların beklemeleri ve staj yapmaları gerekmiştir. 

Özellikle 1540’ta kimi medreselilerin durumu ve sıkıntılarını padişaha aksettirmeleri 

sonucunda KanûnîSultan Süleyman Rumeli Kadıaskeri Ebussud Efendi’den bunu bir 

düzene koymasını istemiş, o da ulemanın kimin hangi vesilelerle ne kadar 
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mülâzimvereceğini düzenlemiştir. Kanûnî ve sonrasında gelen padişahlar da bu düzenin 

devam ettirilmesini sıkı biçimde takip etmişlerdir
99

. Ebussud Efendi’nin çalışmasına göre, 

şeyhülislam, padişah hocaları, kadıaskerler, nakibüleşraflar, büyük şehir kadıları, büyük 

şehir müftüleri, önemli medreselerin müderrisleri çeşitli vesilelerle her biri kendilerine 

belirlenen miktarda medrese mezunu talebeyi mülâzim yaparlardı. Diğer bir deyişle, 

müderrislik ya da kadılık mesleğine başlatmak üzere staja başlatmış olurlardı.  Mülâzemet 

için düşünülen zamanlar, padişah cülusu, ulemadan birinin önemli bir göreve tayini, 

meşhur ulemadan birinin ölümü bu vesilelerden bazılarıdır.  16. yüzyılda yüz elli iki yüz 

[150-200] civarında dânişmende mülâzemet imkânı doğduğu ifade edilmektedir
100

. 

Mülâzemette 17. yüzyıla kadar sadece kadıaskerler daha sonraları ise şeyhülislamlar ve 

kadıaskerler bir iş bölümü içinde müştereken sorumlu olmuşlardır.  Ulema çocukları, 

meslekten olmayanların rüşvetle göreve sızmaları, kadıasker ve şeyhülislamların usule 

aykırı uygulamaları sistemi zamanla bozmaya başlamıştır
101

.  

Osmanlı devlet sisteminde hamiliğin yaygın olması müderrislerin atanmasında da 

ciddi anlamda işlevsel bir araca dönüşmüş olduğu anlaşılmaktadır. Baki örneğinde 

görüldüğü üzere misaller çoğaltılabilecek denli boldur. Özellikle müderrislerin başkaca 

becerileri, bilhassa şair kimliklerinin mevcudiyeti hamilik geleneğinin uygun bir forma 

dönüşmesine yol açmış bulunmalıdır. Dolayısıyla mülâzemet yanında nevbet sürelerinin 

çokça dikkate alındığını düşünmek için bir sebep bulunmayabilir. Öyle ki, Kanûnî dönemi 

gibi görece işleyişin yolunda olduğu düşünülen bir devirde bile hamilik, sistemin önemli 

bir ayağını meydana getirmekteydi. İvaz Efendi [ö. 1586], Rüstem Paşa’nın [ö. 1561] 

himayesi altında olmasından dolayı yine onun iltimasıyla Haşiye-i Tecrid müderrisliği 

yapmadan doğrudan doğruya 30’lu medreselerden birine atanmış sonrasında da zaten şansı 

yaver gitmiş ve Bursa kadısı olabilmiştir
102

. 

Benzer bir uygulama da bu defa Sokullu Mehmed Paşa’nın [ö. 1579] hocası olan 

Bedreddin Mahmud ismindeki bir müderris ile yaşanmıştır. Bedreddin Mahmud Sahn-ı 

Seman’da müderrisken paşanın hocası olmaklığından ötürü silsile takip ettirilmeksizin bir 

üst medresenin daha üstüne yükseltilmiş ve Süleymaniye Medresesi müderrisliğine ataması 
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yapılmıştır. Bu tayinde Sokullu Mehmed Paşa’nın hocası olmasının bir önemi bulunması 

önemlidir
103

. 

İvaz Paşa Medresesi örneğinden yola çıkarak müderrisliğe diğer mesleklerden de 

geçildiği, imam ve hatiplik gibi din hizmeti görenlerden başka ticaretle uğraşanların da 

müderrisliği tercih ettiği kaydedilmektedir
104

. Kadılıklara doğrudan doğruya merkezî 

yönetim tarafından atama yapılmasına karşın müderrisler vakfiyedeki şartlara göre ber 

vech-i te’bîd yani süresiz, fetva ile birlikte tayin, terakki ile yani terfian tayin, tevkit yani 

süreli tayin şekillerinde olmaktaydı
105

. İlk dönemlerde müderrisler süresiz kayd-ı hayat ile 

yani süresiz atanılardı
106

. Sonraları sayı artınca belli süreler için tayin edilir oldular. 

Tayinler kadıasker tarafından yapılırken 16. yüzyıldan sonra yüksek seviyeli tayinler 

şeyhülislamlara aşağıdakiler de kadıaskerlere bırakılmıştır. Bu bir yazı ile kadıasker 

şeyhülislama, o da sadarete yollar, sadrazam teklifi bir telhis ekleyerek sultana arz eder ve 

hatt-ı hümayûn ile tayin kesinlik kazanırdı. Bundan sonra ruus kaleminden ruus yazılır ve 

son olarak da berat verilirdi. Tayinler münferit olduğu gibi toplu olarak da yapılabilirdi
107

. 

Müderrislerin tayin edildikleri yerde kendileri için belirlenen mutat maaşları 

dışında arpalık olarak verilen veya kendilerine havale edilen geçici görevlerden elde 

ettikleri ek ücretleri vardı. İmaretten yemek yer ve kendilerine tahsis edilen evde 

otururlardı
108

. 

Avrupa’daki üniversitelerde ise çok az profesör, başvurur başvurmaz atanırdı. 

Bunun sebepleri açıklandığı üzere sadece sıradan profesörlerin atanmasına dikkat çekmek 

gerekir. Gerekli mücadeleler ve gerektiğinde yapılan sınav sonrasında tercih edilen 

profesör ile İtalyan üniversitelerinde condotte denilen bir kontrat yapılırdı. İlelebet bir 

güvence kaynağı olmayan bu kontrat profesöre üniversitede çeşitli hakların peşinen 

sunulduğu anlamına da gelmezdi. Bir [1] ila dört [4] yıllık süreler için yapılan bu kontratlar 

sürekli gözden geçirilirdi
109

. Genelde İtalyan üniversitelerinde kontratlar yapılmış olsa da 

heriki taraf da bu kontratları tek taraflı biçimde feshedilebilmekteydi. Çoğu defa bir süre 
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çalışan genç profesör ya daha başka ve iyice bir imkân bulduğu için bu yerden ayrılır yahut 

tıp hocası ise bir yere danışman olarak atanırdı. Her hâlükârda hocaların kontratları belli 

sürelerle sınırlıydı. Ömür boyu kesintisiz bir biçimde hoca olan profesörler son derece 

nadirdi ve bu tür ilk ya da uzatma/sonraki atamalarda profesörün hükümet, devlet veya 

hükümdarın favori adayı olması aranırdı. Aksi halde bu şekilde bir devamlılıktan Avrupa 

üniversitelerinde olması neredeyse ihtimal dâhilinde değildi.  

Hocaların atanmasında meşhur olmaları da etkiliydi. Ayrıca yayınlanmış eserleri 

olması, başka yerde hukuk ve tıp alanlardında consilia olarak çalışıp çalışmadığı da önemli 

hususlar arasındaydı ve bu duruma dikkat edilmekteydi
110

. Grendler, bu hocalara yani 

yabancı hocalara maaş verilmesinin çok da öğrenme hevesi, isteği ya da aşkı için 

olmadığını söylemekte, şehrin bu kararı özellikle Alplerin kuzeyindeki öğrencileri çekmek 

için iyi bir yol olduğuna inandığı için yapıldığını dile getirmektedir
111

. Üniversite başarılı 

hocaları atamış olsa da çoğu defa görünen bir başarıdan söz edilemediği de olmuştur
112

.  

Başarısına bakılmaksızın atanmış iki hoca örnek olarak verilebilir. Bolognalı Giulio 

Cesare Aranzio [ö. 1589] doktorasını 1556’da Bologna’dan almış sonra cerrahlık üzerinde 

düşünmüş ve anatomi üzerinde çalışmalarda bulunmuş, ilk defa fetus hakkında çeşitli 

buluşlar yapmıştır. Gaspare Tagliacozzi [ö. 1599] ki bu da Bolognalıdır. 1570’de 

Bologna’dan derecesini almış plastik cerrahiye ilişkin buluşları olmuş anatomi ve cerrahlık 

konularında çalışmalar yapmıştır
113

. Her iki kimse de beceri ve deneyimlerine 

bakılmaksızın atanmışlardır misal olarak. 

Pek çok üniversite bu derece almayı bir üniversitede ders verme yeteneği ve yetkisi 

olarak görmemekteydiler. Bu işin bu denli yaygın olması belki sadece sanat fakültelerinde 

mümkündü. Çünkü bunlar hem bu okullarda ders veriyordu hem de üst üniversite 

derecelerinde öğrenci olarak okumaktaydılar. Doktora derecesi olması atanmayı 

kolaylaştırmaktaydı
114

. 

Bu hususta üç yol olduğu söylenmektedir. Atama için bir başvuru yapıldığında 

adayın başarılarına dair kararı fakülte ekibi vermiştir. İkinci yol bu kararı tüm üniversitenin 

ortaklaşa vermesidir. Üçüncü yol ise hükümetin ya da hükümdarın ataması şeklinde olur. 
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Örnek olarak Oxford’daki altı [6] regius professore kraliyet tarafından atanmıştır.  Çok az 

profesör dar kapsamlı bir üniversite heyeti tarafından göreve dâhil edilmişlerdir. 

Fransa’da ise durum daha farklı bir çerçeve çizmekte ve Osmanlının yüksek 

medreselerinde uygulanan sınavların benzerleri yapılmaktadır. Eğer bir kadro boşalmışsa 

genelde bu kadro ilan edilirdi. İlan sonunda başvurular alınır ve bunlar arasındabir 

değerlendirme yapıldıktan sonra adaylar concours adı verilen ciddi bir sınava tabi 

tutulurdu. Sınavın sonucunda adayların becerileri değerlendirilerek ortak bir karar ile 

profesörün atanmasına karar verilirdi
115

. 

İspanya’da ise böylesi durumlar için halka açık sınavların yapılması tercih 

edilmiştir. Buna da oposiciones adı verilmekteydi. Üniversite tüzüğü bu tür boş kadrolar 

oluşması durumunda ilana çıkılmasını mecburi tutmaktaydı. Bu tür durumlarda adaylardan 

bir açıklama ve belirlenmiş konular hakkında bir risale yazmaları istenirdi. Sonra adaylara 

çeşitli sorular sorularak tartışmaları sağlanırdı. Bu tartışmalar sonunda adayın kabul ya da 

reddine geniş bir katılımla karar verilmesine gayret edilirdi. Geniş katılıma öğrencilerin 

dâhil edildiğini de ayrıca vurgulamak yerinde olacaktır
116

. 

Bu türlü seçimlik yarışmalarda sadece başarı ve mücadele yeterli olmamaktaydı. 

Pek çok şekillerde kavga, rüşvet ve benzeri ahlaka mugayir hareketlerle bu türlü 

pozisyonların elde edilmeye çalışıldığı görülmekteydi. Ayrıca bu türlü yerleştirmelerde 

yüksek dereceli kurum, yetkili ve hükümdarların müdahaleleri de olabilmekteydi.  

Hocaların atanmasında farklı unsurlar önem taşımaktaydı. Bu önem sırasının nasıl 

şekillendiğini söylemek kolay olmamakla beraber bazen bir unsur diğer unsurun önüne 

geçebilmekteydi. Galiba ilk unsur başvurudur. Münhal bir kadro oluştuğunda ilk yapılması 

gereken hocaların bu kadro için başvurmalarıdır. Hocalar ilan edilen bir pozisyona 

başvurduktan sonra sınava alınırlardı. Sınavdan önce oldup olmadığı çok kesin olmamakla 

beraber muhakkak adayların öğrencilerde olduğu gibi iman ikrarında bulunmaları 

gerekmekteydi. Bu ikrar zorunluluğu Katolikler için Trent Konsili’nde karara bağlanmıştır. 

Benzer bir zorunluluğu Protestanlar da kendi üniversitelerine girişlerde zorunlu 

tutmaktaydılar. Ne var ki bazı istisnaların bulunduğunu düşünmek gerekebilir. Zira eğer 

öğretici adayları herhangi bir Cizvit kolejinden mezun olduğunu gösterebilirlerse bu tür 
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durumlarda itikadi hâllerinin tevsiki sağlanmış olduğundan yemine gerek 

kalmamaktaydı
117

. 

Genelde eğer bir kimse ilgili mezhepten değilse bu onun başvurusunun reddine 

sebep olabilirdi. Adayın itikadi durumu başvurudan sonra kimi defa üniversite yönetimleri 

tarafından araştırılırdı. Eğer gerekli bilgilere erişilirse bu zaten yeterince açık bir ret sebebi 

teşkil ederdi. Ne var ki bazen farklı mezhepten olup da diğer inanışın üniversitelerinde 

eğitim görülebilirdi. İtalyan üniversitelerinin biraz da Kilise’nin göz yumması ile bu türlü 

konulardaki yasakları gevşettiği bilinirken Katolik üniversitelerinde okuyan Protestanların 

bu denli soruşturmaya tâbi tutulup tutulmadığı net değildir. Ama eğer üniversiteye hoca 

olarak giriş söz konusu ise bu durumda kişinin itikadi hâli sıkı sıkıya teftiş edilirdi. Ne var 

ki sınav yapıldığı da olurdu. Yukarıdaki bölümlerde dile getirildiği üzere kimi aileler 

çocuklarının bulundukları yörelerdeki üniversitelerde önemli makamlara gelmesine özen 

gösteriyorlardı. Böyle olunca sınav ve diğer eşit mücadelenin ortadan kalktığını söylemek 

icap eder. Ailelerin, bilhassa soyluların, üniversite eğitiminin önemini fark ettiklerini kabul 

etmek gerekiyor. Soylu ve hükümdar ailelerinin çocukları üniversite eğitimine teknik 

olarak ihtiyaç duymuyorlarsa da bir zaman sonra bunun ayrıca bir şeref ve statü vesilesi 

olduğunu anladıklarından değer vermeye başladılar. Ardı sıra üniversitedeki makamlara da 

kendilerinden olanların geçmesini statünün devamı olarak algıladır. Bu yüzden sadece 

sınavın olması bir atama için yeterli ve kesin bir anlam taşımamaktaydı.  

Avrupa’daki kimi üniversitelerde hocaların bir kısmı yabancı kökenliydiler. Bunun 

böyle bir gelişim göstermesi makul görülebilir. Çünkü sınırların görece esnekliği ve kimi 

üniversitelerin birer cazibe merkezi olması böyle bir çekim doğrumaktaydı. Ancak 

üniversiteler kimi hocalarda merak ve istek doğruyorsa da yerel kanunlar, kayırmalar, yerel 

referanslar, sınavlar ve elbette iman ikrarları atanmaları bir hayli zorlu kılmaktaydı
118

. 

Perugia, Pavia, Padua ve Bologna yabancıların hoca olmalarına yönelik bazı 

sınırlamalar getirmişti. İlgili bölümde de işaret edildiği üzere Bologna Üniversitesi başta 

olmak üzere İtalya’daki üniversiteler neredeyse bulundukları şehirlerin yönetici ailelerinin 

tarafından tekellerine alınmışlardır. Bu ailelerin mensupları dışında yahut işaret ettiklerinin 

haricinde birinin üniversiteye atanması neredeyse imkânsız olmuştur
119

. 
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VI.  Çalışma Süreleri 

15. ve 16. yüzyıllarda müderrislerin herhangi bir medresede çalışma süreleri 

farklılıklar arz etse de ortaya konan kimi yasal düzenlemelerle bunun belli bir nizama 

konulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber ilerleyen zamanlar için örnek 

olması için Sahn-ı Seman dönemlerinde herhangi bir müderrisin bir medresede kalış 

süresinin üç [3] yıl olduğu belirtilebilir. Ancak klasik devir sonrasında bu üç yıl anlayışının 

zamanla örselendiği dile getirilmektedir
120

. 16. yüzyılın ilk yarısında müderrislerin görevde 

kalma süreleri nispeten uzun ve oturmuş bir hâldeyken artan azalan arz karşısında hızla 

gerilemeye başlamıştır.  

15. ve 16. yüzyıllar için olmasa da çoğu defa medrese çalışmalarında kaynak 

gösterilen muahhar bir metin olarak Kevâkib-i Seb`a’da bu hususta şu bilgiler 

verilmektedir: “Mülâzım çıkanlar, yedi yıl bekledikten sonra yükselmek sûretiyle on rütbe 

olmak üzere tertip olunan medreselerin aşağı rütbesi ki İbtidâ-i Hâric denilen biriyle 

dileğine kavuşur. O rütbede yüz müderris vardır. O medresede iki-üç yıl ders okuttuktan 

sonra yukarı tarafın hareketiyle İkinci Hâric denilen medreseye ulaşır. O rütbede de elli-

altmış müderris vardır. Orada da bir-iki yıl ders okuttuktan sonra, yine yukarı tarafın 

hareketiyle, İbtidâ-i Dâhil denilen rütbeye ulaşır. Oradan İkinci Dâhil’e, İkinci Dâhil’den 

Mûsila-i Sahn’a, Mûsila-i Sahn’dan Sahn’a, Sahn’dan İbtidâ-i Altmışlı’ya, İbditâ-i 

Altmışlı’dan İkinci Altmışlı’ya, İkinci Altmışlı’dan Mûsila-i Süleymâniye’ye, Mûsila-i 

Süleymâniye’den de Süleymâniye’ye ulaşır. Bu yolu yirmiş beş ya da otuz yılda alır
121

.” Bu 

hareketten hesapla bir müderrisin ilk rütbeden son rütbeye ulaşmasına kadar geçen sürenin 

yirmi beş [25] ilâ otuz [30] yıl arasında olduğu düşünülmektedir. 

Mecdî’nin verdiği bilgilerden elde edilen çıkarımlara istinaden Fatih 

medreselerinde 16. yüzyılın ortalarına değin ne kadar bir süre çalışıldığı belli değilse de 

Atâî’nin verdiği bilgilere göre 16. yüzyılın ortalarından yüzyılın sonuna değin görev yapan 

yüz altmış yedi [167] müderrisin % 12’si olan yirmi bir [21] kişi 0-6 ay, % 28’i olan kırk 

sekiz [48] kişi 6-12 ay, % 26’sı olan kırk dört [44] kişi 1-2 yıl, % 18’i olan otuz [30] kişi 

ortalama 2-3 yıl, beş [5] kişi 4-5 yıl, üç [3] kişi 5-6 yıl, iki [2] kişi 6-7 yıl, üç [3] kişi ise 7 

yıldan fazla görev yapmıştır
122

. 
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 “Osmanlı medreselerinde öğretim elemanları ile diğer görevliler arasında bazı 

yönlerden farklılıklar sözkonusudur. Diğer görevliler genellikle “kayd-ı hayat” şartıyla 

görevlerini yapma imkanına sahiptiler… Müderrislerin görevledirilmesi ise farklı bir 

sisteme oturtulmuştur. Müderrisler terfi etme imkanına sahip bulunuyorlardı…
123

” Normal 

şartlarda otuz [30] yıllık bir müderrislik ya da kadılık görevi olan birinin meslek hayatının 

yarısı mülâzemette yarısı da görevde geçerdi. Bir mazaret olmadığı takdirde ilgili 

mülâzemeti de İstanbulda geçirmesi gerekirdi. Mülâzimlar bu sure içerisinde kadıasker 

divanına devam ederlerdi. İpşirli bu durumun, meslektaşların birbirleriyle görüşmesi ve 

bilgilerini artırmaları yoluyla kendilerini geliştirmelerinden bahsediyorsa da aldıkları 

maaşların azalmasını tekeksik yönü olarak dile getirmektedir. Bu dönemde ilmiye erbabı 

normal olarak vakıflardan aldıkları belirli ücretler veya kendierine tahsis edilen arpalıklar 

ile geçinmekteydiler
124

. 

Yasin Yılmaz Mülâzemet Kânûnu’ndan sonra müderrisliklere atamaların kayd-ı 

hayat şartıyla değil iki [2] ilâ yedi [7] yıl arasında değişen süreler için yapıldığını ve en alt 

seviyeden müderrisin en üst dereceye kadar yükselebilmesinin cari uygulama ile otuz [30] 

yıl aldığını belirtmekte, bunun on beş [15] yılının görevde on beş [15] yılının da nevbette 

bulunularak geçtiğini söylemektedir
125

. 

Pay, Bursa İvaz Paşa Medresesi müderrisleri için görev süreleri içinde bir 

standardın oluşturulmadığını gözlemiştir. 16. yüzyılda bir ile beş [1-5] yıl arası 17. 

yüzyılda ise bir ile altı [1-6] yıl arası bir süre görev yaptıklarına ilişkin veriler elde 

etmiştir
126

. 

Genelde profesörlüklerde atamalar belli ve sınırları çizilmiş dönemler boyunca 

yapılmaktaydı. Ancak bazı önemli üniversitelerde bazı profesörlük makamlarına kişilerin 

kayd-ı hayat şartıyla atandığı görülebilmekteydi. İspanya’da böylesi bir uygulamaya karşı 

ciddi argümanlar ortaya koyan Cortes’e göre, Salamanca ile Vallodolid’deki kürsülere 

hocalar ömür boyu istihdam garantisiyle atanmamış, aksine İtalya’da ve diğer 

üniversitelerde olduğu üzere atamalar muvakkaten yapılmışlardır. Cortes’e göre kayd-ı 

hayat şartıyla yapılan atamaların pek çok sakıncalı yanı vardır. Yaşlanan profesörler 

öğrenciye yardım edemeyecekleri gibi araştırma da yapamayacaklardır. Ama eğer 
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kürsülere atanmayı belli sürelerle tahdit etmek mümkün olabilirse bu durumda yukarıdaki 

olumsuzlar yaşanmayacağı için üniversitelere daha çok öğrencinin çekilmesi de mümkün 

olabilecektir.
127

 

Hocaların ne kadar süreçalışacağı meselesi üniversite tarihçiliği alanında bir 

problemdir. Çünkü bu konuda neredeyse hiçkesin bilgi yoktur. Hocaların ömür boyu görev 

yapabilmelerinin nadir ve çok özel durumlarda söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Hocalar 

ile bir anlaşma yapıldığında bu genellikle bir [1] ile dört [4] yıllık bir süreyi 

kapsamaktaydı. Ama çoğu defa daha az ünlü olan üniversitelerde işe başlayan genç 

profesörler birinci ya da ikinci yılın sonunda çeşitli nedenlerden dolayı görevlerinden 

ayrılmaktaydılar. Pisa Üniversitesi’nde 16. yüzyılda mantık hocalığı için bir [1] ile üç [3] 

yıllık bir kontrat yapmak gibi bir temayül vardı
128

. 1472-1625 yılları arasında Ingolstadt’da 

görev yapan hocaların % 29’u on [10] yıl, % 17’si iki [2] yıldan az, % 13’ü üç [3] ilâ yedi 

[7] yıl arası, % 20’i altı [6] ilâ on [10] yıl arasında hocalık etmişlerdir
129

. 

 

VII.  Emeklilik 

Bir üst medresedeki göreve yükselme işinin bir atama yahut terfi mi olduğu 

meselesi tartışmalıysa da terfi türü bir tasarruf olarak anlaşılması daha uygundur. Böylesi 

durumlarda münhal kadro bulunması hâlinde daha alt kademedeki bir medresenin müderisi 

talip ise ve ortada başka bir talip de yoksa bu durumda atama herhangi bir sınava tâbi 

tutulmadan yapılmaktaydı.  

Osmanlı medreselerinde müderrislerin terfilerine ilişkin olmakla beraber atama 

konularıyla iç içe geçen birkaç husus mevcuttur. Terfilerin tam olarak nasıl geliştiği ancak 

bu konuların incelenmesi ile anlaşılabilir. Bu konular mazuliyet ve infisal hâlleridir ki 

müderrislerin medreseler arasında ilerlemesi, yani terakki yahut hareketleri bakımından 

önemlidir. Mazuliyet, bir müderrisin kendisine tanınan süre sonunda görevinden ayrılma 

ve nevbet bekleme sırasındaki durumunu ifade için kullanılmaktadı
130

. Mazuliyette 

sistemin kendi devinimi vardır ve müderrisin kendi ihtiyarı söz konusu değildir. Üç [3] 

yıllık görevin sonunda müderris açık bir görev varsa buraya, değilse yeni bir görev verilene 
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değin zorunlu olarak beklemeye geçerdi. Bu durumu onun mazuliyeti ile ilgiliydi. Bu süre 

başlangıçta düzenli bir hâlde işlerken 16. yüzyılın sonundan itibaren düzen bozulmuş hem 

üç [3] yıllık görev süreleri yarıya inmiş buna mukabil bekleme süreleri uzamaya 

başlamıştır. 

“Bu bol bol mülâzemet yüzünden medrese tahsili görüp müderrisliğe geçmek 

isteyenler uzun zaman bekliyorlardı; çünkü medreselerin adedi kafi gelmiyordu. Bundan 

dolayı dereceleri tasnif edilmiş olan medreselerin mevcut dereceleri mecburen 

değiştirilerek müderrisler yerlerinde terfi ettiriliyorlardı; mesela Hâriç medresesi 

müderrisi yerinde olarak Dâhil müderrisi oluyordu
131

.” Uzunçarşılı’nın veciz biçimde 

anlattığı üzere Osmanlı medreseleri yeni cihet üretmedeki yetersizliği yüzünden çeşitli 

sıkıntılarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Ne var ki alıntıda da biri dile getirildiği üzere 

çeşitli önlemlerin alınması yoluna gidilmiştir. Galiba çok etkin bir çözüm olmasa da 

yapılan en temel müdahalelerden biri terfilerin müderrislerin hareket ettirilmelerinden 

başka bir biçimde çözülmüş bulunulmasıydı. Kadılıklarda o seviyede olmasa da 

müderrislikte derece atlaması gerekenlerin bu durumunu çözmek o dönemki ilmiye 

bürokrasisinin üzerinde en çok çalıştıkları konu olması gerekir. Bilhassa kişisel ilişkilerin 

belirlediği yeterlik kıstasları mansıpların etkinlikle idare olunmalarının önünü kesmiştir. 

Böyle olunca arkadan gelen istekli ve emek vermiş yahut kayırma ile bir mevkie yükselmiş 

müderrislerin taleplerinin karşılanması gerekiyordu. Bürokrasinin buna bulduğu en etkin 

çözüm yerlerinde terfi mekanizması olmuştur. Ne var ki bu çözüm Fatih Sultan 

Mehmed’in icat ettiği medrese hiyerarşisine uygun niteliği varmış gibi görünse de 

hiyerarşinin müderrisler üzerinden yeniden kurulmasına zemin sağlamıştır. Böylece terfi 

etmesi gereken bir müderris yerinden oynatılmaksızın yeni payesi ile ilerletilmiş 

olunuyordu. Tabiatıyla bu çözüm Osmanlı medrese sisteminin onarılamayacak denli 

karışmasına yol açtı. Uzunçarşılı bu durumun medreselerin ve müderrislerin derecelerinin 

değişebildiğini, bunun da yukarıda işaret edildiği üzere müderris adedinin medrese 

adedinden çok fazla olmasından dolayı meydana geldiğini belirtmektedir
132

. 

Profesyonel iş yaşamından sonra yaşlılığın geçirilmesi 15. ve 16. yüzyıllarda 

planlanmış bir durum değildi. Doğrusu 19. yüzyıla değin emek piyasasının gelişmemesi, 

emeklilik müessesesinin kurulmasını oldukça geciktirmiş olmalıdır. Ancak hocalık gibi 
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yüksek dereceli bir memuriyetten sonra hem Avrupa’da hem de Osmanlı Devleti’nde 

müderris ve profesörlerin nisbeten rahat yaşamaya çalıştıklarını varsaymak gerekmektedir. 

Ancak iki tarafta da yaşlılıkları süresince geçimlerini sağlayacak düzenli bir emeklilik fonu 

bulunduğu söylenemez. Bununla beraber emeklilik olgusu önemli bir döneme işaret 

etmektedir. Medreselerde görev yapan müderrisler farklı alanlarda görev yapıp görece malî 

yapıları kuvvetli bir gelecek inşa etmiş olabilmekteydiler. Her biri için bunu söylemek 

mümkün değilse de en azından yüksek derecelere erişmiş müderrislerin ekonomik açıdan 

rahat davrandıkları tahmin edilebilir. Devletin bir şekilde ilmiye mensuplarını gözettiği ve 

yaşlılıklarında muhtaç olmaksızın ömür sürebildikleri, tereke kayıtlarından da 

anlaşılmaktadır. 

Medreselerde hayat boyunca görev yapmak anlayışı olmadığı söylenebilir. Görev 

ve infisal ile geçen çalışma hayatının bir sonu bulunmaktaydı. Bir müderris görevden 

hastalıktan, yaşlılıktan dolayı veya kendi isteğiyle ayrılabilmekteydi. Bu durumda devlet, 

aşağıda birkaç örneği verilen biçimlerde müderris eskilerine destek olabilmekteydi. Bunun 

dışında aktif çalışma hayatı boyunca para biriktirerek ekonomik bağımsızlığını elde eden 

müderrisler de mevcuttu. 

Avrupa’da ise durum müderrislerinkinden daha çetin bir sürece karşılık 

gelmekteydi. Avrupa üniversitelerinde tek tip bir yapı mevcut değildi. Keza öğrenciler 

kadar hocaların hareketliliği de son derece dikkate değer bir unsuru meydana getiriyordu. 

Hocaların daha yüksek ücretli iş bulmak amacıyla pek çok üniversite dolaşması sıradan ve 

alışıldık bir uygulamaydı. Öyle olunca hükümdarların kendi tebalarına yaşlılıklarını rahat 

geçirebilecekleri imkânlar sunmadıklarını düşünmek yanlış değildir. Elbette kendilerinden 

ihsanda bulunan kimselere cömert davrandıkları oluyordu. Ama bu ihsanların sık ve 

düzenli bir biçimde yapıldıkları iddia edilemez. 15. ve 16. yüzyılların keskin mezhep 

ayrışmasının buna izin vereceğini düşünmek de doğru değildir.  

Üniversite hocalarının ölene değin çalıştıkları varsayılmaktadır. Üniversiteler 

medreseler denli organize olmadıklarından profesörlerin geçim kaygısı çektiklerini 

düşünmek mümkündür. Profesörler hemen hemen ölene değin ders vermeye devam 

etmekteydiler. Ünlü ve meşhur olup çeşitli üniversitelerin davetini almış profesörlerin bu 

imkânları iyi değerlendirdiklerini düşünmek icap eder. Özellikle hükümdar, prens ve 
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Kilise’ye danışmanlık elde etmiş olanlarıyla cerrahlık yaparak yaşamını sürdürmeye 

çalışanların yaşlılık yaşantıları emeklilik düzeyine karşılık gelmekteydi. 

Osmanlıların yaşlılıkta müderrisler de dâhil diğer kimseleri gözetmelerinin dinî 

vechesini akla getirmek doğru olacaktır. Özellikle düşkün, imkânı olmayanların 

beytülmalden desteklenmeleri bu destek için yeterli bir kaynak olarak ele alınabilir. 

Hükümdarın görevleri arasında tebaaını görüp gözetmesi ve asgarî ihtiyaçlarını karşılamak 

da bulunmaktaydı. Bunun için üniversitelerdeki uygulama ile kıyaslandığında medrese 

mensuplarının emeklilik algısı çerçevesinde gözetildiği söylenebilir. Profesörler ise eğer 

şansları varsa gençliklerinde biriktirdikleri ile idare edebilmekte yahut yaşlı hâlde ders 

vermeye devam etmekteydiler. Kimisinin ise iyice elden ayaktan düşmüş olmanın vermiş 

olduğu güçsüzlülkle bunu da yapamamış olması mümkündür. Bu durumda hükümdarın 

inayet ve ihsanına nail olmaktan başka bir çare bulunmamaktaydı. 

Medreselerin bir şekilde sosyal güvenlik kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekir. 

Çünkü sistem öylesine iç içe geçmiş bir biçimde tasarlanmıştır ki, vakıf teşkilatının kendisi 

toplumun tüm zatî ve carî ihtiyaçlarını birinci elden ve ücretsiz karşılayabilmekteydi. Zaten 

eğitimin ekonomik olarak finanse edilmesi de bu bakımdan kolaylıkla anlaşılabilir. 

Medrese müderrisinin daha çalışırken bile kuvvetli vakıfların imkânlarından istifade etmesi 

son derece önemli bir desteğe karşılık gelmektedir. Güçlü vakıfların gelirlerinin kendi 

giderlerini karşılayıp artması hâlinde bunlar yardımlar olarak ihtiyaç sahiplerine 

ödenmekteydi. Emekli olan müderrislerin de içinde bulunduğu gruplara zevâid denilen bu 

imkânlardan tekaüd akçesi adı altında emeklilik maaşları ödenmekteydi. Örnek olarak 21 

Mart 1557 tarihli bir buyrulduda belirtildiği üzere Bursa'daki Kadri Çelebi Medresesi'nden 

mazul olan Mevlana Abdullah Çelebi'ye Emir Efendi Evkafı zevaidinden tekaüd akçesi 

tahsisi istenmektedir. Bunun yanında ilimle meşgul olan kişilere vakıfların zevaidinden 

maaş bağlandığı da görülmektedir. Yine 18 Ocak 1556 tarihli bir buyrulduda yazılı olduğu 

üzere Kudüs'te Mescid-i Aksa’nın harem-i şerifinde ilimle meşgul olan Şeyh Mehmed b. 

Davud'a evkaf zevayidinden beş para tahsisi istenmektedir
133

. Tüm bunlar ilimle 

uğraşanların imkânları olmadığında bir şekilde desteklendikleri anlamına gelmektedir. 
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Bazen de emekli olan ulemaya arpalık verilmekteydi. Maişet kadılıkları denilen 

kimi kazaî görevler yukarıda izah edilen nedenlerden ötürü bir tür ek gelir niteliğinde 

müderris ve mülâzımlara hisselere ayrılarak tahsis edilmekteydi. Arpalık ve maişet 

uygulamasında kazanın mutasarrıfı genellikle kazâ bölgesine gitmediğinden kendi adlarına 

naip gönderirdi ki bu da sonradan sorun olarak idareyi oldukça meşgul etmiştir
134

. Böylece 

ilmiye mensupları yaşlılıklarında olabildiğince az ekonomik zorluk çekerlerdi. 

Bir başka örnek olarak emeklilik meselesine ilişkin Şakâik’teki bir bilgiye göre 

müderrislik ve kadılıkta bulunan Mevlana Muhammed Çelebi b. Sinan 1509 yılının Recep 

ayında 40 akçe ile tekaüt etmiştir. Ancak muhtemelen tekaüt miktarı az geldiğinden yahut 

bu konuda arzda bulunulduğundan olsa Sultan Selim [ö. 1520] tahta çıkınca onun bu 

maaşına 20 akçe ile Silivri kazasını zamime kılmıştır
135

. 

Profesörlerin asla emeklilik gibi bir planları bulunmamaktaydı. Genellikle 

yaşamlarını öğretmekle geçirmeye çalışır ve çoğu defa bu şekilde de ölürlerdi.  Para sahibi 

olanlar başka imkânları eldeettiklerinden bu türlü zorluklar çekmemekteydiler.  Bazen kimi 

profesörlerin şanslarının yaver gitmediği de olmuştur. Benalbo Brancalupo örneği 

ortalama bir Avrupalı profesörün durumunu oldukça başarılı bir biçimde betimler.  Cerrah 

olan ve üniversitede ders veren Brancalupo artık çalışamayacak denli yaşlandığı için 1593 

tarihinde zamanın papasına yazdığı bir dilekçe ile yardım başvurusunda bulunmuştur. 

Dilekçeyi yazdığında seksen bir [81] yaşında olan yaşlı profesör kendinden ve derslerinden 

uzun uzadıya bahsetmiş ve papadan yardım istemiştir. Dönemin papası 5. Sixtus’a [ö. 

1590] yollanan bu dilekçeye ne cevap verildiği bilinmemektedir. Ancak yaşlanmış bir 

profesörün düştüğü durumu göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. Ne var ki 

profesörün ölünceye dek ders vermek zorunda kaldığını tahmin etmek yanlış 

olmayacaktır
136

. 

Emeklilik durumunun ne şekilde gerçekleştiği bilinmemekle beraber profesörlerin 

kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıkları da olmaktaydı. Bu türlü ayrılmaların 

kendilerini ekonomik olarak nispeten güvende hissedenlerin yapacağı bir şey olduğunu 

varsaymak gerekir. Buna en iyi örnek galiba 16. yüzyıl profesörlerinden Pedro Nuñes’dir 
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[ö. 1578]. Nuñes, Coimbra Üniversitesi matematik profesörlüğüne atanmış ve burada da 

güzel çalışmalar yapmış olmasına karşın bir süre sonra emekli olmuştur
137

. 

 

VIII.  Görev ve Sorumluluklar 

Üniversitede profesörler, medresede müderrisler, ders vermelerinin dışında dolaylı 

bir biçimde hâkim politik ve siyasî görüşün meşrulaştırıcı araçlarıydılar. Düşünce üretimi 

yanında dinî kaynakların yeniden yorumlanması ellerinde olduğu için sadece ders 

vermekle yetindiklerini düşünmek makul olmamalıdır. Bu görev alanının nasıl genişlediği 

çok sarih değildir. Ancak her iki yükseköğrenim geleneğinde öğreticilerin farklı görevler 

almasının altında üç hususun bulunduğu düşünülebilir.  

Öğreticilerin aslî görevi olan öğretmenliği her zaman sürdürdükleri anlaşılmaktadır. 

Farklı bir görev almak hemen hemen bütün müderris ve profösörler için mümkün değildir. 

Kaldı ki bunu yapabilmek birkaç açıdan çeşitli gerekçelerin oluşmasına muhtaçtır. Henüz 

kurumsallaşmamış bir devlet nizamı yahut bürokratik yapının kendisi yeni mevkilerin 

oluşmasında kısıtlı ve tutucu davranmıştır. Bunun için ciddi şekilde tesis edilmiş ilişkilere 

ihtiyaç duyulmaktaydı. Mezhebî ve ekonomik öncelikler iş ilişkilerinin derinlikli ve 

sağlam kurulmasına yol açmıştır. Hem Kilise’nin hem de hükümdarların destek bulmak 

için bu türlü eklektik politik yapı inşasına girişmeleri son derece akıllıcaydı. Benzer 

biçimde Osmanlı devlet nizamında da aynı olmasa bile bütünleştirici ve gücün 

temerküzüne yol açacak girişimler mevcuttur. İlgili bölümde de değinildiği üzere meslekî 

ve ailevî ilişkiler bir şekilde bu zümre kurulumuna yardım etmekteydi. Öyle olunca çeşitli 

sebeplerle ortaya çıkan uygulamalar bir diğeri ile karışma eğilimi göstermiştir. Dolayısıyla 

neyin ne amaçla yapıldığı çok belirgin bir görüntü vermekten uzakta kalmıştır. 

Medreselerde müderrislerin, farklı iş kollarında olmasa da başka başka görevler 

alması galiba onların mesleklerinin bir gereği olarak algılanmaktaydı. Osmanlı toplumunda 

yegâne olmasa da toplumla en çok haşır neşir olan grubu teşkil etmeleri onlara bu gücü 

vermekteydi. Onun için asli görevleri olan müderrislik uhdelerindeyken başka görevleri de 

sürdürebilmekteydiler. Aşağıda da değinileceği üzere kaldık vazifesinin yanı sıra 

müderrislik vazifesi ve daha başka işleri de aynı anda görebilmekteydiler. Özellikle ilk 

devirlerde bu türlü çoklu görevlerin varlığına rastlanmaktadır. Tedris faaliyeti diğer işleri 
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yapmakta bir beis teşkil etmemekteydi. Ne var ki uymak zorunda oldukları kurallar 

müderris oldukları medresenin vakfiyesinde zaten belirlenmiş oluyordu. Başka bir iş 

yapma sınırlaması olmadığı sürece bir sıkıntının yaşanmadığı görünmektedir. Keza bu 

türlü tali işlerin dersleri engellememesi de gerekmekteydi. Bu sınırlar haricinde müderris 

tedrisin dışında işleri yapabilme özgürlüğüne sahiptir. Kaldı ki bunların bazılarından ücret 

de almaktaydı. Tedris dışında para alındığına sıklıkla rastlanılan vazife vakfiyede vâkıf 

belirtmişse ruhuna Kur’an-ı Kerim’den sureler okunmasıydı. Büyüklüğüne göre 

duahanların da deruhte ettiği bu türlü vazifeleri yerine getirmek hususunda müderrisler de 

vakfiye gereği mecbur olabilmekteydiler.  

Avrupa üniversitelerinde ise profesörlerin başkaca işler yapmalarının, 

medreselerdeki selahiyet ve özgürlükle karşılaştırıldığında sıklıkla karşılaşılan bir 

uygulama olmadığı söylenebilir. Üniversite kuralları bu bakımdan son derece sıkı ve 

denetleyici bir özellik taşımaktaydı. Bu yüzden profesörlerin eğitim dışındaki işlerle 

uğraşmaları sıklıkla rastlanılan bir duruma karşılık gelmemekteydi. Ders verme işlemleri 

gerek öğrenci gerekse hoca loncalarında yahut sonraki devirlerdeki uygulamalarda olsun 

son derece ticari bir faaliyet olarak görüldüğünden profesörlerin başkaca işlerle uğraşması 

yadırganıyordu. Zaten daha yüksek mevkide bulunan profesörlerin ders yükleri ve 

nitelikleri yüzünden bunlara ayıracak vakitlerinin olmadığını tahmin etmek gerekir. Daha 

alt kademedeki sanat fakültelerinde ders veren hocaların da bir üst üniversitelerde doktora 

öğrencisi olmaları bunu mümkün kılmıyordu. O yüzden profesörler kendilerini başka işlere 

ancak işlerinden ayrılarak adıyorlardı. Çok belirgin ve net olmasa da üniversite hocalığı ile 

resmî bir başka görev bir arada sürdürülmemekteydi. Avrupa’da pek çok ülke ve geleneğin 

olması farklı uygulamaları ortaya koymaktaysa da genel görünüm hocaların başka resmî 

işler yapmaması şeklinde gelişmiştir. Eğer bir profesör öğreticiliğinin dışında bir iş 

yapacaksa bunu öğretim görevinden ayrılarak yapardı. Bu kuralın kimi istisnaları varsa da 

en dikkate değer olanı Reformasyon sonrasında Reform Babaları’nın birkaç görevi 

mecburen üstlenmeleri olmuştur. Fikrî bir mücadelede yetersiz insan kaynağı ile 

yapılabilecekler de sınırlı olunca bir kişinin payına öğretimin dışında mecburen yönetim ve 

politika da düşmüştür. Özellikle tıpalanındaki hocalar sıklıkla görevlerinden ayrılıp 

hükümdarların danışmanlıklarını yapmaktaydılar. Diğer alanlarda ise teolojiden ziyade 

hukuk hocaları hem Kilise hem de yerel soylu ve hükümetler tarafından danışmanlık 

kadrolarında istihdam edilmekteydi. 
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Hem müderris hem de profesörlerin kendi aslî işleri dışında farklı görevler 

almasının en başta gelen sebebi üniversite ve medresenin meşrulaştırıcı bir görev ifa 

etmesidir. Teknik olarak hükümdarlığın doğrudan kaynağı olan kutsal kitapların 

yorumlanabilmesi yükseköğrenimle mümkündü. Bu becerinin kazanılması ise düzenli 

olsun ya da olmasın yükseköğrenim görülmesini gerektirmekteydi. Kutsal kitaplarda anılan 

ve izah edilen hususları anlayabilecek duruma gelinmesi uzun ve sıkıntılı bir eğitimi 

mecbur kılıyordu. Anlamak için dile, sonra netameli konuların izahı için metodolojik 

becerilere muhtaç olunması çalışmaların dar bir kapsam içinde kalmasına yol açıyordu. 

Öyle olunca üniversite ve medrese mensupları özel ve ayrıcalıklı bir konumu işgal etmiş 

oluyordu. Her iki bakımdan da medrese ve üniversitenin meşrulaştırıcı niteliği önemliydi. 

Bu becerilere hâkim kimseleri isihdam etmek dolaylı bir biçimde hem kaynağı 

yorumlamak hem de yorumdan mütevellit sonucu üstlenmek yüzünden hukukî bir gerekçe 

üretilmiş oldu.  

Yetersiz olan ders gerlilerinin bir şekilde artırılması gerektiği için kimi üniversite 

hocalarının evlerinde ders vermeye devam ettikleri bilinmektedir. Yaşam koşullarının 

pahalılığı alt katmanlardan gelen hocaların dışarıdan ders vermek gibi işler yapmalarını 

zorunlu kılmaktaydı. Kendi şahıslarına ait evleri olan profesörlerin bunları kiraladıkları, 

ayrıca yemek sofrasında kiracısı olan öğrencilere ders verdikleri anlaşılmaktadır. Ancak bu 

türlü ek gelirler resmî işlemlerden elde edilmediği için bu gruba dâhil etmek mümkün 

görünmemektedir. Bununla beraber üniversitelerindeki eğitim görevinden ayrılan 

profesörler çoklukla yeni imkânlar için bunu tercih etmekteydiler. Az gelen maaşlar bir de 

bunun üzerine üniversite yönetiminin anlayışsızlıkları ile mücadele eden profesörler 

hükümdar ya da Kilise bürokrasisinde daha iyi şartlar sağlayan işler aramaktaydı. 

Hukukçular ile birlikte cerrahlar bu bakımdan çok şanslıydılar. Hükümdarlar her iki 

alandaki hocaları kendi saraylarında görmek istemekteydiler. Bunun için aile ilişkileri 

kuvvetli olan köklü ailelere mensup hocalar bu türlü imkânları kolaylıkla elde 

edebilmekteydi. Böylece üniversite hocaları üniversitelerden danışman kadroları için 

ayrılıyorlardı. 

Medreseler için ek görev ve sorumluluklar merkezî kontrol bakımından önemli bir 

işlev görüyorsa da bir başka önemli misyonu müderrislerin ek gelirlere ulaşabilmesiydi. 

Bunun bilinçli bir tercih olup olmadığı sarih değilse de alım gücünün en azından nakit akışı 

sağlanarak bir şekilde gözetildiği söylenebilir. Müderris maaşları ancak daha üst 
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medreselere çıktıkça yükselebilmekteydi. Genel durumun ne şekilde seyrettiği devletin 

malî yapısı ile mukayese edilmediğinden çok anlaşılabilir sonuçlara erişmek mümkün 

görünmemektedir. Ancak yukarıda da değinildiği üzere daha alt kademe medreselerdeki 

müderrislerin bir şekilde ekonomik bakımdan desteklenmeleri belki de bu şekilde mümkün 

olabilmekteydi. Zaten müderrislerin imkân bulduklarından eğer uygun şartları taşıyorlarsa 

harçları bakımından daha güvenilir malî imkânlara sahip kadılıklara geçtikleri 

bilinmektedir. O yüzden müderrislere yüklenen ya da sağlanan bu ek görevleri bu 

bakımdan da değerlendirmek doğru olacaktır. 

Üçüncü ve belki de en belirleyici husus ise yetişmiş insan kaynağının bulunamamış 

olmasıdır. Görece daha az bürokratik olan politik organizasyonlar genişledikçe yeni görev 

alanları açılmaktaydı. Sosyal hizmetten hizmet sektörüne değin bu alanların nitelikli 

kimselerle doldurulmasının gereği hep en ön plandaydı. Ne var ki bu genişleme hızına 17. 

yüzyılın sonuna değin erişilememiştir. Öyle olunca her alanda yetişmiş insan ihtiyacı had 

safhaya çıkmıştır. Bunun önüne geçmenin yegâne yolu hiç kuşkusuz olabildikçe çok 

alanda yükseköğrenim görmüş ya da mensubu kimseleri yarı zamanlı bir biçimde istihdam 

etmekden geçmekteydi. Avrupa’da bu deneyim nisbeten sınırlı kalmışsa da medrese 

mensupları hemen her alanda yarı zamanlı olarak gerektiği ölçülerde istihdam 

edilmişlerdir. Bir kadının yerine naip, bir vakıf için nazır, müfettişlik ve benzeri görevleri 

ifa etmişlerdi. Bunun böylesine kolay olmasının sebepleri de yok değildi. Osmanlı 

bürokratik yapısını şekillendiren sınıflardan biri oluşu ilmiyenin tek bir sınıf olarak 

algılanmasına yol açmış olmalıdır. Medrese mezunları müderris de olsa kadı da olsa müftü 

de olsa bir şekilde birbirlerinin yerine ikame edilebilecek görülmeleri teknik bakımdan 

zorluk yaşanmasının önüne geçmiş oluyordu. Müderrislerin gerektiğinde başka 

sorumluluklar alması merkezi idarenin de işine gelmesi gerekir. Zira bir şekilde 

müderrislerin kontrol edilebilmeleri mümkündü. Öyle olunca devletin kontrolü mümkün, 

idaresi olası ve merkezi idarenin doğrudan yahut dolaylı bir mensubunun yeni görev ve 

sorumluluklarla görevlendirilmesi makul bir gerekçeyi de içinde barındırmaktaydı. 

Müderrisler genellikle idarî görevler ve eğitim ile ilgiliydiler. Bunun yanında yine 

eğitime yönelik görevleri yanında idarî ve toplumsal sorumlulukların bir arada bulunduğu 

vazifeleri de bulunmaktaydı. Küçük ölçekli medrese vakıflarında mütevellinin olmaması 

gibi durumlarda müderrislerin mütevellilik yaptığı bilinmektedir. Ankara’daki Kızıl Bey 

Medresesi bu bakımdan örnek verilebilir. İlginç bir biçimde bu medresenin müderrisi hem 
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müderrislik, hem mütevellilik, hem vaizlik hem de imamlık görevlerini deruhte 

etmekteydi
138

. 

Yukarıda işaret edildiği üzere daha evvelki zamanlarda son derece ünlü ve meşhur 

kimseler pek çok işi bir arada görmekteydiler. Molla Fenarî, ilk dönemlerde 

şeyhülislamlığıyla birlikte Bursa kadılığı ve Manastır Medresesi müderrisliğini birlikte 

yürütmüştür
139

. Hocazâde Muslihiddin de 2. Bayezid zamanında Bursa müftüsü olmasının 

yanı sıra Sultaniye Medresesi müderrisliğini de yapmaktaydı
140

. Bu türlü örnekler ilk 

döneme has görünse de müderrislere yönelik algıyı göstermesi bakımından önemle 

üzerinde durulması gereken örneklerdir. Keza sonraki dönemlerdeki ders-i âmlık ile 

birlikte ders vekâletini de bu çerçeve içinde görmek mümkündür. Devrin hükümdarlarının 

zaman zaman şeyhülislamlardan yahut Hariç ve Dâhil müderrsilerinden ders-i âm 

etmelerini istedikleri bilinmektedir
141

. Dersiyelerin ihdasını ve burada yapılan dersleri de 

ilk dönemlerdeki geleneğin devamı içinde ele almak olasıdır.  

Müderrislerin bulundukları yöreye uygun olarak, bazen de durumların gerektirdiği 

hallerde devlet tarafından çeşitli vazifeleri görmek için görevlendirildiği bilinmektedir. 

Toplumun entelektüel kısmını oluşturan eğitimli sınıfların gerektiğinde kullanılmaları bu 

bakımdan makuldür. Devlet, zaman zaman, müderrislere denetleme, bilirkişilik, kadılık, 

naiplik, teftiş gibi kimi idarî görevleri yüklemekteydi. Bunları yaparken müderrisleri 

seçmesi son derece işlevsel olmamalarından kaynaklanmaktaydı. Arşiv belgelerinden 

anlaşıldığı üzere müderris Ahmed Efendi’ye 1593 tarihinde gönderilmiş olan bir hükümde 

naiplik yapması, 1579 yılındaki bir başka hükümde ise Sultaniye Medresesi müderrisinden 

mahkemede yapılan bir miras duruşumasına müdahale ile tahkikat görevi istemiştir
142

. 

Kimi araştırmacılara göre nazırlık görevi mütevellide olduğu üzere bir gözetme 

makamı olarak algılanmalıydı. Doğrusu bunun makul olması mümkündür. Bir vakıf kuran 

vâkıfın kurduğu vakfın düzgün işleyip işlemediğini kontrol için mütevellilerin dışında yine 

kendi sosyal sınıfından birilerini görevlendirdiği düşünülmekteydi. Belki bu duruma sosyal 

dayanışma açısından bakılabilir. Çünkü sosyal birliğin yanı sıra itimat, inanma gibi 
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psikolojik ve sosyolojik gerekçelerinin olması icap eder. Bu yüzden genel kural olmasa da 

nazırlık makamına vâkıfla aynı sosyal yapıdan gelmiş kimselerin getirildiği tahmin 

edilmektedir
143

. 

Osmanlı dönemi medreselerinde mütevellilerin arasında toplumun çeşitli 

kesimlerinden insanların olduğunu tahmin etmek gerekir. Ne var ki, kimi cesametli 

vakıfların işleyişinde ahlak ve dürüstlük gibi nitelikleriyle temayüz etmiş kişilerin 

görevlendirildikleri düşünülebilir. Fatih Külliyesi’nde 16. yüzyıl boyunca vazife gören 

mütevellilerin neredeyse pek çoğu ulema sınıfındandı
144

. Şer’î muamelata olan 

yatkınlıkları ve bilgileri böylesi önemli ve büyük vakıfların idaresinde ulema sınıfının 

görevlendirilmesini makul kılmaktaydı. Araştırmalarda belirtildiği üzere mütevellilik 

vazifesine kimi defa talip olunmaktaydı. Doğrusu bu durumun netameli bir hâl alışı 

mütevelliliğin ciddi büyüklüklerdeki para işleriyle uğraşmasını akla getirmektedir. Kaldı ki 

bu alanlarda görev yapanlara müderrisler kadar ücret verildiği de dikkate alınırsa bu türlü 

görevlere talip olunmasının gerekçesi anlaşılabilir
145

. 

Müderrislerin şuhûdülhâl olarak da görev yaptıkları söylenebilir. Bunun neden 

böyle sürekli olduğu çok sarih değilse de müderrisler mahkeme kayıtlarında 

görülmektedirler. İlginç bir biçimde şuhûdülhâllerde de mevkie göre müderrislerin 

isimlerine kadılardan sonra kendilerine ayrılan yerde rastlanılmaktaydı. İlmiye tarikinde 

olan bir kişi ile ilgili dava söz konusu olduğunda kesinlikle şuhûdülhâlde arasında bir 

müderris bulunduğu ve kadılar varsa isminin onlardan sonra yazıldığı söylenebilir
146

. 

Ancak bu şuhûdülhâlliğin ne gibi şartlar altında yapıldığı belli değildir. Müderrislerin bu 

görev sonundahazır bulundukları davalardan bir ücret alıp almadıkları da bu bakımdan 

mühimdir. Bununla beraber sicillerden anlaşıldığı üzere önemli görülen davalarda fıkıh 

uzmanı olduğu kabul edilen ve ahlaken temayüz etmiş müderrislerin dava sırasında şahitlik 

makamında bulunmalarının önemsendiği anlaşılmaktadır. Son tahlilde şuhûdülhâl kurumu 

mahkemelerin aleniyetini ortaya koyması bakımından önemlidir. Aleniyetin yanında 

işleyişin hem usul hem de esas bakımından zımnen denetimini de ifade etmekteydi. 
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Dolayısıyla bu görevi, hele hele ilmiye tariki mensuplarının mahkemelerinde, müderrislere 

şahitlik yaptırmak son derece makul ve işlevsel bir seçenek olmalıdır. Müderrislerin bu 

görevlerine Şeyhülislam Bayramzâde Zekeriyya Efendi’nin [ö. 1593] vakfı tescilinde şahid 

gösterilen müderrisler gösterilebilr. Vakfiyedeki şuhudülhale göre Zal Paşa Medresesi 

müderrisi Mehmed Efendi bin Şaban ve müderris Hüseyin bin Ali şahitler arasındadır. 

Aynı vakfiyenin 1642 yılında yazılmış suretinde ise beş müderrisin ismiyle yer 

almaktadır
147

.  

Müderrislerin ilmiye mensubu ve seçkin kimseler olarak kabulü onların hukukun 

algılanması ve uygulanmasında ayrıcalıklı bir mevkiye sahip kılmaktaydı. Tarafsız 

olmalarının beklenen müderrisler bu bakımdan son derece aktif görevler 

üstlenebilmekteydiler. İtibarlı ve yıpranmamış kişiler olduklarından Fatih ve Süleymaniye 

medresesi müderrislerine, hükümdar tarafından sağlanmış çok özel ve fevkalede yetkilerle 

İstanbul ve taşradaki vakıfların tahriri ve teftişi, çeşitli yolsuzlukların tahkiki, örfî ve şer’î 

görevliler hakkında tahkikatlar yapılması gibi geçici ancak çok önemli görevler 

verilebilmekteydi. Bu görevlerin verilmesi elbette Osmanlı geleneğinde olduğu üzere 

görev çerçevelerinin çizildiği emirnamelerle mümkün olmaktaydı. Müderrislere hitaben 

yazılan femanlarla bu görevler belirlenirdi.  Keza müderrisler hukukî meselelerin ele 

alındığı kimi zamanlarda, sancakbeyi ve kadı ile birlikte kurulan komisyonlarda da görev 

almaktaydılar
148

. 

Bilirkişilik ve teftiş işlemleri de müderrislerin uhdelerine bırakılan işlerdendi. 

Yahut bu işlemler için atandıkları da oluyordu. Eğer Divan’a iletilmiş bir idarî sorun varsa 

bu konunun soruşturulmasının bir vazife olarak müderrislere verildiği bilinmektedir. Örnek 

olması için Değirmen Vak’ası olarak bilinen bir dava gösterilebilir. Bu vaka sonucunda 

muhtemelen, Rumeli Kadıaskeri Bostan Efendi, Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi ve 

İstanbul Kadısı Saçlı Emir Efendi suçlanmıştır. Bunun için teftiş görevleri farklı ilmiye 

mensuplarına verilmişti. Bostan Efendi’nin teftişi Şam kadılığından mazul Ahmed Efendi, 
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Sinan Efendi’nin ise Sahn müderrisi Sartulos Mehmed Efendi, Saçlı Emir Efendi’nin ise 

Alaaddin Ali Efendi yapmıştır
149

. 

Müderrislerin teftiş ve hukukî dava işlevine bir başka örnek olarak 1545-1546 

yılları arasında vuku bulan Çivizâde Muhyiddin Efendi’nin damadı olayındaki durumları 

verilebilir. Kadı tayinleri merkezî idarenin sıkı takibatı altındayken müderris tayinleri o 

ölçüde sıkı tutulmamıştır. Bu kapsam içerisinde devrin önemli simalarından Çivizâde 

Muhyiddin Efendi, Mahmud Paşa Medresesi’ni kendi damadına vermeyi dilediğinden 40 

akçe ile Mevlana Hasan’a vermek istememiştir. Bu durum çeşitli sıkıntıların doğmasına 

yol açmış ve konu muhtemelen Divan’a erişmiştir. Öyle ki Muhyiddin Efendi buna kanıt 

olarak uzun uzadıya açıklaması yapılan bir vakıf şartını öne sürerek kendi fikrinden geri 

dönmeksizin damadı lehine görüşünü sürdürmüştür. Bu konunun çözülmesi için bu defa 

Mahmud Paşa evkafına müfettiş tayin edilen Sahn müderrislerinden Abdurrahman 

Çelebi’nin araştırma yapması istenmiştir. Söz konusu araştırmanın neticesinde 

Abdurrahman Çelebi vakıf gelirlerinin vakıf şartlarına uygun olarak ödeme yapmaya 

elverişli olduğu kanaatine vararak cihetin Mevlana Hasan Bey’e verilmesine 

hükmetmiştir
150

. 

Avrupa üniversitelerinde üniversite hocalarının en belirgin ve başat görevi tedris 

faaliyetiydi. Bunun dışında görevleri olduğunu söylemek pek mümkün değildir. Hocalar 

zamanlarının hemen hemen büyük bir kısmını derse hazırlanmak ve ders çalışmalarıyla 

geçirmekteydi. Ders düzey ve zamanlarına bağlı olarak yapmak zorunda oldukları 

hazırlıklar onların başka işlerle uğraşamalarına da muhtemelen imkân bırakmıyordu. 

Bunun için dersleri, hocaların ana meşgalesi olarak anlamak gerekir. Keza medreselerin 

haricinde bir ticari işletme olarak teşekkül etmese de üniversitelerin bu şekilde 

şekillenmesi eğitim kurumlarının ihtisaslaşmasına yol açmış olmalıdır. Hocalar zorlukla bu 

göreve atandıklarında görevlerini sıkı sıkıya korumak için tüm dikkatlerini bu işe 

veriyorlardı. Onun için medreselerde hocalara gösterilen esnekliğin üniversitelerde 

profesörlere aynı şekilde gösterildiğini söylemek mümkün değildir. Özellikle bu kısıtın 

çalışan hocaları kapsadığı ifade edilebilir. Zira medreselerde çalışan müderrislerin 
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çalışırken başka görevlerle de uğraşması mümkünken üniversitelerde bu biçimde bir 

düzenleme olduğu iddia edilemez.  

Üniversite hocaları müderrislerle mukayese edilemeyecekse de hocalık görevleri 

dışında idarî vazifeler aldığını belirtmek gerekir. Bu vazifeler üniversitenin yönetimi ile 

birlikte sevk ve idaresini de kapsamaktaydı. Bu kapsamın içine ülke ve mezhebe uygun 

olarak değişse de rektörlük ile birlikte dekanlık da girmekteydi. İdarî kadroların bir kısmı 

Kilise’de ruhanîler, İtalyan üniversitelerinde de şehir ahalisi tarafından kurulmuş 

organizasyonel bünyelerce deruhde edilse de akademik ve nispeten idarî görevler hocalar 

tarafından yürütülüyordu. Tabii bu karmaşıklık ve birbiri içine geçmişlikten kaynaklanan 

bir biçimde söz konusu görevlerin hocalar için ayrıca ele alınması gerekli mevkiler olup 

olmadığı tartışmalıdır. Çünkü müderrislerin çoğu defa medrese dışında ifa ettikleri böylesi 

görevler için bir ücret alması dikkate değerdir. Ancak üniversite hocalarının yine içinde 

bulundukları kurumlarda ifa ettikleri görevleri bu şekilde değerlendirmenin ne derece 

doğru olduğu sorusunun tartışılması icap eder. 

Ama her hâlükarda derslerinin dışında aldıkları görevleri yaptıkları işleri görev ve 

sorumlulukları kapsamında ele almak makul görünmektedir. Hocaların bu konuda ele 

alınacak ilk işleri hiç şüphesiz akademik kariyer merhalelerinden ziyade akademi 

yönetimiyle ilişkili görevlerdir.  

Üniversite mensubu hocalar, özellikle gençler birkaç yıl üniversitede ders verdikten 

sonra işlerinden ayrılmaktaydılar. Bunu ya daha iyi imkânlarla buldukları yeni işleri veya 

dışarıdan özel ders vermek için veyahut nadiren de olsa danışmanlık amacıyla yaparlardı. 

Genç hocalar için danışman olarak tercih edilmek çok mümkün değilse de böylesi bir şans 

soylulara yakın olanları için her zaman onları beklemekteydi.  15. yüzyılda değilse de 16. 

yüzyılda soyluların çocuklarını üniversitelere yollamış olmaları öğrenciler arasında 

farklılaşmalara ve etkileşime yol açıyordu. Burada soylu tanıdıklar edinen görece fakir 

ancak akıllı gençlerin böylesi danışmanlık imkânlarından yararlandıkları öngörülebilir. 

Fakat asıl danışmanlık görevleri pratik sanatlar icra eden ünlüve deneyimi fazla olan 

üniversite hocaları için sözkonusuydu.  

Ünlü ve tecrübe sahibi olan hocaların bazıları devlet ve Kilise hizmetinde 

yöneticilere danışmanlık yapmak için üniversitelerdeki görevlerinden ayrılmaktaydı. 

Kilise’ye yahut hükümdarlara danışmanlık yapan hocalar çoğu kez denetleme vazifelerine 
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göz kulak olmaktaydılar. Reform sonrasında oldukça yaygınlaşan Kilise inanışına uygun 

olmayan kitapların tedbirli biçimde incelenmeleri ve sansüre tâbi tutulmaları bilgi 

birikimine sahip profesörler tarafından yapılmaktaydı. Index’in oluşturulması biraz da 

üniversiteden ayrılarak Kilise’ye danışmanlık yapmış profesörlerin maharetli ellerinde 

şekillenmişti. Danışmanlık kadrolarının varlığı neredeyse idari bir kadronun tesisi ile son 

bulmuş oldu. Consilia adı verilen danışman heyetinin Trent Konsili’nde uzun uzadıya 

tartışıldığı söylenebilir. Ama hükümdarların yahut karar vericilerin bir şekilde danışman 

kadrolarına ihtiyaçları vardı. Avrupa’daki yerel sorunlar ayrıca savaşların sürekliliği 

yüzünden yerel güçlerin hukukî ve teolojik anlamda doğru kararlar vermeleri kendini bir 

zorunluluk olarak hissettirmekteydi. Bu yüzden danışmanlardan yararlanmaları 

gerekmekteydi. Mesela 16. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Heidelberg’den Otto Heinrich 

hocalara asla başka görevler verilmemesi gerektiğini söylerken 1652 yılında Karl Ludwig, 

extraordinarii olarak ders veren öğreticilerin sadece bununla yetinemeyeceğini, lüzumunda 

danışmanlık, fikir vs gibi alanlarda da yardımcı olmaları gerektiğini kural hâline 

getirmiştir
151

. Bu görevlerin daha sonraki dönemlerde oldukça önemli bir mevki niteliği 

kazanmaya başladığı belirtilebilir.  

Benzer bir biçimde hem Kilise hem de yerel güçlerin, tıp doktorlarından yararlanma 

zaruretini de ortaya çıktı. O zaman fazla bulunmayan eğitimli ve tecrübeli kimselerin bu 

imkânlarından yararlanmak hükümdar gibi az sayıda kimseye kısmet olabiliyordu. 

Ellerindeki imkânları kullanarak hem kendileri hem de saray halkı için doktor ve 

danışmanlar istihdam etmekteydiler. Bu doktorlar pratik işlerle uğraşmakla beraber son 

tahlilde tâbi oldukları soyluların danışmanları mesabesindeydiler. Mesela Andreas Vesalius 

[ö. 1564] 5.  Charles’a tıp danışmanlığı yapmak için Padua’dan ayrılmıştı
152

. 

Bazı hukukçular da tıp hekimlerinde olduğu gibi üniversitelerinden prenslerin 

yanlarında danışmanlık etmek için ayrılmaktaydılar. Buna örnek olarak 1441’de ölmüş 

olan Paolo di Castro gösterilebilir. Avignon’dan aldığı doktorasının ardından Avrupa’nın 

neredeyse bütün ünlü hukuk fakültelerindeders veren di Castro Floransa, Bologna ve 

Padua’da öğretim faaliyetinde bulunmuştur. Daha sonra eğitimcilik görevini bırakarak 

hukuk konularında yazdığı araştırmaları ile dikkat çekmiştir. Floransa şehir devleti 
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tarafından danışmanlıkla, özellikle şehir devletine ait hukukun kurulmasıyla 

görevlendirilen di Castro’nun büyük yararlılıkları olmuştur. Şehir yasalarının yazılması ve 

şehir yönetiminin karşılaştığı hukukî sorunların aşılmasında etkili consilialar kaleme alarak 

içtihatların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu bakımdan kurumsal anlamda üniversiteden 

ayrılarak danışmanlık hizmetleri veren üniversite mensuplarından olmuştur
153

. 

Profesörler çeşitli sebeplerden özel ders vermekte ve bu dersler için de farklı adlar 

altında ücretler almaktaydılar. Sıra ücreti adı verilen birtür ödeme öğrencilere yapılan 

fazladan dersler için ödenirdi. Ancak bu ücretler düşünüldüğü kadar tatminkâr ve külliyetli 

miktarlara karşılık gelmemekteydi
154

. Ders vermek profesörlerin asli işleri olduğu için bu 

derslerin doğrudan doğruya ek işlernden görülüp görülmeyeceği tartışmalıdır. Ancak 

özellikle resmî işlerin dışında bir uğraş olmaları yüzünden bu şekilde değerlendirmek 

yanlış olmayabilir. Bir üniversite öğrencisi olan Breitinger’in Marburg Üniversitesi’ndeki 

deneyimleri bu tür dışarıdan derslere örnek olarak verilebilir. Breitinger, Basel 

Üniversitesi’ndeyken Latinceyi muhtemelen iyi bilmekteydi. Zaten öğrenciyken Latince 

bir söylev dahi vermişti. O dönemlerde Kutsal Kitapları incelemek için ayrıca yardımcı 

bilimlere de ihtiyaç duyuluyordu. Bunların başında Yunanca ve İbranice öğrenmek gelirdi 

ki bunlar kutsal metinleri orijinalinden okumak ile ilgiliydi. Breitinger de hem Marburg 

Üniversitesi’ndeki derslere katılmakta hem de dönemin seçkin filozoflardan Rudolf 

Glocenius’un [ö. 1628] evindeki derslere iştirak etmekteydi. O devirlerde yemekte 

deöğrenmeye devam ediliyordu. Öğrenciler genelde profesörlerin evlerinde yemekteydiler. 

Bu âlim öğretmenin evindeki sohbetlerin de öğrencilerin entelektüel gelişimine ayrıca 

ciddi katkılar sağladığı tahmin edilebilir. Bu derslerden Glocenius elbette ücret almakta 

hem ev kirası hem de ders ücretleri ile geçimine ciddi oranlarda destekler 

sağlamaktaydı
155

. 

Bazı vazifelerdeki görevlendirmeler için teklif söz konusu olmaktaydı. Reform 

sonrasında Alplerin kuzeyinde yer alan şehir devletleri kendi hükümranlık alanlarını 

belirlerken hukuk adamlarından ciddi anlamda yararlanmaktaydı. Almanlar için İtalyan 

üniversiteleri özellikle Bologna ve Padua’nın her zaman ayrı bir yeri olduğu söylenebilir. 
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Mesela Nuremberg hukukî işlemeleri için o zaman dek neredeyse hiçbir zaman bir 

hukukçu istihdam etmemiştir. Ancak görüş almak için hukuçulardan yararlanmıştır. Bunun 

için Padua Üniversitesi’ndeki hocalardan burada eğitim görmüş kimseleri tavsiye 

etmelerini beklemiştir
156

. 

 

IX.  Ekonomik Durumları - Maaşlar 

15. ve 16. yüzyıllar yükseköğrenim kurumlarının hem Avrupa hem de Osmanlı 

Devleti’nde kurumsallaştığı dönemlerdir. Her iki gelenekte eğitime ilişkin müesseseler 

daha önce kurulmuş olsalar da idarî ve malî tertibatları bahsedilen yüzyıllar boyunca 

şekillenmiş olmalıdır. Kurumsallaşma emarelerinin en önemli işaretlerinin bürokratik 

yapılanma ve ekonomik düzen olduğu söylenebilir. Bürokratik düzenle ekonomik 

yapılanma birbirlerinden ayrı biçimde gelişmemektedir. Bürokratik yapılanma 

şekillendikçe yahut daha doğru bir tabirle kuralları oluştukça buna bağlı olarak iktisadî 

düzenin kendisi de bir şekilde meydana gelmektedir. 

Ekonomik yapının birinci merhalesi kurumları ayakta tutacak gelirlerin 

toplanmasıyken ikinci merhalesi herhalde bunların düzgün bir biçimde harcanmasıydı. 

Eğitim kurumlarının eklektik yapıları gereği ihtisaslaşma eğiliminde olmaları cari giderleri 

de buna mukabil artırmaktaydı. Eğitimin sınırları belirgin bir alanda sağlanacak olması 

eğitime uygun fizikî mekânın sağlanmasından idarî mekanizmaların sürekliliği için malî 

rejimin sürekliliğine kadar gider kalemlerinin de ana bünyesini oluşturmaktaydı. Hocalara 

eğitim hizmetlerinin karşılığında verilen maaş ve ücretleri ise bu kalemlerin dışında 

olmakla beraber en büyük gider kalemini meydana getirmekteydi. 

Maaşlar hususunda hem Osmanlı hem de Avrupa’da farklı deneyimlerin geliştiği 

söylenebilir. Bu farklılığın en önemli sebebini gelirlerin kaynakları ile yakından ilişkisinde 

aramak icap edecektir. Gelir rejiminin kendisi maaşların nasıl ödeneceğini de dolaylı bir 

biçimde şekillendirmekteydi. Başka bir deyişle eğitim hizmetlerinde kullanılan kapitalin 

mahreci paranın nasıl harcanacağına da zımnen karar vermekteydi.  

Avrupa üniversitelerinde Osmanlı deneyimindeki gibi sistemin vakıflar üzerinden 

işlememesi bu alanda pragmatist bir piyasanın oluşmasına yol açmıştı. Sınırların ve 
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kurumların esnekliği, kıta boyunca hem öğrenci hem de öğreticilerin kolaylıkla ve sıklıkla 

hareketli olması eğitim ekonomisinin doğmasına neden oldu. Öyle olunca üniversiteleri 

destekleyen şehir idareleri de buna uygun tedbirler alma yoluna gittiler. Avrupa boyunca 

farklı farklı uygulamalardan söz edilecekse de İtalyan üniversiteleri genel örneği iyi temsil 

etmektedirler. Diğer Avrupa üniversitelerinin de, ister Kilise bağlısı olsun isterse yerel 

hükümdarlar tarafından gözetilsin bir biçimde benzer bir ticarî güdüyle hareket ettikleri 

rahatlıkla ifade edilebilir. Ne var ki Kilise’nin kontr-reform hareketleri neticesinde 

kurulmaya başlanan Cizvit üniversiteleri belki bu tespitin dışında ele alınabilir. Ama her 

hâlükarda üniversitelerin öğrenci ve öğretmen ödemelerindeki yaklaşımları ticarî bir 

faaliyetin uygulaması gibiydi. Hocaların tutulması, onlarla kontrat yapılması ve 

gerektiğinde maaşlarına müdahale edilmesi bir şekilde ticarî mesuliyeti akla getirmektedir. 

Maaşların elde edilmesinin hiçbir zaman garanti altında olmaması da ayrıca risklerin 

doğmasına neden olmaktadır. Oysa Avrupa’daki düzene karşın Osmanlı medreselerinde 

ticarileşmeden söz edilemez. Medreselerin vakıflar üzerinden kurulması, onları maaş 

bakımından da kısıtlı bir çerçeve içinde kalmalarına yol açmaktaydı. Üniversiteler eğitim 

işleriyle ilgili pek çok şeyi uhdelerinde görmekteyken medreseler vakfiyelerle âdeta 

bağlanmaktaydılar. Ancak idarenin maaş konusunda dolaylı fakat etkili biçimde 

müdahalede bulunduğu da olurdu. Henüz bu konularda çokça çalışılmadığı için maaşların 

Avrupa’daki satın alma gücü karşısındaki değişimleri çok iyi bilinememektedir. Fakat 

idare maaşlar konusunda müdahale etmekte ve vakfiyede yazan ama zamanla alım gücü 

azalmış maaşları değişik enstümanları kullanarak artırabilmekteydi.  

Osmanlılardaki medrese sistemi dikkat çekici biçimde maaşlar üzerinden hiyerarşik 

bir düzen şeklinde biçimlendirilmişti. Devletin değişik yerlerindeki en alt maaşlı 

medreseler yükselen maaşlar biçiminde örgütlenerek İstanbul’da en üst seviyeye erişmiş 

oluyor ve bir piramit şeklinde düzene sokuluyordu. Bu hiyerarşi medresenin tek öğreticisi 

olan müderrisin aldığı maaşla şekilleniyordu. Maaş doğrudan doğruya medresenin 

kendisinden kaynaklanıyor gibi bir algı oluşmuşsa da aslında müderrisler temel alınarak 

yükseliyordu. Gerektiğinde herhangi bir müderrisin maaşı [dolayısıyla medresesi] ya da 

aynı anlama gelecek şekilde payesi yükseltildiğinde maaşı da yükselmiş oluyordu. 

Medreseler bakımından maaşları yükseltilerek ilerleme sağlamak Osmanlı medrese 

sisteminde son derece iyi tasarlanmış bir hiyerarşiye de karşılık gelmekteydi. Uzun yıllar 

sonunda Süleymaniye Darülhadisi’nden sonra kadıaskerlik ve şeyhülislamlığa varmak bu 
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hiyerarşiyi başarı ile tamamlamakla mümkündü. Maaş ise bu hiyerarşinin görünen bir 

vechesine karşılık gelmekteydi. Buna karşın üniversiteler arasında bir hiyerarşi 

bulunmamaktaydı. Buna ayrıca teknik olarak hem gerek yoktu hem de mümkün değildi. 

Her bir üniversite kendi içinde bir bütünlük taşımaktaydı. Üniversitelerin kendileri 

aralarında derece olarak olmasa da değer bakımından bir önem atfı oluşmusa da bu öncelik 

sonralık hâli medreselerinki ile mukayese edilemeyecek niteliktedir.  

Yukarıda anılan iki özellik bakımından maaşların ödenmesi de farklılıklar 

içermekteydi. Maaşların nasıl ve ne için ödendikleri üniversitelerde zorlukların doğmasına 

da yol açmaktaydı. Ödemeler sıklıkla her iki gelenekte de nakdî olarak yapılmaktaydı. 

Ama ne var ki aynî ödemelere de rastlanmaktaydı. Medreselerde ödemelerin nakdî olarak 

yapılması yanında muhakkak yan ödemeler içinde aynî ödemelere de yer verilmekteydi. 

Kimi nakdî ödemeler ise aynî ödemeler kapsamında toplanmaktaydı. Müderrisin vakfın 

büyüklüğüne göre imaretten yemek yemesi, gerektiğinde yakacak imkânlarından 

faydalanması, buğday ve arpa gibi son derece önemli tahıl imkânlarından yararlanması 

medresenin bağlı olduğu vakfın kuvveti ile ilişkiliydi. Vakıf güçsüz de olsa bir şekilde 

müderrislerin bu türlü imkânlardan yararlandırılmaları sağlanmaktaydı. Fakat 

üniversitelerde böylesi yan ödemelerden bahsetmek neredeyse imkânsızdır. Ödemeler 

yapılırsa elden ve para olarak ödenirdi. Bir tek Napoli Üniversitesi’nde kumaş toplarıyla 

yapılmış bir ödemeye rastlanmıştır. Onun dışında yan ödemelere rastlamak yahut aynî 

ödemeler olduğunu söylemek kesinlikle kolay değildir. 

Osmanlıda maaşlara müdahale olumlu yöndeydi. Merkezî idare bir şekilde duruma 

göre artırmaya yahut yan ödemelerle dengelemeye gitmekteydi. Bir müderrisin dersi 

aksatması ve bunu sıklıkla yapması sonucunda görevine son verildiği olurdu. Avrupa’da da 

bu türlü bir sonuç yaşanmaktaydı. Ayrıca maaş düşürme de olabilmekteydi. Eğer bir 

profesör kontratta söz verdiği yahut üniversite idaresi ile anlaştığının hilafına derslere 

yeterinceözen göstermiyorsa yahut geç kaldığı oluyorsa bu durum bir şekilde maaş 

tenkisatı ile profesörden tazmin ediliyordu. Üniversitelerde maaş kesintisi sıklıkla 

karşılaşılan bir yöntemdi ve sorunların bu kısmî malî müdahalelerle çözüleceğine 

inanılmaktaydı.  

Son tahilde müderrisler bulundukları toplumun entelektüel kesimini oluşturmakla 

birlikte o toplumun parçasıydılar. Yaşayışları ve aile düzenleri ile örnekleri de içinde 
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barındırmaktaydılar. Bu ailelerin kitapla haşır neşir olduğu, tahminden ötede bir gerçekliği 

bünyesinde barındırmaktadır. Her müderrisin kitap ile haşır neşir olduğu terekelerinden de 

anlaşılabilir. 16. yüzyılın Bursa’sında yaşamış olan Muslihuddin Efendi’nin terekesinde 

kitaplar önemli bir külliyet oluşturmaktadır. Döneminde Bursa’daki terekelerde kitap 

bulunma oranı % 1,7’lik bir düzeydeyken müderris efendinin terekesindeki oranı % 

10.18’lik bir orana ulaşmıştır
157

. Muhtemelen terekedekidiğer külliyetli kumaş ve pahalı 

giyeceklerin varlığı, işaret edildiği üzere müderrisin ticaretle uğraşıp uğraşmadığına 

bağlıdır
158

. Ancak bunca malve pahalı eşyaların varlığından ötürü ticaretle uğraşmadığına 

hükmetmek zor olmayacaktır. Zaten bu türlü gelir kaynaklarına matuf kimi müderris 

girişimleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tabii bunun işletme niyetiyle olup olmadığı 

sarih değilse de bundan başka bir şekilde düşünülemeyeceğinden müderrislerin ticaret 

yaptıklarını tahmin etmek yanlış olmayacaktır. 

Maaşlar meselesi Osmanlı medreseleri için hiyerarşinin anlaşılması hususunda 

tartışılmayı hak eden bir konu olarak durmaktadır. Zira vakıf anlayışında vâkıfın vakfiyede 

kaydettiği ve kıyamete değin asla değiştirilemeyecek hükümlerin genel çerçeveyi 

oluşturduğu kabul edilir. Eğer bu şartın hilafına bir şekilde gerekçelendirilmiş girişimler 

olursa bu durumda vâkıfın şurutuna muhalefet söz konusu olur ki vakıf kültürünün 

anlayışına uygun bir davranış olarak algılanamazlar. Bununla beraber öteden beri 

medreselerin müderrislerin aldığı yahut vakfiye şartlarına göre müderrise tayin edilen 

yevmiye üzerinden sıralandığı düşünülmektedir. Fakat bu husus iki bakımdan izaha 

muhtaç unsurlar içermektedir. İlki, medreselerin gerçekten de vakfiyelerinde yazılan 

müderris ücretlerine göre sıralanıp sıralanmadığıdır. Çünkü bu konuda başka görüşler de 

ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre medreseler yevmiyelerine göre değil, müderrislerin almış 

oldukları reel yevmiye ücretlerine göre düzenlemiştir
159

. Maaşlar ekonomik gerekçelerle 

düşünüldüğünde medreselerdeki yapılanmanın kolaylıkla anlaşılmasına yardım 

edebilecektir. Dolayısıyla medreseler arasındaki hiyerarşinin gerçek sebeplerinin ortaya 

konması medreselerin anlaşılması bakımından önemli bir merhale olacaktır. Ancak diğer 

önemli hususun ilk önerme ile yakından ve ters orantılı bir ilişkisi bulunmalıdır. Eğer 

medreselerin sıralanışı veya müderrislerin terakki etmeleri maaşlar üzerinden ilerliyorsa bu 
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durumda vâkıfın şartının hilafına maaş artışının nasıl yapıldığıizaha muhtaçtır. Müderrisin 

daha üst bir medreseye terakki edememesi durumda medresenin payesinin yükseltilmesi ve 

dolaylı bir biçimde müderris maaşının da yükselmesi ekonomik imkânı da sorunlu 

kılmaktadır. Çünkü payesi yükseltilen medresenin buna uygun olarak maaşının da artması 

gerekmektedir. Öyle olunca maaş artışının ya vakfın geliri müsaitse vakfın malından 

değilse başka vakıfların zevaid denilen artık gelirlerinden ya da devlet hazinesinden 

verildiği bilinmektedir
160

. Böyle olunca devlet hazinesi mesele edilemeyecekse de diğer 

vakıfların zevaidi ile bizzat vakıf malından karşılanıyor olmasının dolaylı bir biçimde 

vâkıfın şurutuna muhalefet anlamına geleceği açıktır. 

Müderrislerin yevmiye üzerinden belli olan maaşları aylık olarak belirlendiğinde 

sınıfları da bir şekilde belirlenmiş olmaktaydı. Diğer bir deyişle müderrisin aldığı maaş bir 

biçimde medresenin sınıfına da delalet etmekteydi. Fatih Sultan Mehmed zamanında 

terakki adı verilen medreselerdeki ilerleme beşer [5] akçe iken sonrasındaki 16. yüzyılda 

30’lu medreselere kadar beşer, ondan sonrasındaki medrese terakkilerinde onar [10] akçe 

ile ilerleme gösterildiği görülmektedir
161

. 

Müderrisler maaşlarını mütevellilerin elinden bizzat almaktaydılar. Alamadıkları 

takdirde maaşları varsa muidi ya da öğrencileri aracılığıyla kendilerine ulaştırılırdı
162

. Bu 

hususun kendisi son derece önemlidir. Dinî gerekçelerle de desteklendiği üzere kişinin 

maaşının zamanında ödenmesi gerekmekteydi. Maaşların ödenmesinde gerekli özenin 

sürekli gözetildiği anlaşılmaktadır. Aksi durumlarda vakıf nazırının yahut maaşını 

alamayan müderrisin doğrudan müdahele ve şikâyet hakkı her zaman mevcuttur. Maaşların 

ödenmesinde sorunlar çıkarsa mütevellinin bu sorunu çözmesi beklenirdi. Cari ödemeler 

için vakfın müstegallatından yani malından elde edilen bir gelir yoksa yahut geliri var da 

yetmiyorsa bu durumda başka vakıfların zevaidinden bu giderlerin karşılanmasına 

çalışılırdı. Bu türlü çabaların hepsi kadıların gözetiminde ve merkezî idarenin onayı altında 

cereyan etmekteydi.  

Maaşların ödenmesinin önemi ortadayken sadece bir noktada bu önem ötelenmekte, 

tehir edilmekteydi. Müderris maaşının da içinde olduğu medreseye ait tüm ödemelerin, 

yine medresenin tamir edilmesinin getirdiği finansal yük karşısında askıya alınması söz 
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konusu olabilmekteydi. Müderrisve diğer personelin maaşlarının askıya alınarak tamir 

işine harcanması meselesine rakabe adı verilmekteydi. Rakabe temelde vakıf malının 

korunmasının ve şuruta uygun devamını öncelediğinden son derece ehemmiyetli bir 

kurumu meydana getirmekteydi. Çünkü medrese de dâhil olmak üzere vakfın tamire 

ihtiyacı hâsıl olduğunda vakıflardaki ödemeler birden farklı bir rejim dâhilinde 

yönetilmeye başlanırdı. Bu durumda medrese ya da vakıf daha büyükse vakıf teşkilatının 

giderleri minimum seviyesine indirilerek vakfın kendi imkânları ile tamir edilmesine 

gidilirdi. Böyle olunca müderris de dâhil öğrenciler ve diğer idarî personelin maaşları ya 

tümden askıya alınır ya da bunlar da minimum düzeyde tutularak ödeme yapılırdı
163

. Bir 

süre bu şekilde devam eden finans rejimi tamirden sonra eski haline dönerek müderris 

başta olmak üzere diğer idarî personel ücretleri ve öğrenci bursları ödenmeye çalışılırdı. 

Rakabe durumu mevcutken, dolayısıyla vakfın tamir ihtiyaçları varken maaş ve 

tahsisatlar dağıtılamazdı. Zikredilen hükme aykırı olan mahkeme kararaları ve emr-i 

sultaniler bile geçersiz bırakılırdı. İlginç bir biçimde bu yaklaşımda istisna olarak bırakılan 

yegâne ücret mütevellinin maaşıdır
164

. Rakabe olduğunda maaşların dağıtılmaması bir sicil 

kaydına göre şu şekilde belirtilmiş olmalıdır: “Rakabe tamam oluncaya değin müderrise ve 

sair erbab-ı vezaife vazife deyu bir akçe ve bir habbe verdirmeyesiz”. Başka bir 

durumdaysa öğrenciler fevkalade durumda istisna olarak belirtilmektedir: “Öyle olsa 

buyurdum, zikrolan evkaf mahsulünden yevmî 5 akçe talebe-i medreseye tayin edesiz. Ve 

baki mahsulü bil külliye talebe-i vakfa sarf edeziz vesair mürtezika ve hademeden 

kimesneye rakabe emir tamam olmayınca habbe vermeyesiz
165

.” 

Doğrusu genel ekonomik düzeyin devletin hızla genişlemesi sonucunda genişlemiş 

olması, zenginliğin bir şekilde geniş toplum kesimine yayılmasına da yol açıyordu. 

Vakıfların eğitimden beslenmeye değin halkın her alandaki ihtiyacını bila-bedel 

karşılaması zenginliğin sosyolojik içerikle beraber paylaşılmasına imkân tanımaktaydı. 

Avrupa’daki görece zihnî devrimin ardından ekonomik ve coğrafi keşiflerin ardı ardına 

gelmesi ekonomik düzeni de değiştirmiş oldu. Çok bilindik olmakla beraber Amerika’nın 

keşfi ile ucuz gümüşün Avrupa piyasasında dağıtıma girmiş olması paranın bollaşmasını 

beraberinde getirdi. Ardından teknolojik girişimlerin sonuç vermesi yeni bir ekonomik 
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düzeni de beraberinde taşıdı. Ancak bilhassa 1590 gibi bir tarihte Avrupa da dâhil tüm 

dünyadaki ekonomik değişimden Osmanlı İmparatorluğu oldukça etkilenmiş oldu. 

Osmanlı iktisadına ait eserlerde detaylıca tartışıldığı üzere enflasyonun artması buna karşın 

yaygın para biriminin devalüye edilmesinin sistemi büsbütün sıkıntılı bir hâle getirmiş 

olması gerekir. 

Genel ekonomik düzenin bozulmaya başlamasının medreselerdeki yönetim ve 

eğitim görevlilerinin ciddi anlamda etkilenmesine yol açmış olması gerekir. Özellikle 

müderrislerin geçim sıkıntısına düşmüş olmaları tartışılmaya değer bir konu teşkil 

etmektedir. Aşağıda anılacak kimi yan ödemelerle müderrislerin darlık görmeleri 

engellenmeye çalışılmışsa da büyük medreselerin dışında küçük çaplı vakıfları olan 

medreselerin bu türlü dalgalanmalardan etkilendikleri kolaylıkla tahmin edilebilir. İlk 

bakışta vakıf şartı olarak belirlenmiş kısıtlı ve değiştirilemez müderris maaşlarından söz 

edilebilecekse de aslında bu düşünüldüğü şekilde gelişmemiştir. Vakfın el konulamaz, 

değiştirilemez ve dışarıdan müdahale edilemez kimliği bir kez daha hatırlanabilir. Ancak 

bu durumun makul bir biçimde ele alınarak maaşların düzene konulmasını Osmanlı 

hukuku açısından önemli fetvalara imza atan Ebusuud Efendi’nin fetvasında bulmak 

mümkündür. Ebussuud Efendi’nin bir fetvasında bulmak mümkündür: “Ve öşür adına 

alınan harac-ı mükasemesidir. Bunların hepsi beytü’l-mal-iharaca müteallıktır. Bunlar 

hakkında vâkıfların şartlarına şer’an itibar yoktur. Vermesi alması ve ziyade ve noksanı ve 

sair umuru cemîan Sultan-ı zaman Hazretlerinin emr-i şeriflerine bağlıdır
166

”, diyerek 

müderris maaşlarının artşının hukukî sebebini de açıklamıştır. Bu özelliği ile Osmanlı 

medreseleri üniversitelerdeki özgünlüğün korunmasına imkân tanımıştır. Öyle ya da böyle 

müderris maaşları vakfiyelerde belirtilen rakamlarda kalmamış sürekli ya paye bakımından 

ya da zevaidlerin eklenmesiyle değişme ve farklılaşma göstermiştir. Ancak değerli bir 

çalışmada gösterildiği üzere müderris maaşları sürekli bir biçimde hareketlilik içinde 

olmuştur. Bahsedilen çalışmada gösterildiği üzere 1580-1641 yılları arasında Bursa’daki 

Lala Şahin Paşa Medresesi’ndegörev yapan müderrislerin maaşları sürekli bir biçimde 

hareket hâlinde olmuştur
167

. Yukarıda da değinildiği üzere bu durumun en önemli teknik 

sebebinin medreselerin sistem içindeki konumlarının müderrislerce belirlenmiş olmasında 
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aranması icap edebilir. Maaşların reel olarak nedenli artış gösterdiği çok net 

bilinmemektedir. Alım gücü olarak müderris maaşlarının nerede durduğunun ayrıca 

mukayese edimesi gerekir. Ne var ki, yukarıda da işaret edildiği üzere iki bakımdan alım 

gücünün korunmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bunların ilki maaş ve paye ile birlikte 

maaş artışlarıyken diğeri yan ödemeler olmalıdır. 

Vâkıfın şartlarının yanı sıra bahsedildiği üzere çeşitli nedenlerden ötürü müderris 

maaşları farklılık göstermektedir. Her ne kadar bu ücretlerin “piyasa şartlarından 

bağımsız”
168

  olarak tecrübeye endeksli belirlendiği ifade ediliyorsa da Avrupa ekonomik 

piyasası yanında mevcut alım gücü ile mukayese edilmeden bu sonuca varmak mümkün 

görünmemektedir. Müderris maaşlarında sürekli bir düzenleme yapılmaktaysa da bunun 

tecrübeye dayanak teşkil edilerek yapıldığı çok sarih değildir. Genelde kişi tabanlı olarak 

ilerleyen medrese teşkilatında kişisel himaye becerilerinin de bu durumda hesaba katılması 

gerekmektedir.  

Vakıf gelirlerinin azalması ve maaşlarının yetersiz hale gelmesi durumunda vakıf 

lehdarlarının adıkları payları naaşlarının yanısıra başka vakıflardan da maaş almaları 

caizolup olmaması, İbn Teymiyye’ye [ö.1328] sorulduğunda böyle bir uygulamanın caiz 

olduğuna ilişkin bir cevap alınmıştır. Takiyyüddin es-Sübkî’nin [ö. 1355] bir fetvasına göre, 

bir müderrise verilen maaşın onun ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda şayet 

müderrisin derslere devam etmemesi hâlindemedrese kapanma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalması durumunda ve vakıf gelirleri de bol ise müderrise verilen maaşın ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek kadar arttırılması caizdir. Ancak bu konuda müsriflikten ya da cimrilikten 

kaçınılmalıdır
169

. Eğer tahsisat veya vakfın gelirlerinin azlığından dolayı vakfiyeden yeterli 

ücret verilemiyorsa müderrislere tımarlar, müfettişlik ve nakdî ödemeler yapılarak telafi 

edilmeye gidiliyordu
170

. Ne var ki Ankaravî’ye göreyse bir medreseden yararalanana 

kişilerin medreselerde kaldıkları süre kendi evlerinde geçirdikleri süreden daha fazla 

olmadıkça ve yazma faaliyetlerinin büyük bir kısmını medresede yürütmedikçe medrese 

vakfının gelirlerinden pay verilmesi caiz değildir. Keza öğrenciler kendi evlerinde ikamet 

edip günde sadece bir derse katılıyorlarsa onlara da vakıftan pay verilmesi caiz değildir
171

. 
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Yan ödemelerin görece çeşitliliği ile birlikte yaygınlığının müderrislerin yaşam 

koşullarını nispeten rahatlatıyor olması gerekirdi. Medreselerde, medresenin mensubu 

olduğu vakfın cesamet ve maddi gelirlerine uygun biçimde kurum mensuplarının ve 

öğrencilerinin desteklendiği görülmektedir. Zaman zaman tartışılan hususlardan olan 

gelirlerin sabitliği durumundaki bu ek ödemeler personelin nefes almasına imkân sağlamış 

bulunmalıdır. Farklı adlarla çoğaltılan bu ödemeler genelde tek defada ve nakit olarak 

yapılmaktaydılar. Kimi defa medrese bânisinin ruhu için okunacak sureler ve hatimlerde 

buna dâhildir
172

. Yıllık olarak sağlanan ekonomik desteklerin yıl içinde bilançolarda ciddi 

oranlara ulaştığı tahmin olunabilir. Lahm-baha yahut ta`âm-baha gibi yiyeceğe ilişkin 

isimler altında ödemeler yapılmaktaydı
173

.İhtiyaçların nakdî ve aynî yardımlarla görüldüğü 

varsayılabilir. Yıl içinde vakfın gücüne oranla yapılan bu ödemeler yıllık olarak ve elden 

ödenmekteydi. Ayrıca ilgili bölümde de anıldığı üzere müderrislere idarî başkaca görevler 

de verilmekteydi. Bu görevlerinde de karşılık olarak ücret aldıklarını varsaymak 

gerekecektir. Medreselerin vakıfları yeterince gelir sahibi değillerse bu durumda diğer 

fakıf zevaidlerinden ilgili medresenin ödemelerine yardım edilmekteydi. Bu ödemeler 

arasında müderrislerin maaşı da bulunmaktaydı. Ancak bu türlü yardımlar ya vakıf 

zevaidinden nakden ya da evkaf mahsülünden aynî olarak yapılmaktaydı. Eğer ilgili 

medresenin vakfın gelirlerinde düzelme ve artış meydana gelmişse bu durumda yevmiyeler 

kendi vakfın malından karşılanırdı
174

. 

Yan ödemeler senelik veya mevsimlik olarak verilmekteydi. Luhumiye, bahariye, 

yaylakiye ve taamiye adlarıyla anılan yan ödemeler bulunmaktaydı
175

. Taamiye pişmiş 

yemek ödeneğiydi ve muhtemelen ya ilgili vakfın imaretinden yoksa yakınlardaki daha 

büyük ve ekonomik olarak güçlü vakıfların imaretlerinden karşılanmaktaydı. Yaylakiye 

tatilde öğrencilerle çıkılan seyahatler dolayısıyla verilmekteydi. Bahariye ise baharda 

ödenen bir yan ödeme kalemiydi. 

Yukarıdaki cümleden olarak medreselerin kimileri müderrislerine kalmaları için ev 

sağlamaktaydılar
176

. Bekâr olan müderrsilerin medresede yahut müsait hücresi olan başka 
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bir medresede kaldığı bilinmektedir. Ancak evli yahut dışarıda yaşamak isteyen kimi 

müderrislere medrese vakıfları lojman sağlamaktaydı. Böylesi bir imkân her medresede 

yoksa da lojman imkânı mevcut medreseler bulunmakaydı. Lojmanların durumundan 

birinci derecede mütevelliler yükümlüydüler. Müderrislerin oturmaması durumunda bahsi 

geçen lojmanlar boş bırakılmamakta ve gelirgetirici bir kaynağa dönüştürülerek kiraya 

verilmekteydi
177

. 

Bunların dışında aynî ödemeler de yapılmaktaydı. Misal olması için Yıldırım 

Medresesi müderrisine ve diğer müderrislere yapılan aynî yardımlar gösterilebilir. Yıldırım 

Medresesi’nde müderrise medrese dışında oturması için bir ev tahsis edildiği gibi günlük 

15 akçe, bu ücrete ek olarak yıllık 50 müd buğday, 30 müd de arpa verilmesi vakfiyede şart 

olarak yazılıydı
178

. 

Bursa’daki Sultaniye Medresesi’nde müderrise günlük 20 akçe, ayrıca yıllık 36 

müd buğday, 12 müd arpa verilmesi şart koşuluydu
179

. Muradiye Medresesi’ndeyse 

müderrise 20 akçe günlük verilmesi yanında Salihler Köyü ismindeki bir yerleşimin 

mahsulünün tamamı verilmesi meşruttu. Medresenin müderrisine ek olarak “… yaylakda 

ta’yîn olunan luhûm bahası …” ödenmekteydi
180

. Hamza Bey Medresesi’nde ders veren 

müderrisler içinse 20 akçe gündelik, yıllık 6 müd buğday verilmesinin yanı sıra, 

müderrislere 1572 tarihinde her ay için “et akçesi” adı altında 1 altın ayrıldığı sicillerde 

kayıtlıdır
181

. Hüdâvendigâr Medresesi’ndeki müderrisler, şart-ı vâkıf gereğince tedris 

görevinin dışında nazırlıkla da görevlendirilmişlerdir. Sadece bu cihetten ötürü müderrise 

günlük 6 akçe ile birlikte senelik 6 müd buğday verilmekteydi
182

. 

Müderrislere yan ödemeler yapılırken işaret edildiği üzere çeşitli adlar altında 

yapılan bu ödemelerin yanı sıra daha gündelik ihtiyaçlara karşılık gelen ödemelere de 

rastlanmaktaydı. Örnek olarak, 1550’de bir müderrise üç aylık bir süre için aldıkları 

yevmiyelerin dışında 12 kilo pirinç karşılığında 64, 15 kıyye rugan-ı sade için 45, 15 kıyye 

bal için de 45 akçe olmak üere toplamda 154 akçe ödenmiştir
183

. 

                                                           
177

 Mefail Hızlı, a.g.e., s. 81.  
178

 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, s. 54. 
179

 A.g.e., s. 82. 
180

 A.g.e., s. 94. 
181

 A.g.e., s.114. 
182

 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri., s. 33. 
183

 A.g.e., s. 21. 



302 
 

Müderrislere ayrıca ek görev yapma fırsatı, imaretten yemek emeklilik hakkı 

ücretsiz sağlık imkânları ve darüşşifadan yararlanma imkânları dasunulmaktaydı
184

. 

Osmanlıdaki bu geleneğinin Doğu’da yer alan Türk devletlerinde de uygulamada olduğu 

anlaşılmaktadır. Ali Şir Nevai’nin İhlasiyye Medresesi’nde mütevelliden sonra en çok 

ücreti alan kişiler müderrislerdi. Misal olması için maaş ve yan ödemeleri gösterilebilir. 

Yıllık maaşları 1200 altın ve 24 yük tahıldı. Tahılın üçte biri arpa üçte ikisi de buğday 

olarak ödenmekteydi
185

. 

Kimi hâllerde ödemeler Fatih Vakfı gibi büyük ölçekli vakıflar aracılığıyla 

sınırlamalar dâhilinde yapılırlardı. Fatih Külliyesi’nde gösterildiği üzere hemen her 

muhasebe kaydına medreselerden başlanmaktaydı. Bu kayıtlardan anlaşıldığı üzere bilanço 

çalışması yapıldıktan sonra vakfın gelirlerinin harcama sonrasında geriye el-bâki olarak 

kaydolan bir miktar kalmaktaydı. Bu bakiyenin nasıl kullanıldığı çok belirgin değilse de 

zevaid olarak adlandırılan bu kısım pek çok ihtiyacın giderilmesine yaradığı tahmin 

olunabilir. Bu kalemlerin en önemlisinin ulema ve ulema çocuklarının yararlandırılmasıyla 

ilgisi bulunabilir. Mevali ve mevalizâdegânlara zevâid-horân yani gelir fazlasından istifade 

edenler olarak diğer başka görevlilere yapıldığı üzere ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu ödemelerin ulema ve ailelerinin aktif çalışma hayatlarının dışında emekliliklerinde de 

sürüp sürmediği belli değilse de Osmanlı işleyişinde bu ödemelere devam edildiğinin 

düşünülmesi çok yanlış olmayacaktır. Ne var ki bahsedilen kimselerin bu ihtiyaçları 

boyunca ihtiyaç halinde olmaları ve çalışmamalarının bir kural olduğu hatırda 

tutulmalıdır
186

. 

Müderrisliğin makam itibarıyla önemi önceliğinden gelmiş olması gerekir. Titizlik 

gösterilen bir husus olarak bunu maaş hususunda görmek mümkündür. Müderrislerin 

izinsiz ve makul gerekçeler olmaksızın görev yerlerinden ayrılmaları asla mazur görülen 

hareketlerden olmamıştır. Ne var ki, sağlık problemleri gibi meşru mazeretleri nedeniyle 

görevini yerine getirememiş olan müderrislerin hakları yakından ve titizlikletakip 

edilmekteydi. Hastalık ve nekahat süresi boyunca müderrislik görevini yerine getiremese 

de tahakkuk eden maaşların ödendiği görülmektedir. Edirne’de bulunan Sultan Bayezid 

Evkafı mütevellisine kitaben yazılan 1564 tarihli bir hükümde, tedavi için bir müddet 
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İstanbul'da kaldıktan sonra Edirne'ye dönen müderris Abdüllatif'in dânişmendlerinin 

birikmiş olan ücretlerinin ödenmesi istenmektedir. Ayrıca vakıfların zevaidinden 

kendilerine tekaüd akçesi ödenmekte olduğu anlaşılmaktadır. 21 Mart 1557 tarihli bir 

buyrulduda da Bursa'da Kadri Çelebi Medresesi'nden mazul Mevlana Abdullah Çelebi'ye 

Emir Efendi Evkafı zevaidinden tekaüd akçesi tahsisi istenmektedir. Müderrislerin bir 

yerde görev süresini tamamladıktan sonra yeni bir yere tayinine kadar geçen mülâzemet 

süresi içinde gelirleri azalmakla birlikte gerek vakıflardan gerekse kendilerine tahsis edilen 

arpalıklarından elde ettikleri gelirlerle geçimlerini sağladıkları anlaşılmaktadır
187

. 

Emekli olan ulemaya bir şekilde arpalıklar bağlanmaktaydı. Bahsedildiği üzere 

bunun en büyük sebebi ilmiye mensubunun ilerleyen yaşlarda muhtaç kalmamasıydı. Keza 

kaza makamında da kimi düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Emekli ulemaya arpalık 

yanında maişet kadılıkları da tahsis edilmekteydi. Bir tür ek gelir olarak tavsif edilecek bu 

imkânların müderris ve mülâzimlere ayrılarak tahsis edildiği belirtilmektedir. Böyle 

durumlarda genelde ilgili kişi kaza görevi için ilgili yere gitmez, kendilerinin yerine 

seçtikleri naiplerini yollarlardı
188

. 

Üniversitelerin idaresi yanında öğretici olarak hocaların maaşlarının ödenmesi 

kurumsal sıkıntıların başında gelmekteydi. Çokça tekrarlandığı üzere Avrupa’daki 

yükseköğrenim kurumları kendiliğinden ve birer lonca hareketi olarak örgütlenmişlerdi. 

Öğrenci merkezli İtalyan üniversitelerinde kendi aralarından seçtikleri birini rektör olarak 

atayıp bir güç birliği yapmış oldular. Ders almak istedikleri hocalar ücret karşılığında ve 

depozito ödeyerek ders konusunda öğrencilerle anlaşmaya varırlardı. Öğretici loncası 

olarak ortaya çıkan Paris Üniversitesi ise ilkinden farklı bir biçimde öğrencilerin pazarlık 

yapmasıyla toplanan ücretlerle bir bütçe oluşturmaktaydı. 

Her iki biçim de 13. yüzyılın ürünü olarak geçen yüzyıllar zarfında farklı kurumsal 

kimlikler altında benzer yönetim biçimlerinde örgütlenmeye gittiler. Kilise ve yerel 

güçlerin hükümranlık gösterme alanları olan üniversiteleri bu biçimde yönetmek istemeleri 

işlemlerin tek elden görülmesine yol açmıştır. İngiliz üniversitelerinde vice-chancellorlar, 

Katolik üniversitelerinde chancellor, İtalyan üniversitelerinde rektörler yahut communeler 

yönetme işini yavaş ancak emin bir biçimde üstlerine aldılar. Elbette bu yönetimin el 

değiştirmesinin makul siyasi ve toplumsal gerekçeleri mevcuttu. Sonuç olarak üniversiteler 
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bürokratik açıdan hiyerarşik bir biçimde merkezîleştiler. Dolayısıyla maaşlar ve bunların 

ödenmesine yönelik gelirler de bir şekilde tek elden yönetilmek zorunda kaldılar.  

Uzun uzadıya harcamaların nerelere yapıldığından ziyade nasıl elde edilerek 

maaşların ödenmesine sevk edildiği, konu itibariyle daha dikkat çekici sonuçları içinde 

barındırmaktadır. Çünkü her hâl ve şartta üniversitelerin kurumsal anlamda en önemli 

gider kalemi, öğreticilerin maaşları olmuştur. O yüzden okul yöneticilerinin en çok 

zorlandıkları alan hep bu gelirlerin toplanıp maaş olarak harcanması olmuştur. 

Üniversitelerde ders veren ruhban sınıfı için ödeme yapmak netameli değildi. Çünkü 

bunların gelirleri kilise ya da manastır gelirlerinden düzenli ve tam olarak 

karşılanmaktaydı. Ama asıl sıkıntı doktorasını yaparak bir üniversitede ders veren, bazıları 

da oldukça namlı hocaların dersleri karşılığındaki alacaklarının ödenmesinde ortaya 

çıkmaktaydı. Zaman içerisinde bu konuda da ilerlemelerin sağlandığı anlaşılmaktadır.  

Kilise ciddi bir finansman merkeziydi. 18. yüzyıla kadar neredeyse doğru düzgün 

maaş verildiği söylenemez. Maaşların ödenmesi bir şekilde Kilise mensubu olanlara Kilise 

kasasından yapılmaktaydı. Maaşların kurumsal olarak bir düzene girmesi yukarıda da 

değinildiği üzere 18. yüzyıl sonrasında mümkün olabilmişti. Bu dönüşüme yol 

açangelişmenin üniversitelerin sekülerleşmesi olduğu söylenebilir. Çünkü Reform’a değin, 

eski ve köklü üniversiteler bir yana bırakılacak olurlarsa, diğerlerinin varlığı neredeyse 

öyle ya da böyle Kilise’nin insafına yahut dinî otoritelerin cömertliğine bağlıydı. Ama 

Reform böylesi bir düzeni yakından ele alarak kırılmasına yol açtı. 17. ve 18. yüzyıllarda 

evvelki yüzyıllarda ortaya çıkıp gelişen üniversite bürokrasisi oturdu. Ardından daha 

kökleşmiş ve kuralları geliştirilmiş bir yapı ortaya çıktı. Böylece maaşlar da bu 

kurumsallığın içinde alındı. Üniversite sekülerleştikçe büyük oranda maaşların da 

Kilise’den ayrı bir biçimde geliştiği ve düzene girdiği görüldü. Kurumlar Kilise’den 

uzaklaştıkça kendilerine ait yeni gelir kaynakları ihdasına giriştiler ve bütçeler yapmaya 

koyuldular. 

Vakıflar ve öğrenci ücretlerinin dışında çok da başarılı sonuçlar doğrumayan bir 

uygulama maaşların ödenmesinde uygulamaya sokuldu. Sınıf ücreti adı altında sınıflarda 

bulunan öğrencilerin hocayı fonlaması üzerine kurulan bu sistemin az öğrencili okullarda 

başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilebilir. Zira öğrenci bakımından sayısı az öğrencisi 

olan üniversitelerin başarılı ve namlı hoca istihdam edememesi maaşlar için bir şekilde 
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kısır döngüye dönüşmekteydi. Ünlü üniversiteler zaten zengin vakıf kaynaklarıyla ve ünlü 

hocalarla öğrenci konusunda sorun yaşamazken daha köşede kalmış yahut yeni olanlarında 

sıkıntıların giderildiği söylenemez. 

Üniversitelerde bütçenin oluşturulması yahut hocaların maaşlarının ödenmesinde 

farklı enstrümanlar kullanıldı. İlk kalem Kilise ve manastır gelirlerinin üniversitelere 

aktarılmış olmasıydı. Aktarılma dolaylı biçimde yapılıyorsa da doğrudan yapıldığı da 

olurdu.  Kilise’nin kendi mülkü olan arazilerden keza manastırlar da kendi mallarından 

vergi ve büyük oranlarda gelir elde etmekteydiler. Bu gelirlerin bir kısmı papalar 

aracılığıya Bologna ve Toulouse’da olduğu gibi kimi üniversitelere verilmesi mümkündü. 

Keza kimi Katolik tarikatların da bu türlü gelirleri kullandıkları düşünülebilir. Özellikle 

Kontr-Reform ile yaygınlık kazanan Cizvitlerin eğitim alanındaki mücadelelerinde Kilise 

gelirlerinin kullanılmış olması muhtemeldir. Amerika kıtasının keşfinden sonra buralarda 

kurulan üniversiteler hep Cizvitler tarafından inşa edilmiş müesselerdi. Cizvitlerin keza 

Uzak Doğu’nun Hıristiyanlaştırılması için Cizvitlerin üniversite kurma gayretleri de yine 

Kilise’nin doğrudan yahut dolaylı destekleriyle ayakta kalabilmekteydi.  

Maaşların ödenmesine yarayacak bütçe gelirlerinin bir başka kaynağını ise çeşitli 

katmanlardaki yöneticiler yahut hükümdarlardan gelen gelirler oluşturuyordu. İlgili 

yöneticiler yerel veya bölgesel olabileceği gibi bölgenin üzerinde değerlendirilebilecek 

ülke yöneticileri de olabilmekteydi. Bunun neden böyle olduğuna üniversitelerin 

kurulmasında dâhilleri olan yöneticiler izah edilirken değinilmişti. Ancak bir kez daha 

kısaca tekrar etmek gerekirse üniversitelerin yerel ya da bölgesel güçlerce desteklenmesi 

dinî ve siyasî gerekçeler yüzündendi. Katolik inancın yaygın olduğu bölgelerde Kilise’nin 

desteğini almak isteyen yerel idarecilerin elde ettikleri vergileri üniversiteleri desteklemek 

için harcamaları sıradan bir durumdu. Böylelikle hem Kilise’nin desteği almış olunuyor 

hem de yerel düzeyde hamilik vazifesi yerine getiriliyordu. Kilise de çoğu defa yerel 

güçleri ve soyluları bu işi yapmaları için özendirici faaliyetlerde bulunuyordu. Diğer husus 

ise yerel güçlerin ve soyluların Reform sonrasında milliyetçi akımların etkisinde kalarak 

ulusal eğitim faaliyetlerini desteklemeyi önemsemiş olmalarıdır. Onlar için ulusal 

üniversiteler ulusal kiliseler mesabesindeydiler. O yüzden bu soylular kendi bölgelerinde 

kurulan üniversiteleri ekonomik olarak desteklemekten neredeyse hiç geri durmadılar.  
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Bu başlık altında Reform sonrasında Protestan şehirleriyle İtalyan şehir 

devletlerinin sahibi oldukları üniversite yahut akademileri finansal olarak fonladıklarını da 

ele almak gerekir. Basel, Cenevre gibi Protestan anlayışın hâkim olduğu yerlerdeki 

seminer ve akademiler şehir yönetimleri tarafından finanse ediliyorlardı. Bu tercih o 

şehirler içinde fikrî anlamda ayakta kalabilmelerinin bir gereği idi. Ancak bu türlü okulları 

desteklerlerse fikrî miraslarını gelecek kuşaklara aktarabileceklerinin farkındaydılar. O 

yüzden de elde edilen vergileri dikkatlice bu işler için harcadılar; öğreticilerin maaşlarını 

ödemeye gayret ettiler. İtalyan şehirlerindeyse politik ve ticarî niyet daha ön plana 

çıkmaktaydı. Keza Bologna gibi kimi üniversiteler papaların inayetine mazhar 

olduklarından destekleri bol ve çeşitliydi. Yine de şehirler kendi ekonomik ve entelektüel 

çıkarları için üniversiteleri destekleme yoluna gitti. Hocaların maaşlarını şehirde 

koydukları vergilerden karşılama becerisini gösterdiler. 

Üniversitelerin idare edilmesinde ve maaşların ödenmesindeki diğer önemli bir 

kaynak ise öğrenci harçları ve mezuniyet sırasında ödedikleri ücretler ve hediyelerdi. 

Gerçekten de bu türlü gelirler büyük miktarlara ulaşmasa da okulda yer alan öğreticiler için 

ciddi anlamda gelir kalemi olabilmekteydiler. Öğrenciler hem okul harcını ödemek hem de 

doktora gibi sınavlar öncesinde okul idaresine bu işlemler için mecbur tutulan ücretleri 

ödemek zorundaydı. Ayrıca sınavın sonunda bir başarı mevcutsa dört başı mamur ziyafet 

vermek ve okuldaki tüm öğretim kadrosuna hediyeler almak da öğrencinin yüklenmek 

zorunda kaldı ekonomik yükler arasındaydı. Bu yüzden eğitim öğrenciler için masraflı ve 

tekellüflü bir devre iken öğreticiler için gelir kapısı hâline gelmekteydi. Bununla beraber 

bu türlü ödemelerin düzenli ve yüksek miktarlarda olmaması doğrudan maaş yerine 

geçecek nitelikten yoksun kalmasına yol açıyordu.  

Üniversitelerde öğretim faaliyetinde bulunan hocaların maaşları için tesis edilen bir 

başka imkân ise kürsü profesörlüğüydü. 15. yüzyılın sonlarıyla beraber 16. yüzyılda 

örnekleri görünmeye başlasa da asıl yaygınlığını 16. yüzyılın sonrasında kazanmıştır. 

Thomas Linacre [ö. 1524] ve Henry Savile [ö. 1622] tarafından Oxford Üniversitesi’nde ilk 

örnekleri ihdas edilen bu kürsüler genelde tek bir alan yahut amaç için sınırlandırılmış 

ödeme kalemleriydiler
189

. Bir vakıf şeklinde oluşturulmuş bu kürsülerde ihdas edenlerin 

belirledikleri alanlarda dersler verilir ve ileri araştırmaların yapılması istenirdi. Savilian 

kürsüsü hâlâ mevcuttur ve astronomi ile geometri alanlarında ders verilmesine devam 
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edilmektedir. Bu imkânlarda maaş haricinde ayrıca ilk defa olarak medreselerde 

müderrislere sağlanan lojman olanağı da görülmektedir. Bâninin zamanında yapılan ya da 

sonrasında inşa edilen bu yerler üniversiteye bitişik olur ve kürsünün başında yer alan 

hocanın kalması sağlanırdı. 17. yüzyılın başında Savilian Kürsüsü için ciddi mücadelelerin 

olduğu ayrıca hatırlanmaya değer öğeler içermektedir. 

Bunca imkân dışında öğreticilerin yaşlandıklarında kurumsal olarak gelir kaynağı 

olabilecek imkânlara sahip olmadıkları söylenebilir. Yaşlılıkta kullanılabilecek bir yardım 

sandığına ait bilgilere ancak sonraki yüzyıllarda rastlanılmaktadır. Öksüz, yetim yahut 

güçsüz kimi mensuplar için yardım fonarı varsa da galiba ilki kurumsal olarak 1693 yılında 

Academia Fredericiana adıyla dullar için kurulmuş bulunmalıdır
190

. 

Üniversitelerde öğreticilerin maaşları farklı durumları neticesinde farklı biçimlerde 

ödenmekteydi. En azından extra ordinarius da denilen özel zamanlarda yahut öğleden 

sonraki derslere katılan hocaların maaşları farklı bütçelerden karşılanmaktaydı. Bunun yanı 

sıra sadece bu iş için ayrılmış vakıf imkânlarından da yararlanılmakta ders veren hocanın 

maaşı buralardan ödenmekteydi. Ayrıca bazı durumlarda extra ordinarius olan hocaların 

maaş alamadıkları da olurdu
191

. 

Avrupa üniversitelerinde maaşlar farklı biçimlerde ödenmekteydi. Ne var ki düzenli 

maaş ödemelerinden söz edilemezdi. İtalyan üniversitelerinde her bir kurum kendilerine 

uygun bir uygulama seçmişti. Bu uygulamalar içinde pek çok üniversite, 1 Kasım,1 Mart 

veya 1 Ağustos başlangıç olarak belirlendiği dilimlerde yılda üç ödeme yapmaktaydılar. 

Buna karşın Parma Üniversitesi’nde ilkinin tersine yılda dört ödeme tercih edilmişti. 

Macerata Üniversitesi ise iki ayda bir ödeme yapacak şekilde düzenlenmiş bir sisteme 

sahipti. İlginç bir biçimde Napoli Üniversitesi ise 15. yüzyılın sonlarında ödemeleri aynî 

olarak maaş miktarına denk gelebilecek biçimde kumaş toplarıyla ödemekteydi.
192

 

Hocaların maaşlarının kesildiği de oluyordu. Eğer derse geç kalmışsa ya da iyi ders 

verememişse, geç gelimişse bunlardan ötürü hocanın maaşı kesilebilmekteydi. Hocanın 
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derse geç gelip gelmediği ise punctator ismi verilen bir görevli tarafından takip edilerek 

kayıt altına alınmaktaydı
193

. 

Maaşların her zaman zamanında ödendiği söylenemez. Bazı üniversitelerin bu 

konuda özensiz davrandıkları da olurdu. Böylesi durumlarda hocalar gerektiği kadar süren 

grevlere giderlerdi. Mesela Pavia Üniversitesi hocaları böylesi bir durumla karşı karşıya 

kaldıkları 1453’ün Nisan ayında dersleri sona erdirerek maaşlarını almak için baskı 

oluşturmuşlardı
194

. 

Bazı araştırmacılar 16. yüzyılda, en azından Almanya’da, maaşların arttığı 

bulgularına erişmişlerdir. Bu bulgulara göre yoğun ve nitelikli bir artıştan söz edilemese de 

profesörlerin, özellikle hukuk profesörlerinin maaşlarında gözle görülür bir artışın var 

olduğu ifade edilebilir. Galiba benzer eğilimler Avrupa’da görünüyor olmakla beraber 

Alman topraklarında görülmesinin daha ikna edici sebepleri bulunmalıdır. Bir hukuk 

öğreticisinin 1520 yılındaki yıllık ücreti 100 Filorin iken 1540 tarihinde 200, 1560 

tarihinde de 300 Filorin’e değin yükselmişti
195

. Bu artışın arkasında Alman topraklarındaki 

ulusal üniversitelerin siyasî ve politik gerekçelerle korunması yatıyor olmalıdır. Keza 

yeniüniversitelerin hızla kurulması yanında eskilerinin de güçlendirilmesi reformcu kanat 

bakımından hayatî bir değeri haizdi. Özellikle Kontr-Reformun ortaya çıkması bu alandaki 

mücadelenin Alplerin kuzeyinde yer alanlar tarafından ciddiye alınmasına sebep 

olmaktaydı. 

1558 yılında Leipzig Üniversitesi’nde derslere göre verilen maaşlar şu şekildeydi: 

Yunanca, Latince Etik ve Politika    300 Filorin 

Aritoteles (Mantık ve Metafizik)    150 Florin 

Matematik (Astronomi)      150 Florin 

Fizik        100 Florin 

Retorik       100 Florin 

Matematik (Başlangıç)     60   Florin 
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Gramer       60   Florin
196

 

Üniversitelerin iktisadi işletmeler olarak ortaya çıkmaları genel olarak kurumların 

kimliklerini, daha ilerisi için de idare edilme tarzlarını meydana getirmiş oldu. Bütçelerin 

kısıtlı olması ve çoğu defa öğrencilerden kimi üniversite için bir miktarın commune 

gelirlerinden karşılanması harcamaları makul ölçülerde tutulmasını mecbur ediyordu. En 

azından okul yöneticisi olan kimselere, ailelerine ve kendilerine yetecek denli ücret 

verildiği bilinmektedir. Bu durum hiç şüphesiz eğitim kalitesini yakından 

ilgilendirmekteydi
197

. Çünkü ileride degörüleceği üzere profesörlerin ücreti kimi nedenlere 

bağlıydı ve özellikle İtalyan şehirleri eğer hoca ünlü ise para vermekten asla imtina 

etmezlerdi. Ancak ticaretle meşgul olan ahalinin yaşadığı İtalyan şehirleri bunu yaparken 

her şeyi en ince ayrıntısına kadar ince eleyip sık dokumaktaydı. Bazı alanlarda cömert 

davranmalarına karşın çoğu hususta cimrilik edebilmekteydiler. Onun için üniversite 

yöneticilerini de içine alan hocaların idari görevli oldukları sınıflarda verilen ücretler 

genellikle düşük kalmaktaydı. 

İdarecilerin yanı sıra üniversite hocalarının da düşük maaşlar aldığı 

düşünülmektedir. 1590 yılında ortaya çıkan ekonomik sıkıntıların öncesinde reform 

hareketlerinin yaygınlığı Avrupa’da siyasi istikrarın kaybolmasına neden olmuştu. Ayrıca 

yerel sıkıntılarla birlikte Floransa gibi kimi üniversitelerin kapanması yahut başka 

şehirlerde açılmaları da üniversite hocalarının maaşlarında düşüşlerin yahut az maaşla 

çalışmalarının sebebiydi. Öğrenildiği kadarıyla İtalyan üniversitelerinde kurallara uymayan 

profesörlerin maaşlarında kesintiye gidildiği şaşırtıcı bir bilgi değildir. Ama çok ünlü 

değilse bir profesörün hele hele daha alt kademedeki profesörlerin yüksek maaş almaları 

neredeyse sık görülen bir uygulama değildi. Düşük maaşlardan sürekli yakınılmaktaydı. 

Louvain Üniversitesi’ndeki profesörler hizmetçi tutamadıklarından dert yanarken Bordo 

Üniversitesi’ndeki profesörler de benzer düşük maaşlardan duydukları sıkıntıları bir 

şekilde yöneticilerine bildirmekteydiler
198

. 

Alman devletlerinde yer alan üniversitelerin hükümdarların özel alakasına mazhar 

olduklarını tahmin etmek gerekir. Özellikle Protestan reformundan sonra iyiden iyiye 

ortaya çıkan milliyetçi söylemler üniversiteleri şehir devletleri için anlamlı enstrüman 
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hâline soktu. Durum bunun öncesinde de böyleyken 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

çok daha görünür oldu. Kendi imkânları ve gelirleriyle eğitim faaliyetini döndürebilecek 

çok az üniversite olduğundan karmaşık bir biçimde üniversitelerin hami bulmak gayretleri 

bu bakımdan ehemmiyetliydi de. Zaten pek çok üniversitenin hamisi olan asil yahut 

hüküdar bunu seve seve yapmaktaydı. Bir şekilde kendi ellerinde bir yönetim ve meşruiyet 

enstrümanı olarak kullanırken diğer taraftan üniversite dışında öğretim üyelerine kilise, 

adliye ve noterlik gibi dinî ve idarî görevler vererek onları denetlemiş oluyorlardı
199

. Bu, 

Osmanlı medreselerinde olduğu gibi çift taraflı bir denetim mekanizmasının doğmasına yol 

açmış bulunmalıdır.  

Avrupalıların üniversite reformuna yereldeki okulları düzeltmekle başladıkları 

söylenebilir. Misal olarak Kassel ve Marburg gibi önemli şehirlerin dışındaki yerleşim 

birimlerinde neredeyse öğretmen yok mesabesindeydi. Bu durumda üniversite hocalarının 

son derece önemli bir konumu oluyordu ki maaşları muhtemelen çok değilse de önemli bir 

imkânı meydana getiriyordu. Bu okulların yönetimleri bazen dinî idarecilerle sağlanıyordu. 

Üniversite hocaları bazen pek çok işi beraber yürütmekteydi. Yahut kilise idarecileri 

üniversitede dersler vermekteydi. Mesela Ziegenhain de Johannes Kempf farklı maaşlar 

edinmiştir. Öğretim için yıllık 20 Florin alırken ikinci pastor olarak yıllık 10 Filorin ve 

haftalık kilise işleri içinde de 16 Alb almıştı
200

. 

Şehirlerin belirgin girişkenlikleri onların ilk zamandan itibaren eğitimin hem insan 

yetiştirmeye hem de ticarî bir harekete vesile olduğunu görmelerine yol açtı. Bu yüzden 

eğitime ilişkin hoca masraflarını da belirlemek konusunda ön almışlardı. 1529 ve 1560 

hukukî düzenlemelerinde şehir güç merkezlerini denetlemek isteğinde bulunmuştu. Bu 

yüzden Allendorf’ta sadece maaşlar değil maaşların kaynağı olan malî kaynaklar da 

gözlem altına tutulmuştur. Her türlü kaynaktan gelen imkânlar da maaş olarak pastörlere, 

okul hocalarına ve soyluların kimilerine aktarılıverdi. Genel olarak eğitime dair ödemeler 

son derece düşük oranlarda kalmaktaydı. Bu oranlar 5 ila 10 Florin gibi son derece az 

miktarlara karşılık gelmekteydi
201

. 

Üniversite hocalarının maaşları oldukça değişken ve konjonktüreldi. Piyasanın 

belirlediği maaşların siyasî duruma göre şekillendiği de görülürdü. Özellikle İtalyan 
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üniversitelerinin kendi aralarındaki en iyi hocayı çalıştırma rekabeti profesörlerin lehine 

sonuç verdiği de olurdu. Padua’dan 1487’de tıp doktorası almış olan Pietro Pomponazzi [ö. 

1525], 1462-1525 savaşları sonunda kısa bir süre için Padua kapanınca 1509’da 

yakınlarındaki Ferrara’ya kaçmıştı. Bu durumu haber alan Bologna Üniversitesi ona 

kendilerine gelmesini önermişlerdi. Bu teklifle beraber kendisine ortalama bir doğa 

felsefesi hocası olarak ders vermesi için 200 altın Duka yaklaşık 700 Lire Bolognesi 

vererek 1511-1512 öğretim yılı için ikna etmişlerdi. Aynı hocadan memnun kalınması 

üzerine Bologna Üniversitesi’nin idare heyeti Riformatori dört yıllık bir kontratla 400 

Duka teklifinde bulunmuştu
202

. Deyim yerindeyse Pomponazzi’nin adeta sıkı sıkıya 

tutulmak istenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Doğrusu İtalyan üniversieleri Alplerin 

kuzeyinden öğrenci çekebilmenin yegâne yolunun namlı hocalara ders verdirmek 

olduğunun farkındaydılar. Bu yüzden ellerinden geldiğince mücadele için hiç 

çekinmemişlerdi. Ne var ki ücret karşılığı çalışan hocaları ikna etmek zor ve meşakkatli bir 

maaş teklifi ile mümkün olabilmekteydi. Şehir yöneticilerinden müteşekkil üniversite 

idareleri de bunu yaparken tüccarlık deneyimlerinden yola çıkarak kılı kırk yarmaktaydılar.  

Kilise Katolik inancın hüküm sürdüğü yerlerde üniversitenin patronu ve bir bakıma 

sahibiyken çoğu defa bu kurumların finansmanını başka yollarla sağlamaktaydı. 

Ünversitenin kutsanması, kurucu metnin ve onayın Papa tarafından verilmesi hatta 

üniversitenin başına chancellorun atanması Kilise’ye çok özel yetkiler vermesine karşın 

ücretlerin ödenmesi bir şekilde yerel yönetimlerce sağlanmaktaydı. İlk bakışta haksız bir 

durum gibi algılansa da yerel ve Avrupa düzeyindeki siyaset bunun yaşanmasına neden 

oluyordu. Yerel güçlerin ve soyluların toprak üzerindeki haklarını koruyabilmesi yahut 

ittifakların diri tutulması Kilise ile olan iyi ilişkilere bağlıydı. Her iki tarafın da bu ilişkileri 

iyi niyet kapsamında götürmesi Avrupa siyaseti bakımından önem teşkil etmekteydi. Yerel 

güçler idarî ve bürokratik özerkliğini sürdürmesi Kilise’nin kutsal onayını aldığı sürece 

mümkündü. Kilise’nin de yerel bağlaşıklarını diri tutması yereldeki bağlılarını ve dahası 

kurumlarını yaşatabilmesi bakımından ehemmiyetliydi. Öyle olunca üniversitelerin yerel 

güçlerce kollanıp gözetilmesi kaçınılmaz olmaktaydı. Örnek olarak Papalık tarafından 

Toulouse’da kurulan üniversitenin hocalarının maaşları Toulouse kontu tarafından 
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ödenmekteydi. Dolayısıyla Kilise’nin birinci elden kurumu olduğu bilinen üniversite için 

Kilise ayrıca bir ödeme yapmamaktaydı
203

. 

Bologna Üniversitesi öğrenci loncası tarafından kurulmuş olmasına karşın 

sonrasında yönetimi şehir ahalisinin eline geçmiş Avrupa’nın önemli üniversitelerinden 

biriydi. Commune adı verilen şehir yönetimi Bologna’daki profesörlere düzenli maaşlar 

ödemekteydi. Öğrenci merkezli bir üniversite olmasına karşın doğrudan ya da dolaylı bir 

biçimde şehrin hocalara maaş ödemeye başlaması tarih 1220 gibi son derece erken bir 

tarihe karşılık gelmektedir.
204

 Bunun en önemli sebebini tüccar şehri olan Bologna’nın 

yerleşiklerinin üniversitenin nasıl bir işlevi olduğunun farkına varmalarında aramak 

gerekir. Çünkü Bolognalılar üniversiteyi şehirdeki siyasive ekonomik istikrarın garantisi 

olarak görmek eğilimindeydiler. Özellikle kuzey bölgelerinden gelen öğrenciler 

beraberlerinde para, hareket ve garip bir biçimde prestij de getirmekteydiler. Bunun için bu 

eğitim ilişkisinin yönetilmesini kendilerince makul karşılamış oldukları tahmin edilebilir.  

Bologna Üniversitesi’nde hocalara maaş ödenmesi için kullanılan finansman 

kaynağı bir vergi olarak grossa gabellaydı. Bu okulun ödenebilen maaşları şehre gelen 

malzemelere konulan yerel vergiyle karşılanmaktaydı. Bu verginin bilhassa karabiber için 

konulduğu not edilebilir. Bunun dışında ihtiyaç duyulduğunda Papalık’ın da üniversiteyi 

finansal bakımdan destekleyeceği öteden beri yazılı bir ilke olarak durmaktaydı. Papa 4. 

Eugenius’un 1437 tarihinde yayınladığı bir emirnameye dayanan bu ilkeye göre Kilise 

ihtiyaç duyulduğunda üniversityie ekonomik olarak destekleyecekti. Bu imkâna karşın 

vergi toplanmasına devam edilmiş, vergilendirme sonra gelen papalarca da desteklenerek 

sürdürülmesine imkân tanınmıştır. Böylece 1509-1510 yılları arasındaki vergi gelirleri 

25.000 Lire Bolognesi seviyelerine erişmiştir. Bu vergilerle 80-100 arasındaki profesörün 

ücretleri ödenmiştir
205

. 

Bologna Üniversitesi pek çok kişinin yetişmesine imkân tanımıştı. Dönemin politik 

liderlerinden Antongaleazzo Bentivoglio da [ö. 1435] Bologna’dan derece almış 

siyasetçilerden biriydi. Ortalama bir professor olarak 1418-1420 arasında kendisi sürgüne 
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gidene kadar hukuk alanında ders vermiş ve bu aradaki yıllarda maaşı 300 Lire Bolognesi 

olmuştur
206

. 

Portekiz’de yasalar gereği bir matematik profesörünün maaşı da yıllık olarak 

belirlenmekte ve bu miktarın yıllık olarak 5.500 Reis olması istenmekteydi. Oldukça az bir 

rakama karşılık gelen bu miktar dolaylı bir biçimde matematik eğitiminin önemi üzerinde 

düşünülmesine yol açabilir. Çünkü aynı dönemlerde diğer fakültelerin bilindik 

bölümlerinde bu rakamdan çok daha fazla maaşlar verildiği bilinmektedir. Her zaman çok 

önemli olmuş teoloji, hukuk ve tıp kürsülerinde verilen maaşların matematik ile 

karşılaştırıldığında iki katı olduğu görülebilecektir. Bahsedilen kürsülerdeki hocalar yıllık 

olarak 100.000 yahut tecrübe ve ünlerine göre 120.000 Reis alabilmekteydiler. Bu 

mukayese bir yana matematik hocaları Latince, İbranice ve Yunanca hocalarından da daha 

az ücretler almaktaydı. Ne var ki karşılaştırma sırasındabir tek müzik dersi veren hocadan 

fazla maaş alabilmiştir
207

. 

Avrupa üniversitelerinde medreselerdeki gibi bir hiyerarşik düzen mevcut değildi. 

Bu yüzden maaş artışları müderrislerdeki gibi birüst okula gitmesiyle artan bir eğilimde 

değildi. Ne var ki üniversite hocalarının maaşı da, nitelik bakımından, tecrübe, ün ve 

yetenek arttıkça yükselmekte idi. Genelde yabancı kökenli öğreticilerle yerliler arasında 

maaş farklılıkları olabilmekteydi. 15. yüzyıl Pavia’sında bulunan hocaların % 30-50 

arasındakinin maaşı ne yazık ki 50 Filorini geçmemekteydi. Öyle ki bu rakam zaten 

dönemindeki yetenekli bir bir işçinin maaşına eşit durumdaydı. Ancak çok az bir hocanın 

maaşı 600 ile 2000 Filorin arasında seyretmekteydi
208

. Dolayısıyla müderrislerin yaş ve 

tecrübeleri ile oluşan maaş artışları üniversitelerde de meydana gelmekteydi. Ancak 

muhtemelen tecrübe üniversitelerdeki maaş artışlarının kesin garantisi anlamına 

gelmekteydi. Yeni başlayan bir öğretici en az maaşı alır sonra deneyimi arttıkça ve 

kuracağı iyi ilişkilerin neticesinde farklı üniversiteler arasında transferleri neticesinde 

yüksek maaşlar almaya başlardı. 1589 yılında daha yirmi beş [25] yaşındayken Pisa 

Üniversitesi’nde matematik profesörü olan Galileo da [ö. 1642] meslek yaşamına az 

maaşla atılan bir hocaydı. Yıllık 60 Filorin alan Galileo oldukça mütevazı bir ücretle karşı 
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karşıya kalmıştı. Aynı yıl üniversitenin felsefe bölümündeki profesörler Francesco Verino, 

Francesco Bonamico ve Jacopo Mazzoni 450 Filorin civarında maaş almaktaydılar
209

. 

Hocaların merkezî olmadığı, aksine öğrencilerin üniversitenin kurucusu olduğu 

öğrenci tabanlı üniversitelerde bu defa farklı ücret rejimlerine rastlanmaktadır. Bilinenin 

ötesinde patronun öğrenci olduğu üniversitelerde kuralları da öğrenci koyduğu için bu türlü 

farklı uygulamalarda şaşılacak bir nokta bulunmamaktadır. Keza bu türlü uygulamaların 

communenin idareyi zamanla ele almasıyla farklı bir niteliğe evrildiği unutulmamalıdır. 

Ancak 16. yüzyılın başlangıç ve ortalarından sonra ortaya çıkan yaygın commune etkisine 

kadar öğrenciler ders aldıkları hocalarına çeşitli zorunluluklar getirmişilerdi. Bu 

zorunlulukların başında dersi bırakıp gitmemeleri için depozit yatırma mecburiyeti 

geliyordu. Öğrenci tabanlı üniversitelerde maaşı öğrenci verdiği için sert ve değişik 

kurallar da olmaktaydı. Bu türlü üniversitelerde ders vererek yaşamını idame ettirmek 

isteyen profesörlerin bir biçimde yıllık 25 Bolognesi civarında bir ücreti öğrenci rektörüne 

depozit olarak yatırması gerekirdi
210

. Böylece hocanın öğrencilerin istediği şekilde ders 

vermesi sağlanır, profesörün canı sıkıldığında dersi yarıda bırakarak terk edip gitmesinin 

önüne geçilmiş olurdu. O devirlerde hoca transferlerinin oldukça yaygın bir davranış 

olduğu hatırlanacak olursa bunun ne denli önemli bir önlem olduğu anlaşılabilir.  

İtalyan üniversitelerinde bazen ders yahut kürsü olarak belirlenebilecek alanlarda 

hoca ücretlendirmeleri sadece özel ve sınırlı ders yahut kitap üzerinden de 

yapılabilmekteydi. Yine örnek olarak Bologna Üniversitesi’nde hocaların 

ücretlendirilmeleri vereceği ders yahut okutacağı kitap üzerinden yapılmaktaydı. 1432 

tarihi gibi üniversitenin ilk dönemlerinden itibaren bu türlü bir ödeme neredeyse kurallara 

konulmuştur. Sabah derslerine girecek ve ordinari olarak adlandırılan hocanın Decretum 

isimli bir kitabı okutmasının karşılığı yıllık 150 Bolognesi olarak tespit edilmiştir. 

Decretum’u bir kitap üzerinden anlamak yerine Kilise Hukuku bakımından ele almak 

gerekir. Dolayısıyla başka bir biçimde öğretilen eserin ders programı içindeki değerini de 

ortaya koymaya yaramaktadır. 150 Bolognesi’nin çok önemli bir miktar olmadığı 

söylenebilir. Buradan da Bologna gibi İtalyan üniversitelerinde teolojik ve dinî konuların 

daha az önemli bir alan olduğu gerçeği hatırlanabilir. İtalyan üniversiteleri daha ziyade 
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hukuk eğitiminin merkezinde yer almaktaydı ve böyle olması gayet normal bir seyrin 

sonucuydu
211

. 
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I.     Pedagojik Yapı  

Medrese ve üniversite, kendi dönemleri içinde öğrenimin muntazam bir bünyede 

sürdürülmesi anlamına gelmektedir. Zamanla oluşan ve gelişen bu öğrenim kurumları 

kabul edilen düzenli hallerini sadece yöneticilerin ellerinden çıkmış hukukî statüleri yahut 

kuruluş senetlerinden almıyorlardı. Bu yapıların öğrencileri kendilerine çeken düzenli 

yapılarının bir başka boyutunu, öğretimlerinin kapsamında, eğitim tarzında ve biçimlerinde 

de aramak gerekir. Öğretilecek konunun belirlenmesi, belirgin sınırlar içinde tanzim 

edilmiş bir silsile halinde öğretme faaliyetini ortaya konulması, medrese ile üniversitenin 

bir başka veçhesini ortaya koymaktadır. Öğrenme sürecinde insanın merkeze konulması, 

medrese ve üniversitelerin kurumsallaşmasıyla eş zamanlıdır. 

Medrese ve üniversitelerin ezbere dönük bir eğitim programına sahip olmaları hiç 

şüphesiz o dönem için yadırganacak bir husus oluşturmuyordu. Çünkü insanlığın yazı 

malzemesinin kıtlığı karşısındaki çözümü ezberlemek olsa da ezber aslında bilginin 

kaybolmasına mani oluyordu. Bilginin kayıt altına alındığı materyallerin bozulabilirliği ve 

hafızanın daha emin kayıt imkânını karşılaması ezberi hemen hemen her dönem için 

vazgeçilmez bir yöntem kılmıştır. Medreselerdeki ezberin kaynağını Hz. Muhammed’in 

sünnetinde aramak uygun düşecektir. Hz. Muhammed’in kendisine nazil olan ayetleri belli 

bir usul içerisinde onar onar ezberleterek öğrettiği bilinmektedir. Hatta bu onluk parçalar 

halindeki ezber tekrarları cehrî olarak yapılmakta böylece diğer sahabelerin de yanlışlarını 

düzeltmesine dolayısıyla ayetlerin sağlam bir biçimde aktarılmasına imkân tanınmış 

oluyordu. Bu karşılıklı okuma ve dinleme temrini “telakki” ve “arz” kelimeleri ile 

karşılanmaktadır. Özellikle Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesinde Hadis-i Şeriflerin 

tekrarında esas usul olarak görülmekteydi
1
. 

İslam coğrafyasındaki medreselere bakıldığında yaygın ana öğretim metodunun 

takrir ve imla ettirme yani yazdırma ile anlatma olduğu görülür. Ayrıca hukuk konularının 

işlendiği zamanlarda münazara ya da münakaşa da önemli bir öğrenim metodu olarak 

kullanılmıştır. Kimi Osmanlı medreselerinde vâkıflarından bazılarının kuruluş senetlerinde 

tespit ettikleri üzere derse başlamadan önce Hadis-i Şeriflerin okunarak anlatıla geldiği 
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 Hatice Şahin, “Başlangıcından Günümüze Kadar İslam Coğrafyasında Hafızlık Tedrisatı”, Din 
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bilinmektedir. Böylesi bir derste müderris, hadisleri üç defa tekrar eder ve daha sonra 

öğrencisinden bunu hatırlamasıni beklerdi. Bu tavrı Osmanlıların atalarından tevarüs 

ettiklerini varsaymak gerekecektir
2
. 

Makdisi’ye göre muidden sonra mufid kadrosu gelmektedir. Müfid, muid gibi o da 

başlangıç seviyesindeki ya da kendisinden daha alt seviyedeki öğrencilerin dersleri 

konusunda yardım almak için kendisine başvurabilecekleri ihtisas aşamasındaki bir öğrenci 

ya da eğitimini tamamlamış yetişkin bir fakih/müfiddir
3
. Mu’îd ise müderrisn derslerini 

tekrarlayanlara ve izah edenlere [müderris yardımcısı], denilmiştir. Muidler 

dânişmendlerin en liyakatlilerinden seçilirlerdi ve hem müderrisin derslerini tekrarlar hem 

de öğrencilerin disiplini ile meşgul olurlardı
4
. Bu genel telakkinin kökeninde Makdisi’nin 

tespit ve ifadelerine göre İslam’ın mescid-kolejlerindeki müderrislerin yardımcılarının 

olması muhtemeldir. Öyle anlaşılıyor ki, muid hem medresede ileri düzeyde bir öğrencidir 

hem de sınıfında kendisinden daha düşük seviyede olanlara derslerinde yardımcıdır
5
. 

Dönem için önemli bilgileri veren Taşköprülüzâde [ö. 1561] bir müderrisin derse 

nasıl hazırlanacağını ayrıntılarıyla dile getirmektedir. Kendisine göre, “Müderris için en 

kötüsü her sabah dersten bir kaç satır okuyup nazar edüp anı fehm eyleyüp sairinden bî-

haber iken varub ol malumu müteallime ilka eylemek, lakin zihni sair ebvabun 

cümlesinden ve yahud ekserinden hali ve nice lazım olan mukaddematdan ari olmaktır. Bu 

talimde kolaycılıktır. Fakat zararı büyüktür. Böylelikle ilmi en azından görünür hali için 

cahillerin eline geçmesi durumu hasıl olur
6
.” Taşköprülüzâde’ye göre bir müderris ilmi ile 

âmil olmakla beraber tan yerinin ağarmasından güneşin doğumuna, ardından da kuşluk 

vaktine kadar ilimle uğraşmalı, tetebbu etmeli, ilim öğretimiyle meşgul olmalı, eser 

yazmalıdır. Vakti gelince az biraz lokma görmeli, namazlarını eda ederek ikindi zamanına 

değin ilimle meşgul olmalıdır. Zaman zaman uzun günlerde dinlenmesini de bilmeli, arta 

kalan zaman diliminde tefsir, hadis ilminde zaman geçirmeli, evrâd ve tesbihâta devam 

etmelidir.
7
 

                                                           
2
 Asma Afsaruddin, “Muslim Views on Education: Parameters, Purview, and Possibilities”, The 

Journal of Catholic Legal Studies, S. 44, 2005, s. 149. 
3
 George Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim: İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı, çev. Ali Hakan 

Çavuşoğlu, Hasan Tuncay Başoğlu, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 286. 
4
  İlber Ortaylı, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007, s. 235.  

5
 George Makdisi, a.g.e., s. 283.  

6
 Fahri Unan, “Taşköprülü-zâde’nin Kaleminden XVI. Yüzyılın “İlim” ve “Âlim” Anlayışı”, Osmanlı 

Araştırmaları,  XVII, 1997, s. 210. 
7
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Taşköprülüzâde genel bir çerçeve sunarken aslında döneminin müderrisinin nasıl 

bir ahlakî ve psikolojik niteliğe sahip olması gerektiğini belirtmektedir. Ona göre zahirde 

helal görülen şeyler ilim ile ilgili olanlar için öyle görülmemelidir.  Taşköprülüzâde, 

“Muallime layık olan oldur ki kavli fiiline muvafık olup tilmize emr ettiği ef’al ile evvela 

kendüsi âmil olmak gereklidir. Ki tesir hasıl ola
8
” diyerek profesyonel bir öğreticinin nasıl 

bir hayat sürmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir. 

1415 tarihli Karamanoğlu Ali Bey’in Niğde’de kurduğu Akmedrese’nin 

vakfiyesinde “… bu medreseyi ulum-u şer’iye tedrisiyle meşgul fukaha ve mütefekkıhaya 

ve ulum-u diniyenin muhtaç olduğu ulum-u edebiyyeyi tahsili ile müteveggil evli, bekar, 

leylî ve neharî talebe ile Hanefi ve Şafii mezhebine göre olan müderris ve muidlere 

vakfetti. Müderris her gün fıkıh ile usul-u fıkıh ve sair umur-u şeriyye ve aliyeyi takrir 

etmesini muidin ise fukaha derslerini her gün müzakere ile sonunda tekrar etmesi” 

denilmektedir. Bu durum ilgili dönem için de bir karine teşkil edebilir
9
. 

Şahin Paşa Medresesi’nin vakfiyesine göre müderriste aranan şartlar şöyle 

belirlenmiştir: İlmi kapasitenin yanında ders verme yeteneğine sahip olmak, buna ilaveten 

tatil günlerin dışında şer’î bir özrü olmadıkça dersleri kesinlikle terk etmemek şeklinde bir 

açıklama yapılmıştır
10

. 

Müderris Ali Efendi’den itibaren, vakfiyesindeki şart gereğince 2. Bayezid’in 

İstanbul’da inşa ettirdiği medresesinde ders okutma görevinin şeyhülislamlara verilmiştir. 

Ancak şeyhülislamların meşguliyetlerinin artması onların müderrislik vazifesinin yerine 

getirilememesine yol açmıştır. Hatta bu durum Mustafa Selanikî’nin [ö. 1600?] yazdığına 

göre Bostanzâde Mehmed Efendi’nin [ö. 1598] Bayezid Medresesi’ndeki vazifesini ihmal 

etmesine sebep olmuştur
11

. 

Medrese öğrencilerinin zihnî gelişimleri yanında psikolojik ve ahlakî gelişimlerinin 

önemsendiğini dinî gerekçelerle varsaymak gerekir. Medresenin bir ölçüde mimarî yapısı 

ile somutlaşmış dışa dönük kimliği ayrıca bir sorun olarak ele alınabilir. Her ne kadar yerel 

uygulamalara dahası cerr gibi öğrencilerin meslekî yeterliklerini sınayabilecekleri ortamlar 
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 Fahri Unan, a.g.m., s. 208. 
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oluşturulsa da suhtenin psikolojik olgunluğu henüz yeterince araştırılmamıştır. Bununla 

beraber kişilerin hallerinin ve sözlerinin birbiri ile muvafık bulunmasının kültürel kodları 

öğrencilerin kişilik gelişiminde önemli işaretleri içinde barındıracaktır. 

Öğrencilerin disiplininden müderrislerin sorumlu olduğunu gösteren pek çok neden 

vardır. Modern yaklaşımların da önerdiği üzere öğrencilerin fizikî cezalandırmadan çok 

işlerliğe dair girişimlerle disipline edildiği dile getirilmektedir. Misal olması için 

öğrencinin başarısı yahut ciddi disiplin sorunları karşısında başvurulan yöntemler son 

derece idari bir nitelik içermektedir. Öğrencilerin konum ve durumlarına göre medreseden 

kovulma, bursunun kesilmesi, sürgün, levendlik yapması halinde hapis yatmasının yanı sıra 

başarı halinde burslarının artırılması, kalabalık hücrelerden müstakil odalara nakli ya da 

daha ileri bir boyut olarak müderris yardımcısı olarak muidlik ile taltif edilmesi 

sıralanabilir
12

. Ancak bu türlü önlemlerin 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yetersiz 

kaldığını gösteren birçok sebep ortaya çıkmıştır. Bilhassa ekonomik gerekçelere 

bağlanabilecek medrese kıyamlarının baş vermesi bilhassa Anadolu’nun batı ve güney 

bölgelerinde suhte isyanlarının hızla gelişmesine yol açtığı bilinmektedir. Bu durum 

zamanla baş edilebilir olmaktan çıktığı için daha sert ve cebrî önlemlerin alınmasını 

zorunlu hâle getirmiştir. Dolayısıyla medreselerdeki ödüllendirme ve cezalandırmanın 

gelişimi idarî bir hal olmaktan çıkıp adlî hale gelmiştir.  

Öğrencilerin öğrenimleri dışında nasıl bir terbiyeye tâbi tutulduklarına ilişkin 

bilgiler nispeten sınırlıdır. Genel bir sonuca varmak bu yüzden zor görünmektedir. Ancak 

fiziksel müdahalelerin varlığını akıldan ırak tutmamak gerekmektedir. Örnek olması için 

Muid Ahmed Efendi’nin [ö. 1647] kadıaskerliği sırasında 4. Murad [ö. 1640] Bağdat 

Seferi’ndeyken Ebu Said Efendi’yi kızdıran Mülâzim Hüseyin isminde bir hocayı değnekle 

dövdüğü hatırlanırsa öğrenim sırasında üst mertebelerde olmasa da daha alt kademelerdeki 

medreselerde benzeri uygulamaları beklemek gerekebilir
13

. 

Avrupa üniversitelerinin pek çoğu kuruluş tarihleri bakımından köklü kurumlardır. 

Üniversitelerin büyük bir kısmı özellikle 15. ve 16. yüzyılda kurulmuştur. Çünkü tarımsal 

gelişmenin neticesinde nüfusta hem artış hem de hareketlenmenin yaşanmasını sağlamıştır. 

Nüfustaki bu gelişmelerden üniversitelerin de pay aldıkları tahmin edilebilir. Nüfustaki bu 
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 Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi: Amaç-Yapı-İşleyiş, Ulusal 
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türlü gelişmelere Katolik ve Protestanlar arasındaki dinî çekişmeler de eklenince 

üniversiteye giriş ve eğitim sürelerinde ciddi düzensizlikleri doğurmuştur. Üniversiteye 

kayıt yaptıran gençlerin yaşlarında düşüşler yaşanmıştır. On iki [12], hatta daha genç 

olanların üniversite kaydı ile uğraştığı bilinmektedir. Kaydın yanı sıra medreselerin asgarî 

eğitim süreleri Avrupa’da bir sorun hâline dönüşmüştür. Çünkü üniversitelerin kurucu ve 

destekçisi olan şehir yönetimleri asgarî eğitim sürelerine itibar edilmesine özellikle dikkat 

etmiştir. Çoğu defa asgarî eğitim için şart koşulan altı yıllık sürelere bile dikkat 

edilmemiştir. Araştırma yapması ya da açıklayıcı ödevlerle uğraşması beklenmiyordu. 

Öyle ki birçok üniversitede yeni yetme öğrencilerin kütüphaneye girmesi bile yasaktır
14

. 

Medreselerin yukarıya doğru ilerleyen mekanizmasında öğrencilerin müderris 

seçimi daralmaya gitmiştir. Bundan dolayı bir üst medreseye erişildiğinde öğrenciler 

müderris seçemezlerdi. Buna karşın aynı derecedeki medreselerin daha çok olduğu alt 

mertebelerdeki medreselerde öğrenciler ders okumak istedikleri hocalarını 

seçebilmekteydiler. Bu nedenle okumak istedikleri dersi bir ya da birden çok müderristen 

ders okuyabilmekteydiler. Zaten seçilen derslerin bahsedilen dönem içerisinde okunması 

sonunda tedris, ifta ve kaza vazifesi için icazetli kabul edilmekteydi
15

. 

Bazı araştırmacılar ortalama öğrenim sürelerine ulaşmayı deneyerek ilk kademe 

medreselerden Sahn’a kadar on [10] yıllık bir süreye işaret etmektedirler. Bu kabulden 

yola çıkılarak her bir medrese kademesinde altı [6] ay ila iki [2] yıl arasında farklılıklar 

içeren zaman dilimlerine işaret edilmektedir. Fakat en azından 16. yüzyılın sonlarına doğru 

kanûn-u kadîme çok dikkat edilmemesi kimi zaman kayırmaların ve kademe atlamalarının 

yaşanması asgarî eğitim sürelerinde ciddi sorunların yaşanmasına sebep olduğu 

kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu hususta şeyhülislamlar ile kadıaskerler müdahale etseler 

bile her bir ders için asgarî zaman limitleri belirlenmiş olmasına karşın buna riayet 

edilmemiş çıkarılan kanunlar da uygulanamadan öylece kalmıştır
16

. 

Osmanlı medreselerinin ilk mektepten başlayarak belli bir zorluk derecesi içinde 

hiyerarşi oluşturmasını, pedagojik ihtiyaçlar çerçevesi içinde ele almak mümkündür. 

Öğretilmesine karar verilmiş programın kolaydan zor olanına doğru bir yön izlemesi bugün 

için bile son derece makul karşılanacaktır. Kolaydan zora yahut somuttan soyuta doğru 
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gelişen öğretmenin ders materyallerinin bu şekilde oluşması makul gerekçeleri içerecektir. 

Dersin, dolayısıyla ders materyalinin da kolaydan zora doğru gelişme göstermesi dinî 

kaygılarla gerekçelendirilebilirse de psikolojik ayrıntılarla da gerekçelendirmek 

mümkündür. Bu yaklaşıma dair kimi bulgularla 15. ve 16. yüzyıllara nazaran muahhar bir 

kaynak olan 18. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınmış Kevâkib-i Seb`a’da 

karşılaşılabilir. Çünkü Kevâkib-i Seb`a’nın müellifine göre İbnü’l-Efkanî’nin [ö. 1348] 

İrşâdü’l-Kasıd ilâ Esne’l-Makâsıd adlı eseriyle Taşköprülüzâde’nin Miftâhü’s-Sa`âde ve 

Misbâhu’s-Siyâde adlı kitabından yola çıkıldığında derslerin, başlangıç [iktisâr], orta 

[iktisâd] ve ileri [istiksâ] şekillerde kolaydan zora üç bölümde incelenmesi mümkündür. 

Gerçekten de ders için hangi kitap temel alınırsa alınsın gerek konunun soyutluğu gerekse 

dilinin sağlamlığı çerçevesinde belli bir hiyerarşi ile karşılaşılması son derece olasıdır
17

. 

“Eski bilginlerin her ilimde üç mertebe itibarı vardır. Bunlar iktisar, iktisâd ve istiksa 

mertebeleridir. İktisar fennin en meşhur risalelerini ihata etmeğe derler. İktisad 

meşhurlarını da zikretmeye derler. İstiksâ ise nadirlerini de zikr ve ihata etmeğe, başka bir 

deyişle kısa metinlere iktisar, orta metinlere iktisad, uzun metinlere de istiksa derler. 

Başka bir deyişle hiç delil zikrolunmayan metne iktisar, meseleyi bazı delillerle ispat 

ederse iktisâd, bütün yönleriyle ele alıp, tahkik ederek delil getirmek suretiyle muhalifleri 

red ve tenkîh ederse istiksâ derler
18

” denilerek genel derinliği ortaya konmaktadır. 

Taşköprülüzâde’ye göre öğrencinin kendisini gerçek anlamda yetiştirebilmesi için 

kendisi gibi talebe olanlarla, akranı ile müzakere, mübahase ve münazara etmelidir. Zira 

konuların sık sık müzakere edilmesi, tartışılması kişinin bunları kalıcı bir şekilde 

öğrenmesini sağlayacaktır
19

. Muidlerin de müderrislerin yardımcıları olmak bakımlarından 

eğitimde önemli katkıları bulunmaktaydı. Çünkü muidler bir taraftan kendilerini 

yetiştirirlerken diğer taraftan da eğitim faaliyetlerinde yerlerine göre önemli roller ifa 

etmekteydiler. Düzenli derslerin sonunda müderrisin öğrettiklerinin iade edilmesi diğer bir 

deyişle dersin tekrarı muid tarafından yerine getirlmekteydi. Bu eylem sayesinde ders iyice 

öğrenilmiş olunuyordu. Muidlerin, iadenin dışında tam anlamı henüz belirgin olmayan 

icâde göreviyle de yükümlü oldukları anlaşılmaktadır. İstanbul’da Şeyhülislam 
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Bayramzâde Zekeriya Efendi [ö. 1593] tarafından yaptırılan medresenin vakfiyesine göre 

müderris yardımcısı olarak muidlerden muhtasarı tekrar etmesinin yanı sıra öğrencileri ilmî 

araştırma yapmayı öğrenmek, araştırma yapmak ve “bir konunun araştırılması”nın 

öğretildiği icâde konusunda da dersler vermesi beklenmekteydi
20

.  

Medrese ve üniversitelerdeki retorik ile beraber münazara yönteminin yaygınlık 

kazanmasının örfî gerekçeleri olduğu kadar tarihî sebepleri de dikkate alınmalıdır. 

Makdisi’nin açtığı yolun sağlamlığı genel olarak kabul edilip çözümlemeleri kabul edilmiş 

olsa da yeni çıkarımlar da vardır. Bilhassa son dönemlerde Christopher Beckwith’in başını 

çektiği yazarlar önce Araplarca, ardından Araplar eli ile Avrupa’ya erişen akıl yürütme 

biçiminin kökenlerinin Orta Asya’ya götürülmesi gerektiğine dair ciddi teklifler öne 

sürmektedirler. Buna göre medreselerin neredeyse var olduğu sürece, heliyosentrik 

düşüncenin klasik akıl yürütmeyi geçersiz bırakana değin üniversitelerdeki skolastik 

metodun kökenlerini Orta Asya’da neşvünema bulan Budist Sarvastadin okulu ürünü 

olduğuna ilişkin ciddi görüşler dikkati çekmektedir. İslam’ın Arap olmayanlar yani 

mevaliler arasında hızla yaygınlık kazanarak Orta Asya bozkırlarına erişmesiyle 

mevalilerin Arap etkinliğiyle birlikte ilmî düşünce üretiminde baskın bir hal almasında 

metod İslamlar arasında yaygınlık kazanmaya başlamış olmalıdır. Sarvastivadin Budist 

geleneğindeki tartışma metodolojisi bir bakıma münazara etkinliği medreselerde ardından 

da üniversitelerde uygulama alanı bulmuşlardır
21

. 

Robert de Courçon’un [ö. 1218] hazırladığı 1215 tarihli üniversite kanununa göre 

ilim öğretimi için en az altı [6] yıl, teoloji öğretimi için sekiz [8] yıl okumak 

gerekmektedir. Bir les arts liberaux öğrencisi önce bakalorya sonra licentia evrelerinden 

geçmek zorundadır. Bu durum sıradan ve kolay bir durum değildir. Keza, bahsedilen 

dereceleri almış kişilerin sadece ders görmelerinin yanı sıra birtakım başka zorunlulukları 

yerine getirmesi beklenmiştir. Bu cümleden olarak dört [4] ya da yedi [7] veya daha fazla 

yıl lecturelara katılmış olanlar bir de akademik tartışma ile hemhal olmalarından sonra bir 

üst akademik seviyeye doğru ilerlemeye muktedir olabilmekteydiler. Bu akademik ilerleme 

gayretleri özellikle şehirlerin finansmanı ile yaygınlık kazanan İtalyan üniversitelerinde 

                                                           
20

 M. Asım Yediyıldız, “Bayramzâde Zekeriyya Efendi’nin (1514-1593) Vakfı”, Uludağ Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1, 2003, s. 160. 
21

 Christopher I. Beckwith, “The Sarvastivadin Buddhist Scholastic Method in Medieval Islam and 

Tibet”, Islam and Tibet: Interactions Along the Musk Routes, ed. Anna Akasoy, Charles Burnett, and 

Ronit Yoeli-Tlalim. Ashgate Publishing, Farnham, 2011, s. 172. 



324 
 

başka şartları gündeme getirmiştir. Örnek olması için Bologna’da ders verecek eğitimi 

tamamlamanın yanında yerel üniversitede üç [3] yıl ders verme tecrübesine sahip olmaları 

adaylardan beklenmiştir
22

. 

Diğer önemli bir husus ise eğitim sürecinin safhaları arasında geçişlerin nasıl 

şekillendiğidir.  Çünkü bir merhaleden diğer bir merhaleye geçmek eğitimin nitelikli bir 

bütünlük içinde ölçülebilir olmasını kolaylaştırmaktadır. Aslında bugün için sınıf geçme 

bir bakıma nelerin öğrenildiğinin nasıl öğrenildiği ile irtibatını ortaya koymaktadır. 

Osmanlı medreselerinin somuttan soyuta doğru gelişen öğrenim modeli sınıf kitap geçme 

modeli halinde biçimlendiği anlaşılmaktadır. Sınıf geçme algısının yerleşik olduğu bir 

ortamda kitap geçmenin makul gerekçelerini sıralamak muhtemelen zordur. Ancak kitap, 

bir başka deyişle ders geçmenin benimsenmiş olması eğitimin bireysel mod üzerinden 

ilerlediğini ve kişinin beceri ve algısıyla mütenasip bir seyir izlediğini ifade etmek 

gerekecektir. Dolayısıyla böylesi bir düzenlemede derslerin de kitapların tertibi üzerinden 

şekillenmiş olması son derece aklî görülmelidir. Zaten tedrise muktedir olabilmek bu tertip 

üzere şekillenmiş derslerin diğer bir ifade ile onaylanmış kitapların okunmasına, 

öğrenilmesine bağlıdır.  

Derslerin işlenirken kolaydan zora, somuttan soyuta doğru bir yol izlemesinde zihnî 

gerekçeleri de tartışmaya dâhil etmek gerekmektedir. Bununla beraber derslerdeki öncelik 

sırası farklı gerekçelerle sınıflandırılmayı beklemektedir. Katip Çelebi’ye göre derslerdeki 

öncelik konunun önemine bağlıdır. Çünkü ilk öğrenilmesi gereken konu sonrakilerden 

daha önemli olması icap etmektedir. Diğer bir ifadeyle her zaman için farz-ı ayn olanların 

farz-ı kifayeden önce gelmesi gerekir. Keza konunun önemiyle birlikte zihinî faaliyetler 

için zihnî bir temel olması da dikkate alınmalıdır. Medreselerin alt kademelerinde öncelikli 

olarak dil bilgisi ve Arapçanın öğretilmesi diğer dersleri anlamada araç olacağından evvel 

işlenmesi programın kendisini oluşturur. Ayrıca ele alınacak konuların birbirleriyle ilişkili 

olması genel yaklaşımla yakından ilgilidir. Teselsül bu açıdan konuların ardışıklığını 

makul hale getirmektedir
23

. 

Yükseköğrenimin pedagojik anlamda dikkati çeken bir diğer unsuru hiç şüphesiz 

eğitimin verildiği dildir. Çünkü dilin genel kimliği bir bakıma eğitimin aldığı biçimi ortaya 
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koyması açısından son derece önem arz etmektedir. Diğer bir deyişle formal kimlikle 

teçhiz edilmiş bilginin paylaşılması dil üzerinden gerçekleşeceği için dilin kendi kültürünü 

etkin kılması makul bir gerekçedir.  

Medreselerde eğitimin hangi dilde yapıldığı teknik bir konu olmakla beraber genel 

alışkanlıkların işin içine dâhil edilmesi gerekir. Her ne kadar eğitim için temel addedilen 

kitapların dili Arapça olsa da derslerin Türkçe ve Arapça işlendiği düşünülebilir. 

Medreselerde okutulduğuna ilişkin sağlam kanıtları olmasa da kimi eserlerin Türkçe 

kaleme alındığı da ayrıca bilinmektedir
24

. Ancak medreselerde dinin kendi dili olan 

Arapçaya doğrudan nüfuz edilebilmesi amacıyla Arap dili tüm kaideleri ile öğretilmiştir. 

Çünkü Fatih ile Süleymaniye medreselerine girebilmek için Arap dilinin iyice öğrenilmesi 

mecburiyeti vardır
25

. Derslerin medreseler için Arapça temel metinler üzerinden Türkçe 

anlatımla ikmal edilmesi beklenmelidir. Bu konuda daha net fikirler söz konusu olmakla 

beraber uygulamaların esnekliği dikkate alınabilir
26

. Çünkü 20’li medreselerden Sahn’a 

değin Arapçanın sağlamlaşması zaten Türkçenin derslerde kullanılmış olabileceğini tahmin 

ettirmektedir. Medreselerde Arapça metinler kullanıyor olsa da ders Türkçe yapılmaktadır. 

Osmanlılarda medrese tedrisatını iki dilli tavsif etmek ve üniversiteler için benzer 

bir tanımlamada bulunmak zor olmalıdır.  Reform sonrasında ulusal dillerin üniversitelerde 

nadiren de olsa kullanılmaya başlandığına şahit olunmuştur. Avrupa üniversitelerinin dili 

Latincedir. Osmanlıdaki Arapçanın neredeyse karşılığı Avrupa’da Latincedir. Arapçadan 

daha yoğun bir kullanıma sahiptir. Bunun ilk ve esaslı nedeni Vulgate’in etkisiyle Kilise 

dilinin Latince olmasıdır. Daha Paris’ten itibaren kilise okullarındaki gramer tabanlı 

eğitimin en başta gelen amacı kutsal metinlere nüfuzu mümkün kılabilmektir. Dolayısıyla 

Latincenin yüzyıllar boyunca bir Lingua Franca olmasını anlamak gerekir. İlköğretimden 

itibaren, İtalya’da olduğu gibi ticaret okullarına gönderilmeyenler müstesna, çocukların 

Latin grameri ve retorik öğrenmesi Avrupa için son derece normal bir işleyiş olmuştur. 

Temel metinlerin Latince olması yanında derslerin işlenmesi Latince üzerinden olmuştur
27

. 

Profesörler kadar öğrencilerin de son derece akıcı biçimde Latince bilmek 
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zorunluluklarının olduğu söylenebilir. Çünkü tüm metinler Latince kaleme alındığı gibi 

üniversitedeki gündelik yaşam dahi Latince üzerine kurulmuştur
28

. 

16. ve 17. yüzyıllarda anadilde yazılmış edebiyattaki gelişmelere rağmen üniversite 

kütüphanelerinin koleksiyonları neredeyse tamamı Latince ve [çok daha az miktarda] 

Yunancaydı. Kitaplarının Avrupa’daki eğitimli nüfusa ulaşmasını isteyen Erasmus gibi 

hümanistler, hitap etmek isteyecekleri kişilerin bu dili anladığını bilerek eserlerini Latince 

yazmakta ve yayınlamaktaydılar
29

. Ancak, Reform sonrasında Protestanların yoğunlukta 

olduğu bölgelerde yahut Protestan üniversitelerinde yerel dillerle öğrenim yapılmasına 

başlanmıştır. Bu durum keza yerel güçlerin siyasî ve milliyetçi önceliklerini de destekler 

nitelikteydi. Bu nedenle Doğu ve Kuzey Avrupa’da bulunan ülkelerindeki üniversitelerde 

akademik yazın Latince olsa da ders yerel dillerde yapılmaktaydı. 

Eğitimin kalitesini, sadece ders programı, öğreticinin bilgisi ve öğrencinin merakı 

belirlememektedir. Niteliğin oluşabilmesi için sayılan üç unsurun dışında pek çok 

gerekçelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ders materyalinin çeşitliliği kitapların kolay okunması 

ve dersin işleniş biçimi ayrıca eğitimin niteliğine etki eder. Yukarıda sayılanlara ek olarak 

ders yapılan, eğitimin sürdürüldüğü ortamın kendisi de diğer hususlar kadar etkili ve 

önceliklidir. Eğitimin makul bir biçimde sürdürülebilmesi ve öğrenmenin hâsıl olmasında 

ders verilen mekânın ihtiyaçlara uygun biçimde düzenlenmesi bir ihtiyaçtır. Fizikî 

mevcudiyet, müesseseleşmenin de omurgasını meydana getirir. Bu bakımdan medrese ve 

üniversitelerin dershane yahut sınıf imkânları bakımından da değerlendirilmeleri gerekir. 

Hem medreselerde hem de üniversitelerin ilk kuruluş yıllarında sınıf anlayışının 

bulunduğuna dair kesin bilgiler mevcut değildir. Medreseler için sınıflar, belirgin bir 

biçimde muhtemelen ilk defa Nizamiye Medreseleri’nde görülmüştür. Önceleri mescid ve 

camiler sınıf olarak kullanılırken sonrasında ders veren öğreticilerin evleriyle kiralanmış 

han ve odalar sınıf vazifesini görmüştür. Öğretme işinin zamanla müesseseleşmesi 

kurumsallaşmayı da beraberinde getirmiştir. Osmanlı medreseleri Selçuklulardan tevarüs 

ettiği gelenekleri sürdürmüştür. Zengin ve nitelikli vakıf imkânlarıyla ülkenin dört bir 

tarafına açılan medrese yapıları zamanla gelişim göstermiştir. Medreseler genellikle tek ve 

büyük bir dershane ile onun etrafında öğrencilerin kalması için tasarlanmış öğrenci 
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odalarından müteşekkildi. Öğrenciler derslerini, medreselerin merkezini teşkil eden 

büyükçe dershanede görürlerdi. Bilhassa medreselerde öğrenimin yatılı şekilde 

tasarlanması öğrencilerin muidler ve kendi üst dönemlerindeki öğrencilerle kaynaşmasına 

imkân tanımaktaydı. Bir bakıma bu türlü yaklaşım “öğrencinin teorik ve tatbiki öğrenme 

yaşantılarına eksiksiz katılımı” mümkün kılmaktaydı
30

. Medrese dershanelerinin fizikî ve 

mimarî incelikleri uzun uzadıya incelenmişse de içerisinde nasıl bir düzenlemenin 

olduğuna dair tartışmalar sürmektedir
31

.  

 Medrese binaları daha çok öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, 

cami ya da mescitler de dershane olarak kullanılmıştır
32

. Dersler genelde dershanede 

okutulurdu. Öğrencilerin sayıca çok olması halinde müderrisin dersleri civarda mevcut 

olan daha büyük bir cami ya da mescidde yaptığı da ifade edilmektedir. Ayrıca bu durumu 

ifade için olmasa da yaygın eğitim boyunca kullanılan dersiyelerin de hatırlanması 

gerekebilir.  Çünkü ister vakıf yoluyla olsun ister diğer biçimlerde olsun camilerde ders 

okunması geleneği de mevcuttur ve bu geleneğin somut haline dersiye adı verilmekteydi. 

Keza kaynaklara göre bu dersiyelerin İbtida-i Haric’ten Musıla-i Sahn’a değin dereceleri 

olan medreseler olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Bunun için camileri ve onların fizikî 

ortamlarını da ayrıca medreseler içinde düşünmek gerekebilir
33

. 

 Medreselerin dershane olarak kullanılan büyükçe odalarına, genellikle,  

Selçuklularda da rastlanmaktadır. Bu yapılar ibadet amacıyla kullanılabileceğinden konum 

olarak medreselerin güney yönünde bulunurlardı. İbadetin camilerde yapılmasına karşın 

kimi dersanelerde kıble yönünü işaret etmek için ufak mihrapçelere de yer verildiği olurdu. 

Kubbesi kiremit veya kurşunla örtülü bulunan dershanelerin zeminleri tuğla döşeliydi. 

Arşiv belgelerine göre dershanelerin duvarları ise sıvalı ve beyaz boyalıydı. Tuğla zeminin 

üzerinde soğuktan korunmak için hasır bulundurulduğu belirtilmektedir
34

. 
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 Medreselerde, üniversitelerde olduğu gibi sıra ve masaların olduğu konusunda bir 

bilgi mevcut değildir. Muhtemelen ilk dönemlerden kalan gelenek sürdürülmekte ve ders, 

hocanın etrafında halka oluşturmuş grubun dinlemesi ile gerçekleştirilmekteydi. Osmanlı 

sıbyan mekteplerinde öğrencilerin üzerinde oturacakları şilteleri beraberlerinde getirdikleri 

hatırlandığında medrese öğrencilerinin de benzeri biçimde kendilerine bir konfor 

sağladıkları tahmin edilebilir. Böylelikle oluşturdukları rahat ortamla hattatlardaki gibi sağ 

dizinin üzerinde imlaya devam ettikleri ifade edilebilir. Evvelkilerde olduğu üzere başarılı 

öğrencinin halka düzeninde bir ön sıraya geçmesi şeklinde kurumsallaşmış bir yapı mevcut 

mudur bu konu henüz muğlaktır. Keza eğer yine de sıbyan mektepleri medreselere fizikî 

anlamda delil olabileceklerse mekteplerde genel görüntü basitçe medresenin ilk prototipi 

gibiydi. Sıbyan mektepleri tek sınıftan oluşmaktaydı. Fakat iki sınıflı olanlar da vardı. 

Dershane dört köşe bir divanhane, arkasında tabanı divanhaneye göre biraz yüksek mihrap 

biçiminde camekânlık bir sofadan oluşuyordu. Çocuk sayısı genelde yirmi beş otuz [25-30] 

kadardı
35

. 

Fakat Makdisi, Orta Çağ’da oturma düzeninin öğrencilerin seviyesine göre 

ayarlandığını yani konu hakkında fazla bilgiye sahip olan öğrencinin müderrise daha yakın 

oturduğunu dile getirmektedir. Öyle ki ona göre oturma düzeninde ayrıca bir öğrencinin 

ilerlemesi ya da gerilemesi de dikkate alınıyor ve müderrise yakın oturanlar yerlerini 

kendilerinden daha başarılı olanlara bırakmak zorunda kalıyorlardı. Yarış hiç durmadan ve 

canlılığını kaybetmeden devam ediyordu
36

. Fakat bu türlü bir rekabetin Osmanlı 

medreselerinde müşahede edildiğini söylemek için henüz elde bir bilgi/veri yoktur. Aksine 

rekabetin dersin fizikî konumundan çok insanî ilişkiler temelinde izlenmesinin çok daha 

etkileyici veriler sunacağı ortadadır. 

Makdisi’nin Orta Çağ için saptadığı halka usulünün medreselerden ziyade 

üniversitelerde uygulanarak kemale erdiğini dile getirmek mümkündür. Bundan evvel en 

azından daha 15. yüzyılda üniversitelerin kendilerine ait yapıları olmadan önce 

profesörlerin evlerindeki derslerin akşam yemeklerinde yapıldığı hatırlanabilir
37

. Böyle 

olunca belki de ilköğrenim mobilyaları yemek masalarıdır. Masalar bir yana öteden beri 

minsterların bitişiğinde kurulan okullarda bile öğrencilerin rahat oturabilmeleri için 
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sıraların olduğu bilinmektedir. Üniversiteler için sınıflar son derece basit bir biçimde tefriş 

edilmiştir. Dershane olarak telakki edilen salon ya da odada öğreticinin mekânı öğrencilere 

oranla bir miktar yüksektedir; bu hâl ona bir kürsü niteliğini kazandırmıştır. Öğrencilere ait 

sıralar ise kürsünün önünde sıralanmışlardır. Yerler yapının niteliğine göre döşenmişse de 

asıl problem ortamın ısıtılmasında yaşanmıştır. Medreselerde gerek öğrenci odalarında 

gerekse dershanede ocak ısınma problemini izale ederken üniversitelerin finansman 

kaynaklarına göre sınıfların dekorasyonu cam ve raflarla zenginleştirilmiştir. Daha sonraki 

tarihlerde üniversite dersleri için asıl devrim tıp okullarındaki teşrih dersleri için inşa 

edilmiş anatomi sınıfları olmuştur. 

 Öğrencilerin ders aldığı sınıflar, 16. yüzyılın sonlarından itibaren ekonomik 

imkânlar arttıkça üniversite binalarının gelişimi ile doğru oranda bir gelişim göstermiş 

olmalıdır. İlk zamanlarda ne sıra ne de masa yoktur İlk devir sınıflarında duvarda sadece 

alelade bir raf bulunmaktaydı.  Hatta bazen öğrenciler çıplak zeminde oturmak zorunda 

kalırlardı. Kimi zamanlarda yere dökülmüş paçavra ve talaşlarla yerden gelecek soğuk 

önlenmeye çalışılırdı. Sınıflarda ısıtma tertibatı mevcut değildi
38

. Bu nedenden ötürü 

öğrencilerin çoğu soğuktan not alamayacak denli üşüdüklerinden elleri soğuktan 

kullanılamaz hâle gelirdi.. Ancak ileriki dönemlerde camlarla ışıklandırılmış sınıflarda 

hocanın bulunduğu yer bir kürsü ile belirlenmişti. Kürsünün konumu ve yüksekliği hocanın 

ders sırasındaki konumu ve zımnî hiyerarşiyi de ortaya koymaktaydı. Kürsünün etrafında 

sıralanmış sıralar ve öğrencilerin hoca ders anlatırken yahut yazdırırken kullandıkları 

masaları bulunmaktaydı. Yan yana oturan öğrenciler dersi dinlediği gibi bazen sıraların 

üzerinde uyukladıkları da olurdu.  

 En azından kolejlerin yaygınlaşmasına değin daha öncesinde İtalya’da olduğu üzere 

İngiltere’de ve kuzeydeki ülkelerde öğrencilerin eğitim görmek için pek çok alternatifi 

mevcut değildi. Kiralanmış odalar ve binalarda ders yapıldığı gibi öğrencilerin, hocaların 

evlerinde de ders görmeleri sıradan bir durumdu. Hocanın büyükçe evinde kalıp onun 

sofrasında yemek yiyen öğrencilerin bazen yemek sırasında ve bazen de sonrasında ders 

gördükleri kaynaklardan öğrenilmektedir
39

. Tabii böylesi bir durumda öğrenciler ciddi 

masraflarla karşı karşıya kalmaktaydılar. İaşe, ibate ve ders masrafları öğrenciler için 

üstesinden gelinemeyecek meblağlara ulaşabilmekteydi. Ne var ki, ders, bir ev sıcaklığında 

                                                           
38

 Hunt Janin, University in Medieval Life: 1179-1499, McFarland & Co., Jefferson, 2008,  s. 47. 
39

 John G. Frank, University in Medieval Life: 1179-1499, McFarland & Co., Jefferson, 2008, s. 196. 



330 
 

ve görece konforlu bir ortamda yapılabilmekle beraber bu örnekler olabildiğince az 

miktarlardaydı. 

 Ancak öncesinde nisbî gelişmeler olmakla beraber Reform ile yaygınlık bulan yeni 

pedagojik öncelikler ilk defa olarak kendini sınıfların düzen ve tertibatında ortaya 

koymuştur. Ramus, Melanchthon ve Erasmus’un eğitimin niteliğine ilişkin düşünceleri 

sınıfların fizikî olarak geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Eğitimin niteliğinin 

geliştirilmesinin konforun ve araçlarının geliştirilmesiyle de alakalı olduğu düşüncesi 

yaygınlaşmıştır. Örnek olarak Erasmus, kendi çevresindeki sınıfları, eğitime sarf edilmiş 

odaları hemen hemen bütünüyle yeniden tasarlamaya girişti. Sonradan gravürlerde 

görülecek olan sıralar, masalar, yüksek hoca kürsüsü ve kürsünün merkezi konumu işgal 

etmesi, hep Erasmus ve zamanındaki pedagoglarca geliştirilmeye çalışıldı. Tabii bu fizikî 

düzen düşüncesini Avrupa’nın diğer taraflarında da görmek icap eder. Johannes 

Meursius’un [ö. 1639] Leiden Üniversitesi kütüphanesine yönelik düşünceleri örnek olarak 

verilebilir. Meursius, bir üniversite kütüphanesinin nasıl olması gerektiği üzerinde kafa 

yormaktaydı. Ona göre kütüphane birçok odalara ayrılmalı, kitaplar için raflar bulunmalı 

ve kitaplar konularına göre ayırt edilmeliydi. Kütüphanenin içerisinin havadar olması için 

yüksek çerçeveli pencerelerin var olması gerektiğini düşünmekteydi
.40

.  

 Ders ve tartışma salonları üniversitelerdeki önemli fizikî yapılardan bir başkasını 

oluşturmaktaydı. Çünkü sıradan derslerin yanında ekstra toplantı ve derslerin çoğu bu 

büyük sınıflarda yapılmaktaydı. Tartışma ve mezuniyete ait olağanüstü tartışmaların pek 

çoğu kilisede yapılsa da üniversitede yapılanları da bu büyük salonlarda gerçekleştirilirdi
41

. 

Salonun tek kapısı olmalıydı. Öyle ki, bu ders verenin derse ve dinleyicilere hakimiyetiyle 

ilgiliydi. Öğrencilerin ve dinleyicilerin duvarlara, döşemelere dalmaksızın ders vereni 

dinlemesi ya da tartışmaları takip etmesi arzulanırdı. Bunun için salonun tefrişatı ve 

tezyinatı önemli görülürdü
42

. 

Bilhassa Alp Dağları’nın kuzeyinden İtalya’ya akmakta olan öğrenciler hukuk 

kadar olmasa da özellikle tıp öğrenimi için de geldikleri üniversitelerde uzun tartışmalar 
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sonucunda teşrih için uygun sınıflara kavuşmuşlardı. Teşrih dersleri için ilkin eski Roma 

amfileri taklit edilmişti. Üniversiteler için masraflı olsa da önceleri ahşap sonralarında ise 

kargir teşrih sınıfları meydana getirildi. Bu gelenek ardından İtalya’dan diğer Avrupa 

ülkelerine hızla sirayet etmiştir
43

. 

 Avrupa üniversitelerinde ders verilen ortamlardan önemli birini de anatomi amfileri 

oluşturmaktaydı. İlk dönem tıp okullarında amfi olmayıp hocanın ders anlatacağı sadece 

bir kürsü olurdu. Tıp okullarının 15. yüzyılın sonrasında hızla kurulmaya başlamaları 

teorik yanında pratik derslerin verilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. İlk 

anatomi amfisi muhtemelen, özgün adıyla theatrum anatomicum, ahşaptan olarak 1595 

yılında Padua Üniversitesi’nde kurulmuştur
44

. İlk amfinin ahşap olmasının kullanılmını 

zorlaştırdığı düşünüldüğünden diğerlerinin taştan inşasına karar verilmiştir. Kış 

zamanlarında sıklıkla kullanılan bu amfilerde Avrupa’da oldukça yaygın olan kadavra 

parçalama ve otopsi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilerin doğrudan doğruya insan bedeni 

ve anatomik bilgilere erişmesi sağlanıyordu. Leiden Üniversitesi’ndeki yuvarlak korkutucu 

anatomi amfisi çok meşhurdu. Etrafta dizilmiş kadavralar üzerinde çalışmalar yapılmakta 

ve öğrencilerle birlikte dışarıdan gelen meraklıların izlemesine izin verilmekteydi.
45

 Genel 

olarak teşrih sınıfları içbükey bir şekilde tasarlanan anatomi amfisinde sandalyeler 

kenarlara dizilmişti ve amfi toplamda iki yüz kırk [240] kişi alabilmekteydi. Pencerelerle 

aydınlatılan bu amfi zamanına göre son derece önemli bir işlevi yerine getiriyordu
46

. 

Medreselerdeki yoğun ders programının dikkatli bir biçimde takip edilmesinin 

önemsendiği ve öğrencilerin özürleri olmadıkça derse katılımlarının beklendiği 

vakfiyelerden anlaşılmaktadır. Gerçekten de medrese görevlileri arasındaki noktacı denilen 

görevlinin derse takipleri kaydettiği anlaşılmaktadır. Süleymaniye Vakfiyesi’nden 

anlaşıldığı üzere noktacı “… bir deyyin-i Salih ve müstakim-i gayr-i müsabih, ağraz-ı 

dünyeviyeden beri ve mesalih-i lazımesinde ceri kimesne noktacı olub müderrisin ve muid 

ve talebe-i müstaid mabeyninde olan müdareseye hazır ve eyyam-ı tahsilde ders terklerine 
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nazırolub bi-gayr-ı özrün şer’iyyin ve lamaain kaviyyin olan mütevelliye i’lam eyleyüb 

oldahi ol günün vazifesin vermeye ve noktacı-i mezburun vazife-i yevmiyesi üç akçe ola” 

ifadelerinde tanımını bulduğu üzere dindar, Salih, dünya garazlarından uzak ve işini 

hakkıyla yapan biri olmalı; medreselerde dersin işlenişine de dahil olmalıdır
47

. Bu 

bakımdan derse katılım oldukça önemlidir ve bu durumun takibi ahlaki bir çerçeve içine 

oturtulmaktadır. Sürekli devamsızlık yapanların medreseden uzaklaştırılarak 

cezalandırıldıkları da bilinmektedir. 

Medreselerde öğrenci merkezli devam zorunluluğu üniversitelerde doğaları gereği 

öğretici grubun üzerinde odaklanmıştır. Üniversitelerin ya öğrenci ya da öğretici loncaları 

şeklinde örgütlenmiş olmaları ekonomik gerekçeleri de beraberinde getirdiğinden hizmetin 

teşekkülündeki sorunlar öğrencileri yakından ilgilendirmekteydi. Keza şehir yönetimlerinin 

finansman sağlayarak destekledikleri üniversitelerde öğretici grubun derslere devamı 

haylice önemseniyor olmalıdır. Öyle ki, 1463 yılında Venedik şehir yönetiminin çıkardığı 

karar uyarınca üniversite hocalarının izinsiz şehri terk etmelerinin cezalandırılmasına karar 

verilmiştir
48

. 

Medrese derslerinin içerikleri ve yoğunlukları itibariyle tertip ve tahassus 

biçimlerinde şekillendiği de araştırmacılarla ayrıca belirtilmektedir. Çünkü derslerin 

zorunluluk halleri ile seçmeli olanlarında bir düzenin bu şekilde sağlanabileceğini 

düşünmek herhalde yanlış olmayacaktır. Bu hal bir bakıma medrese tahsilinde programın 

olmazsa olmazlarının basit bir külliyatını oluşturur. Tahassus da ise öğrencilerin muntazam 

ders silsilesinin dışında meraklı oldukları alanların yahut programda belirtilmiş olan 

derslerin dışındakileri işaret eder
49

. Belki de bundan ötürü kimi ders kitapları bölümlere 

bölünerek her bir medrese seviyesinde ayrı ayrı teallüm ettirilmiştir. Aslında bu durum 

iktisâr [başlangıç], iktisâd [orta] ve istiksânın [ileri] neden formüle edildiğini de az ya da 

çok ortaya koymaktadır
50

. 
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Avrupa’daki eğitim doğrudan doğruya dini ve aşkın duyguların tecellisi ile vücut 

bulmuş olsa da yükseköğrenimin ekonomik bir biçim alması hizmetin de niteliğini 

belirlemiştir. Ancak buna karşın üniversitelerde de önemli olan sınıf düzeyinden çok 

okunması temel alınan metinlerin bellenmesidir. Alanında otorite olan metinleri, ki 

neredeyse pek değişmemiştir, olabildiğince anlaşılması ve geçilmesi asıl olagelmiştir. Bir 

bakıma bu metinlerin öğrenilmesi temel alınan doktrinin skolastik metod ile öğrenilerek 

doktrinin savunulmasıyla da yakından ilişkisi bulunmaktadır
51

. Çünkü bu dinî 

gerekliliklerin ilkini oluşturmaktadır. Özellikle Bologna Üniversitesi’ndeki hukuk tahsilini 

oluşturan tartışmalarda öğrencilerin katılımı mecburiydi
52

. 

Bilginin nesilden nesile geçebilmesi, uygun biçimde aktarılabilmesine bağlıydı. 

Yükseköğrenim müesseseleri bu bakımdan aktarım ve yöntemlerin kurumsallaştığı 

yerlerdi. Bir öğretici, bildiklerini aktarmada, sonraki dönemlerde skolastik denilecek 

teknikleri kullanmaktaydı. Tekniklerin özünde takrir, diğer bir deyişle anlatım yöntemi 

bulunmaktaydı. Bir husus dışında medrese ve üniversitelerdeki anlatım biçimleri neredeyse 

aynıydı. Her iki yükseköğrenim kurumunda da anlatım teknikleri kullanılarak bilgi 

aktarımı sağlanmaktaydı.  

Skolastik eğitimin ve en azından 16. yüzyılın ikinci yarısına değin eğitim biçiminin 

sözlü olduğunun kabulü gerekir. Öteden beri bilinen ve uygulana gelen yöntem zaten 

buydu. Sözün önemi ve etkileri son derece iyi belgelenmişti. Dersin anlatımı sözlü olduğu 

gibi, derslerin okumalar ve bu okumalar sırasında anlaşılmayan yerlerin aktarılması ve 

açıklanması yanında tartışmalar da sözlüydü. Keza, tartışma yönteminin de sözden 

kaynaklı bir biçimde gelişmiş öğrenme biçimi olduğuna yönelik bir kabul bulunmaktaydı. 

Geçerlimetod modern çağların analojik girişimlerini hatırlatır bir biçimde gerçeğe 

ulaşabilmenin o zaman için bilinen yollarındandı
53

. 

Lectio, yani takrir öncelikli bir hazırlıkla yapılması bilindik bir yöntemdi. Regentin 

ya da hocanın vereceği ders bazen sesli bir biçimde okunması neticesinde işlenmekteydi. 

Öğrencilerin dinlediği bu derste hocanın yorumları dersi önemli kılan asıl meseleydi. 
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Osmanlıdaki derslerin metin-şerh-haşiye uzamında devam etmesine ve bunların da bir 

bakıma sınıflara denk gelmesine karşın lectiolarda farklı bir yöntem izlenirdi. Sınıf 

meselesinden çok lectiolarda kitapların kendisi önemliydi. Yukarıda da işaret edildiği 

üzere hocanın bu metni yüksek sesle okumasının hemen ardından açıklamalar yapması ve 

bu sırada glossa ve exegesisler kullanması dersi bir hayli önemli kılıyordu. Açıklamaların 

dışında hocanın yorumlarını paylaştığı da oluyordu. Enteresan biçimde hoca eğer dersi 

zamanında bitiremezse ya da müfredata uygun biçimde hareket edemeyerek eksik kalırsa 

öğrencilere yapamadığı derslerin ücretini geri ödemek zorunda kalırdı
54

. 

Dersler üniversitelerde iki biçimde yapılmaktaydı. Bunların ilki lectio yani anlatım 

diğeri tartışma metodu olarak disputatioydu. Bunun Osmanlı medreselerindeki karşılığı ise 

takrir ve münazaraydı. Ne var ki Osmanlı medreselerinde imla tekniği de kullanılmaktaydı. 

Üniversitelerin eğitim tekniğinde sadece anlatma ve tartışmaya yönelik olması logos fikrini 

de ortaya koymaktadır. Kelâmın ilahîliği bu bakımdan hatırlanabilir. Ders anlatımından 

tartışmaya doğru evrilen gelenekte ve beceride Batı dünyasının içerik kontrolünü 

sağlamaya yönelik geliştirdiği bir metot da bulunmaktaydı aslında
55

. Münazara ya da 

tartışmaya yönelik olarak gelişen üniversite tekniği ise iki bakımdan farklılık arz 

etmekteydi. Birincisi Hıristiyanlığın vaaz kültürünü esas almasıydı. Toplumun söz ile 

dindarlaşması ya da hakikati öğrenmeleri gelenekti ve yeni mensupların da bu geleneği 

sürdürebilmeleri gerekmekteydi
56

. Öğrencinin gerçek anlamda söz söyleyip 

söyleyemeyeceği, kendisine yöneltilen soruları kıvraklıkla cevaplayıp cevaplayamayacağı 

son derece önemliydi. Bu bakımdan tartışmanın kendisi ve niteliği mezuniyet ile ilişkili 

görünse de son tahlilde bir öğretim yöntemi olarak melekeleri güçlendirmeye yaramakta ve 

doğruyu öğretmekteydi. İkinci durum ise antiketede yer alan Sokratik yöntem ile münakaşa 

ederek soru-cevapla doğru olanın bulunması haliydi. Aslında tek bir doğru olduğu kabulü 

üzerinden yürüyen bu yöntemde doğrunun varlığına tartışmasız zımni bir itibar 

kazandırılması söz konusuydu. Tartışmada akıl ile yeni bir doğruya varılmaz. Yapılan, var 

                                                           
54

  Rainer A. Müller, “Student Education, Student Life”, A History of the University in Europe:  

Universitiesin Early Modern Europe (1500-1800), ed. Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1996, s. 344. 
55

 Francis Schüssler Fiorenza, Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives, 2nd edition, 

Fortres Press, [Minneapolis], 2011, s. 14. 
56

 Ulrich G. Leinsle, Introduction to Scholastic Theology, tran. Michael J. Miller, The Catholic 

University of American Press, [y.y.], 201, .s. 123. 



335 
 

olan doğrunun sınanarak öğrenilmesi halidir. Bu ise hiç şüphesiz antikite uygulamalarının 

ihyasıydı. Dolayısıyla doğruya bu şekilde erişilebileceğine ayrıca inanılıyordu. 

Medreselerde olmasa bile üniversitelerde temel metot dinleme üzerine kuruluydu. 

Söz ve hocanın takriri en temel olan unsurdu. Dikte etmek ya da okumaları kaydetmek ve 

bu şekilde anlamaya çalışmak ilk devirler için neredeyse yasaktı. Öğrencilerin dersi, 

hocanın anlattıklarını not almaksızın izlemeleri, temel ders biçimini meydana 

getirmekteydi. Hocanın bu tekliği ve derslerin not edilmeksizin dinlenmesinin en önemli 

sebebi temel metinler üzerinden gidiliyor olmasıydı. Ders öncesinde tespit edilen bölümün 

tekliği ve değişmezliği metne erişimi de mümkün kılmaktaydı ve dolayısıyla not almaya 

gerek duyulmazdı. Ne var ki hocanın temel metinler dışındaki açıklamaları ve 

yorumlamaları da olurdu. Buna karşın not almaya iyi gözle bakılmazdı
57

. 

Hocaların ders öncesinde temel metinleri vermesi ve öğrencilerin bunun üzerinden 

çalışmaları ya da derste okunan metni kılavuz kabul etmelerinin çeşitli gerekçeleri 

olmalıydı. Gerçekten de imla olmaksızın sadece söze dayalı bir eğitim sorunları da 

beraberinde getirmekteydi. Matbaanın yaygınlık kazanmasından sonra bu sorunun nispeten 

çözülmüş olsa da üniversitelerin temel problemi olarak en azından 16. yüzyılın sonuna dek 

gündemde kaldı. Bu durumu çözmek ve metinlerin tekliğini kontrol edebilmek için 

stationarii müessesesi ortaya çıksa da sorun devam etti. Öğrencilerin doğru metinlere 

ulaşma sorunu hep oldu. Üniversiteler, kitap işini denetimleri altına almalarıyla exemplar 

ve pecia denen sistemi teşvik ettiler. Bu sistem ile hem metin trafiğindeki örneklerin 

niteliğini hem de niceliğini takip etme olanağı sağlanabildi. Böylece derslerin ayrı 

defterlere yani pecialara bölünmüş exempların birçok müstensih tarafından eşzamanlı 

olarak kullanılmasına imkân sağlanmış olunuyordu.  

Medreselerdeki ana öğretim metodu ders anlatma ve imla ettirme yani yazdırma idi. 

Ayrıca hukuk konularının işlendiği zamanlarda münazara ya da münazara da önemli bir 

öğrenim metodu idi. Öğrenciden ilk önce Kur’an’dan sureler/ayetler ezberlemesi 

beklenirdi. Öğretici ya da şeyh hadisleri üç defa tekrar eder ve daha sonra öğrencisinden 

bunu hatırlamasını beklerdi
58

.    
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Makdisi eğitim metotları konusunda ezber, tekrar, kavrama müzakere ve imla 

yöntemlerini saymaktadır
59

. Medreselerde ders yapılması sırasında anlatma yönteminin 

yanı sıra muhtemelen yazdırma yani imla da söz konusu olmalıdır. Çünkü en azından 

medreseler için bir hadis geleneği olarak yaygınlaşıp kurumsallaşmış imla faaliyeti “… 

yalnız hadis ilminde değil, usul-i fıkh, tefsir, dil gibi alanlarda da uygulanmış ancak 

özellikle hadis rivayetinde tercih edilen ve başvurulan bir yöntem
60

” olmuştur. Bu 

çerçevede hadis yazdırana mümli, yazana müstemli, bu yolla yazılmış eserlere de emali adı 

verilirdi.  Duyma yetisi üzerine kurulu olan hıfz unutkanlıkla malul olabileceği 

düşüncesiyle imla yani yazı yazmak tahdisten daha evla addedilmiştir
61

. 

Eğer bahsedilen anlatma ve imla usulü bir parça daha genişletilecek olursa aslında 

hem medrese hem de üniversitelerde öteden beri süregelen alışkanlığın sürdürüldüğü ifade 

edilebilir. Çünkü mütevatir bilgilerden elde edilen sonuca binaen öğretim 1. Ezber, 2 

Tekrar, 3. Kavrama ve Muhakeme 4. Müzakere yani Tartışma, 5. Defter Tutma yani Dikte 

yahut İmla şeklinde vücut buluyordu
62

. 

Yukarıda da ifade edildiği şekliyle anlatma yönteminin, dahası münazara tarzının 

medreselerdeki öğrenim biçimini tanımlamada yetersiz kalacağı aşikârdır. Çünkü 

müderrislerin özellikle astronomi, matematik gibi derslerin anlatımında görsel 

imkânlardan, daha açık ifade ile ders araç ve gereçlerinden yararlandığı bilinmektedir. 

Fatih döneminin meşhur müderrislerinden Ali Kuşçu’nun derslerinde astronomik şekiller 

çizerek ders anlattığı öğrencilerinden Gulâm Sinan’ın notlarından öğrenilmektedir. Öyle 

ki, Gulâm Sinan, hocası olan Ali Kuşçu’nun ders için çizdiği astronomik çizimleri akla ve 

nakle muhalif biçimde çirkin olduklarından bahisle doğrularını çizdiğini, Ali Kuşçu’nun da 

bunun üzerine bir müddet düşündükten sonra Gulâm Sinan’a hak verdiği ikincisinin 

notlarından öğrenilmektedir
63

. Aslında bu durumun şaşırtıcı olmadığını kabul etmek 
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gerekir. Muhtemelen astronomi dışında da öğrencilerin dersi daha iyi kavramalarına 

yardımcı olacak gereçlerden faydalanılmaktaydı. Bu çerçeveden bakıldığında 

müderrislerin, muhtemelen kendilerinin geliştirmeye çalıştıkları araçlar için mesai 

sarfettiklerini düşünmek için pek çok karine mevcut görünmektedir. 

Medreselerde uygulanan öğretim metodu tümdengelim yani dedüktif özelliği 

taşımaktadır. Ancak üniversitelerin de bundan uzakta bir mevkide olmadıklarını tahmin 

etmek gerekir. Özellikle bugün kötülenen bir metot olarak skolastik yöntemin bizatihi 

kendisi sorunlara, olgulara ve öğrenilecek ne varsa hepsine yukarıdan ve bir bütün olarak 

bakma eğilimindeydi. Galiba dönemin nisbeten az dallanıp budaklanmış ilim dalları 

arasında da bir irtibat kolaylıkla kurulabilmekte, sırf bu yüzden tümdengelimci bir yönteme 

itibar edilmekteydi. 

Medreselerde derse önce Kuran-ı Kerim okunması sonra salavat getirilerek 

başlanılıyordu. Daha sonra müderris dersi anlatıyor yani takrir ediyor veya yazdırıyordu 

yani imla ediyordu. İleriki tarihlerde ilimlere ait kitaplar yazılmaya başlayınca bunların 

takibi yapılmaya başlanmıştır. Bu durumda da kitap yüksek sesle okunuyor hoca gereken 

yerlerde öğrencilere sorular soruyordu. Yahut öğrenciler de takıldıkları yerleri hocaya 

soruyorlardı. Bu karşılıklı soru cevap bir bakıma ölçme ve değerlendirme yapılmasına 

imkân tanıyordu. Alınan derslerin veya okunan kitap metinlerinin ezberlenmesi yaygın bir 

çalışma şekli idi. Mesela İmam Şafiî [ö. 820] Mekke’de birinden ödünç aldığı Muvatta’yı 

dokuz gece de ezberlemişti
64

. 

Üniversitelerin 14. yüzyıl gibi ilk dönemlerindeki tıp okullarında hoca elinde 

tuttuğu kitap ile kadavranın önünde kendisine ayrılan ve cathedra adı verilen bölmeye 

otururdu. Mondino de Luzzi’nin [ö. 1326] Galenci bir yaklaşımla kaleme aldığı Anathomia 

adlı eseri yüksek sesle okunur, ardından da çeşitli yorumlarda bulunulurdu. Sınıfın 

ortasında, amfilerdeki gibi tertibat henüz olmaksızın, duran kadavra üzerinden bir görevli 

hocanın anlattıklarını gösterirdi. Bu dersin sonunda bir cerrah, kesilere girişerek kitaptan 

okunan bölümlerin örneklerini kadavra üzerinde işaret ederdi. Kesiler üç bölgede yapılır, 
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kitaptan ilgili bölümler okunurken iç organlar da gösterilirdi. İlk kesi bölgesi batındı. İkinci 

bölge göğüs, üçüncüsü ise baş bölgesiydi
65

. 

16. yüzyılda anatomi derslerinin renkli boyalar kullanılarak yapılmasının önemi ve 

kıymeti fark edildi. Bu türlü uygulamayı ilk defa pedagojik olarak kullanan kişi Jacques 

Sylvius [ö. 1555] oldu
66

. Takrir ve tartışma metodunun yerini bu türlü yeni öğretim 

tekniklerinin alması doğrusu şaşırtıcı değildir. Metodolojinin değişmeye başlaması kendini 

derslerin nicelik ve niteliğinde de göstermiştir. Somuta yönelik bakışın deneycilikle 

birleşmesi neticesinde görselin de o nispette bir değeri oldu. Özellikle anatomi derslerinde 

ortaya çıkan değişiklik beraberinde botanik bahçeleriyle sürmüştür. Ama ders veren 

hocalar yeni araç ve gereçlerle, özellikle matematik ve geometri gibi harita yapımında 

kullanılan gereçleri kullanmaya başlamışlardır.  

Münazaralarda, münazaracılardan üç konuya sahip olmalarını umulurdu. Bunların 

ilki hilaf yahut farklı ifta konularına gönderme yapabilecek şekilde bilgi sahibi olmalarının 

beklenmesiydi. İkincisi ise cedel yahut adap konusunda da bilgilerinin olması arzu edilirdi. 

Beklenen üçüncü husus ise münazara tecrübelerine, becerilerine sahip olması arzu 

olunurdu. Ayrıca hukuk talebelerinin o zamanki hukuk sorunlarını bilmeleri ve nasıl 

çözüm bulacaklarını bilmeleri gerekirdi. Bu münazaralar sayesinde bir öğrencinin ileride 

hukuk alanında eğitim verebilmesi ve öğretmenlik yapabilmesi için kendi lisansını yahut 

icazetini kazanırdı. Bu türlü münazaralar çok gürültülü ve tartışmalı geçebilirdi
67

. 

 “Taşköprülüzade, Miftahu's-Saade adlı eserinde öğrencilerin vazifeleri arasında 

yaşıtlarıyla konuları karşılıklı gözden geçirmeyi, birlikte incelemeyi ve münazarayı sayar. 

Daha sonra tartışmanın amaçları ve nasıl olması gerektiği üzerinde durur. Ona göre, 

tartışmada doğrunun ortaya çıkarılması amaçlanmalıdır. Üstün gelmek, öğünmek veya 

karşısındakini utandırmak amacıyla tartışmak uygun olmadığı gibi bu amaçlarla tartışan 

kimselerin tartışmalardan olumlu bir netice alabilmesi de mümkün değildir; ayrıca dinen 

de mahzurludur. Taşköprülüzade'ye göre insaflı, hoşgörülü, dikkatli, düşünceli olmak ve 

duygulara kapılmamak tartışmanın adabı arasındadır. Münazaranın özünü istişare 
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oluşturur ve istişare sadece doğruyu ortaya çıkarmak içindir; bu da ancak temiz bir kalp, 

düşünceli olma ve insafla gerçekleşir. Tartışmalarda çeşitli hile ve aldatmacalara 

başvurmak kesinlikle yasak olmakla birlikte eğer karşı taraf böyle bir yola başvuruyorsa 

buna müsaade edilebilir. Olumlu bir havada geçen münazaranın tek başına yapılan tekrar 

ve çalışmadan daha faydalı olduğunu söyleyen Taşköprülüzade, tartışma ile ilgili 

tavsiyelerini şu sözlerle tamamlar: ''Demişlerdir ki: 'Bir saat münazara bir ay mütalaadan 

hayırlıdır
68

.” 

Fethullah Şirvanî [ö. 1486] medresede derslerinin nasıl yapıldığı konusunda bazı 

ipuçları vermektedir. Kadızâde’nin huzurunda, müderrislerin ve ileri seviyedeki 

öğrencilerin katıldığı ders meclislerinde bir kari [okuyucu] metni yavaş yavaş okuyor ve 

karşılıklı açıklama ve tartışmalarla konu incelenerek kadim gelenekteki gibi hoca-metin-

öğrenci denklemi arasında ilişki kurularak bilgi aktarımı sağlanıyordu
69

. 

Avrupa’daki üniversitelerde münazaralar üç biçimde yapılırdı. Bunlar okul içinde 

yapılan ve dışarıya kapalı sıradan münazaralar, okul içinde ancak şehrin önemli kişilerinin 

de katıldığı münazaralar ve özel gün ve yortularda yapılan münazaralardı. Bu münazaralara 

disputatio de quodlibet denmekte ve enteresan bir biçimde müzikal bir tarzda 

yapılmaktaydı
70

. Sonuncusu müzikal olmaktan çok izleyicilerin öğrenmesini amaçlayan bu 

tartışma programlarında soru ve cevaplar önceden verilerek bir ahengin yakalanmasına 

özen gösterilirdi.  Oysa medrese münazaralarında bir konunun öğretilmesinden ziyade 

tezin savunulması, mantığın kullanılmasıyla sağlam düşünce binalarının inşasına yol 

açmaktaydı. Mezuniyetteki münazara, bilhassa en üst seviye medreselerden mezuniyetteki 

tezin savunulmasına eşdeğer bir konuma karşılık gelmekteydi. Münazara sonucunda 

icazetin verilmesi söz konusu olurdu. 

Dersler için bir mekân fikri evvelden beri gelişmiş olduğundan bunda bir yenilik 

aramak mümkün değildir. Ancak 15. yüzyılın sonlarından itibaren teşrih amfilerinin inşası 

yanında seyahatlerin bir sonucu olsa gerek bu kez botanik bahçelerinin inşası üniversitelere 

yeni bir çehre kazandırmıştır. Bu gelişmeler klasik imla, takrir ve tartışma biçimlerinin 
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dışında modern dönemlerde tam öğrenme ile yakından ilgili gelişmelerdi. Öğrenci bizzat 

ve işin başında öğrenmeye gayret ediyordu. Bu önemli bir gelişmedir. Keza Erasmus, 

Melanchthon gibi dönemin pedagogları tüm Avrupa çapında yeni öğretme tekniklerini ve 

bunları uygulayabilecekleri okulları açmakta kimisi de ihya etmekle meşgul olmaktaydı. 

Bilhassa Amerika’nın keşfinin okullarda yeni modellemeleri de beraberinde getirdiği ifade 

edilebilir. Başlangıçta büyük başarılardan söz edilemez. Çünkü 16. yüzyılın ortalarında 

İspanya ve Portekiz’deki krallık desteği matematik çalışmalarının Aula do Cosmógrafo-

Mor’da yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Ki burada resmi olmayan bir matematik sınıfı 

mevcut olduğu bilinmektedir. Burada baş kozmograflar arasında çok becerikli kimseler 

olmasa da önce Pedro Nuñes sonra Rodrigues Lavanha [ö. 1624] çalışmalar yapmıştır. Baş 

kozmograflık tedris kürsüsü olmaktan çok idarî bir görev halinde gelişmiştir. Ayrıca deniz 

aletleriyle portolanlar ve seyir aletlerinin kalitesinin sertifikasyonuyla da görevlidir
71

. Ama 

bu özensizlik zamanla ortadan kalkarak önce Portekiz sonra İspanya’nın deniz aşırı 

seferlerinde yeni bir öğrenme metodu inşa edilmiştir. Santa Antoa’daki bu matematik 

sınıfının 1574 yılından beri var olduğu düşünülmektedir. Sınıf ilk Cizvit öğrenciler için 

1590’lardan itibaren ortaya çıkmıştır. Çünkü burası için önce krala başvurulmuştur. Öyle 

ki, deniz kaptanları yetiştirmek için burası 1590-1759 yılları arasında halk için matematik 

dersleri de vermiştir. Keza bu sınıftan çıkanlar matematiğe, tahkimata ve mimarlık 

alanlarında Santo Anto’daki öğrenciler gibi katkıda bulunmuşlardır. 1755’deki Lisbon 

depreminde bu kolej çok büyük zarar görmüş 1720 yılında yapılan astronomik gözlem evi 

yerle bir olmuştur. Ama bir şekilde yeni bir lisan ortaya koyulabilmiştir. 

Not defteri sayesinde hakkında bir şeyler öğrenilebilmiş olan üniversite öğrencisi 

Breitinger, Basel Üniversitesinde’yken üniversite hakkında ve eğitimine ilişkin çeşitli 

bilgiler vermiştir. Breitenger’e göre Basel’deki öğrenciler Latinceyi iyi bilmekteydiler. 

Demek oluyor ki dersler Latince işleniyordu. Zaten Breitinger’in kendisi de Latince bir 

söylev vermiştir. Kutsal kitapları incelemek için ayrıca yardımcı bilimlere de ihtiyaç vardı. 

Bunların başında: 
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a) Yunanca ve İbranice öğrenmek, kutsal metinleri orijinalinden okumak gerekirdi. 

 b) Tartışmalarda kullanmak için keskin bir zekâya yol açacak felsefe yahut mantığa 

ihtiyaç duyulurdu.   

c) Hukuk, en azından İsviçre’deki teologlar için bu özellikle sivil ve dini 

meselelerde doğru ve yanlış arasındaki farkı anlamak için kullanılmaktaydı. [Bu, İslam’da 

fıkıh olarak daha önce başlamıştır.]  

d) Retorik, vaazlarda dinî işlerde konuşma sanatının kuvvetine bağlı olarak 

özellikle lazımdı. Bu bilgiye erişmenin birkaç yolu vardı. Breitinger zamanında bunların 

başında bugün yapıldığı gibi, 

 1. Üniversitede verilen derslere katılmıştır. 

 2. Bir profesörün evindeki derslere katılmak. Özellikle hocaların evlerinde verdiği 

dersler, halka açık olanlardan daha pahalıydılar. Ancak halkı açık olanlarda katlanılması 

gereken çeşitli güçlükler zahmet bulunmaktaydı. Breitinger de hem Marburg 

Üniversitesi’ndeki derslere hem de seçkin filozof Rudolf Glocenius’un evindeki derslere 

devam etmiştir.  

3) Ayrıca yemekte de öğrenilebilirdi. Öğrenciler genelde profesörlerin evlerinde 

yerlerdi. Bu âlim öğretmenin evinde sohbetler de öğrencilerin entelektüel gelişimine ciddi 

katkılar sağlamış olmalıdır. Breitinger’in biyografisi bu yemeklerde öğrenilen şeyleri 

dikkatice dile getirmiştir. Sonra oration ve disputatiolar da bir öğrenme yöntemiydi. 

Öğrenme basılı materyaller üzerineydi. Söylev ve tartışma öğrencilerin en önemli öğrenme 

yöntemlerinin başında geliyordu ve o zaman için son derece popülerdi
72

. Breitenger’in 

genel çerçevesini çizdiği bu yapı, bir fikir verebilecektir. 

Sınavları tartışma biçimlerinin içinde görmek gerekir. Bununla beraber üniversite 

sistemini meydana getiren üç unvan verilirdi ve bunların verilmesi esnasında bazen bir 

kurmaca da olsa tartışma programı hazırlanırdı. Unvanlardan ilki bakalorya sınavıydı ve bu 

sınavda hocanın öğrencisinin bazı metinleri anlayıp anlamadığına kanaat getirmesiyle 

olurdu. Fakat asıl zor doktora sınavıydı ve bu sınavda gerçek anlamda bir tartışmanın içine 

girmesi gerekiyordu. Kendisine sorulacak sorulara tatmin edici cevaplar vermesi 

gerekmekteydi. Güzel konuşma, tartışmayı yönetebilme bir beceriyi gerektirmekteydi ve 
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bu durumun tespiti sadece hocalar topluluğunun ya da duruma göre daha büyük bir 

topluluğun önünde yapılması icap etmekteydi
73

. 

 

II.  Süreler ve Tatiller 

Osmanlıların miras aldıkları gelenek ve uygulamaların kurucuları olan 

Selçuklularda da eğitim ve öğrenimin belirli bir düzen içerisinde sürmesine dikkat edildiği 

söylenmektedir. Keza bu dikkati, kayıtlı halleri bugüne erişmiş vakfiyelerde görmek 

mümkündür. Öyle ki derslerin hangi günler yapılacağına değin ayrıntılara yer verilmiştir. 

Bu vakfiyelerden Celalettin Karatay’ın düzenlettiği vakfiyeye göre medresede öğrenimin 

haftada beş [5] gün sürmesi, salı ve cuma günlerinin ise tatil sayılması istenmiştir
74

. 

Dolayısıyla Anadolu Selçuklularının varisleri olarak benzer düzenlemeleri salı ve cuma 

dışındaki günlerde tedris etmeyi Osmanlıların da sürdürdükleri söylenmelidir
75

. Birebir 

benzeşmese de medreselerin organik bağlarının olduğu söylenebilecek Osmanlı 

mahkemelerindeki duruşmalar da dinî bayramlarla cuma günleri dışında aralıksız devam 

ettiği ayrıca anımsanabilir
76

. 

Medreselerde öğrenim günlerinde bir ardışıklık söz konusu değildir. Doğrusu bu 

usül, yukarıda dile getirilen yakın tarihî kökeni dolayısıyla Osmanlıların keşfettiği bir tarz 

da değildir. O devirde hemen hemen adet olduğu üzere gerek eğitim ihtiyaçlarından 

gerekse çevre koşullarından ötürü öğrenimin belli günlerde gerçekleştirilmesini beklemek 

gerekir. Kaynakların sıklıkla tekrar ettikleri tedris günleri salı ve cuma ile bayramlara denk 

düşen günlerin dışındaki bütün günlerde devam ederken tatil günlerine Hoca Saadeddin 

Efendi’nin bildirdiğine göre Molla Fenârî’nin müderrisliğinden sonra pazartesi günü de 

eklenmiştir
77

.  Kimi araştırmacılar Molla Fenârî’nin pazartesiyi de tatil etmesinin 

öğrencilerin ders malzemelerini tedarik etmesine imkân tanımakla ilişkisi üzerinde 
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durmaktadırlar ki görece makul kabul edilebilir. Zira o dönemde ders araç ve gereçlerinden 

okunacak kitapların ve ders materyallerinin yaygın olmadığı malumdur.  

Keza tatil günlerine Müslümanlar için önemli dinî bayram ve kutsal günlerle 

Ramazan ayını da dâhil etmek icap eder. Özellikle Ramazan ayında medreselerin, 

öğrencilerin tamamen taşraya çıkmalarıyla boşaldığı bilinmektedir. Dolayısıyla bahsedilen 

tatil günlerinin dışında, medreselerde tedris edilmiş ve bu husus vakfiyelerde meşrut 

kılınmıştır. 

Osmanlılarda Fatih Sultan Mehmed ile beraber medrese eğitimi de belirli kanun ve 

nizamlara bağlanmıştır. Buna göre aşağı yukarı medreselerde şu şekilde bir ders silsilesi 

izleniyor olması muhtemeldir: İlk ders kahvaltıdan öğle namazına kadar sürüyor, öğleden 

sonra öğrenci camide veya medresenin kütüphanesinde ders çalışıyordu. Salı günü hafta 

tatili yapıyordu. Ayrıca dini bayram ve kandillerde de ders yapılmıyordu. Ramazan ayı ise 

mesleki uygulamanın yaşama geçirildiği zaman dilimiydi
78

. Medreselerdeki genel kabul 

üzere yıllık tatiller ise şuhûr-u selâse olarak adlandırılan üç aylara denk getiriliyordu. 

Yahut bu aylar yıllık tatiller olarak kabul ediliyorlardı
79

. 

Düzenli bir tatil olmasa da medreselerin tamire muhtaç oldukları durumda eğitime 

ara vermelerini de ayrıca anmak gerekir. Bu husus düzenli ve eğitime matuf bir tatil biçimi 

olmasa da ciddi ölçülerde tamire ihtiyaç duyacak hale gelen yapıların tamir boyunca tatil 

edildiğini not etmek gerekir. Yapı, muhtemelen hem fizikî şartlarının yetersizliği hem de 

rakabeye gideceğinden ekonomik olarak eğitimi finanse edemeyeceğinden ötürü zorunlu 

tatile karar verildiği durumlar da olmalıdır. Böylesi bir tatil durumuna örnek olarak 

Bursa’daki Subaşı Eyne Bey Medresesi’nin durumu örnek olarak verilebilir. Sicillerden 

yapılan tespitlere göre 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren randımanlı çalışılmadığı, 

medresede ders yapılmadığı tahmin olunmaktadır
80

. 

Osmanlı medreselerinde tatil günlerinin, vâkıfca belirlenmişse belirlenen günler, 

eğer belirlenmemişse medresenin müderrisine bırakılmış olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak 

mevcut tatil günlerinden birinin, genel hüküm olmamakla beraber, cuma günü olduğu 

                                                           
78

 Selâhattin Parladır, a.g.m., s. 173. 
79

 Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-

Öğretim, s. 166. 
80

 Mefail Hızlı, Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, s. 45. 



344 
 

söylenebilir
81

.  Bu günlere salı ve perşembe günleri de eklenerek medreselerdeki tatilin üç 

güne çıkarıldığı anlaşılmaktadır
82

. Öyle ki daha 15. ve 16. yüzyıldan sonra İstanbul’u 

ziyaret eden Toderini medreseleri meraklı gözlerle inceler ve de gözlemlerini yaparken 

buralarda tatil yapıldığını ve tatil günlerinin salı ile cuma günleri olduğunu not etmeyi 

unutmamıştır
83

. Salı gününün medreselerde tatil olarak kabul edildiği ve Fatih 

Medreseleri’nde modern dönemde ilgasına değin de sürdürüldüğü hatırlanmalıdır
84

. 

Medreselerde tatil yapıldığı bilinmekle beraber hiç tatil yapılmadığına dair 

örneklere de rastlanılmaktadır. Bu uygulamanın daha çok devletin ilk dönemlerine 

rastladığı kabul edilebilir. Bu iddiaya kanıt olarak Mehmed b. Beşir’in 2. Murad zamanında 

Bursa’daki Yıldırım Bayezid Medresesi’nde Cuma günü dışında haftanın altı günü ders 

yaptığı bilgisi kayıtlarda geçtiğinden verilebilir
85

. Medreselerin tatil günleri yukarıda izah 

edildiği üzere başlangıçta böylesi bir devinim içinde iken Molla Fenarî ile tatil günlerine 

bir gün daha eklenmiştir. Böylece bahsedilen üçüncü günün mucidi Molla Fenarî olmuştur. 

Molla Fenarî bu kararı verirken öğrencilerin ihtiyaç duydukları kitapları kolaylıkla istinsah 

edebilecek vakitleri olmasını düşündüğü dile getirilmektedir. Gerçekten de o devirde 

medrese öğrencileri kendilerinin ders kitabı olan Taftazani’nin eserlerini bulmakta zorluk 

çekmekteydiler. Fenarî’nin ihdası ile hemöğrencilerin kitapları istinsah edebildikleri hem 

de bir sonraki dersleri çalışmaya imkân buldukları düşünülmektedir
86

. 

Medreseler, en azından Anadolu ve Rumeli kadıaskerliği sınırları içinde homojen 

bir nitelik çizdiğinden tedris günlerinde de benzer teamüllerle hareket ediyorken 

üniversiteler için daha başka bir çerçeve çizmek gerekecektir. Bunun en önemli sebebi 

üniversitelerin neredeyse dinî hüviyetlerinin çerçevesinde yaşam bulabilmiş olmasında 

aranmalıdır. Mezhebî gerekliliklerin bir bakıma üniversitelerin tedris takvimleriyle 

günlerini de belirlemiş olduğu söylenebilir. Çünkü neredeyse önceden belirlenerek dinî 

günlere denk gelmediğinde aşağı yukarı 18 Ekim’de başlayıp 15 Temmuz’da sona erecek 
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olan derslerin sıklıkla yortu ve şehir azizlerinin anma günleriyle kesintiye uğradığı 

bilinmektedir.  

En azından İtalyan üniversitelerdeki ders günleri de medreselerdekilere benzer 

biçimde neredeyse haftanın beş günü olarak kabul edilmiştir: Pazartesi, salı, çarşamba, 

cuma ve cumartesi İtalyan üniversitelerinin ders günleridir
87

. Belki Ekim ile derslerin 

bittiği Temmuz ayı içerisinde toplamda yüz otuz beş [135] ders verilebilecek günden 

bahsedilmesi dinî günlerin ne ölçüde tedris faaliyetini sekteye uğrattığını mukayeseye 

yarayabilir. Solerno gibi tıp eğitiminin beşiğini oluşturan İtalyan üniversitelerinde ders 

günleri konusundaki bu görece ilgisizlik teşrih derslerinde yaşanmamıştır. Özellikle Noel 

gibi oldukça kutsal bir dönemde bile cesetlerin bozulmasının zorlaştığı soğuk günlerde bu 

imkândan yararlanmak için dinî ya da tatil günlerinin dikkate alınmadığı, derslerin devam 

ettiği bilinmektedir
88

; bu yaklaşım gerçekten de önemlidir.  

Eğitim geleneklerinde, öğrencilerin ihtiyaçları yanında dinî öncelikler yüzünden de 

tatillerin ihdas edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Tedris günleri farklılık gösterse de dinî 

günlerde tatil edilmektedir. Muhtemelen hemen hemen hafta içi beş gün ders yapılmakta 

ve ders günleri gün ışığına göre düzenlenmektedir. Her iki gelenekte de ders süresi sekiz 

dokuz [8-9] aylık bir dönemi içermektedir. 

Medrese ve üniversitelerde ders yapılan günlerin olağan ve olağanüstü olmasına 

bakılmaksızın iki bölüme ayrıldığı anlaşılmaktadır. Öğrenim gereklerine binaen ilk ders 

gün ışıdığında yapılmaktaydı. Bu tercihin ibadet zamanının hemen ardından gelmesi ayrıca 

işlevselliği bakımından da etkili olduğunu düşündürür. Tedrisin sabahki bölümünün 

dışında öğleden sonra ikindi vaktinde de derslere devam edilmesi son derece normal bir 

durumdur. 

Medreselerde oluşan ders düzeninin bir benzeri yeknesak olmasa da üniversiteler 

için de söz konusudur. Dahası, öğrencilerin eğitim almak için ücret ödemeleri öğrencilerin 

ders saatleri konusunda özenli bir tutum takınmalarına yol açmıştır. Elbette en azından 16. 

yüzyılda üniversiteler kendi binalarına sahip olana dek öğrenci ya da profesör loncalarının 

kiraladıkları yapı yahut evlerdeki öğrenim süreci medreselerdeki gibi son derece tutarlı bir 

devinim içinde olamamışlardır. Keza, dersler bazen öğreticilerin evinde olmasından dolayı 
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yemek sırasında bile ders görülmesi söz konusudur
89

. Dolayısıyla böylesi bir yapıda düzen 

beklemek mümkün değildir. Ancak genel olarak en azından İtalyan üniversitelerinde 

derslerin sabah ve öğleden sonra olmak üzere öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlendiği 

anlaşılmaktadır.    

Medreselerde derse başlamanın da bir usulü mevcuttu ve bu usul çerçevesinde 

cereyan etmekteydi. Derse başlamadan önce hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in tilavet 

edildiğini ders adabından saymak gerekir. Fatih ise benzeri bir dileğini, ama özellikle derse 

başlanmadan önce müderrisin bir Hadis-i Şerifi açıklamasını şart koyduğu anımsanmalıdır. 

Böylesi bir girişten sonra ders anlatımına geçilmesi, gerektiği yerde dikte gerektiği yerde 

münazara ile derse devam edildiğini tahmin etmek zor olmasa gerektir
90

. Elbette sabah 

dersleri önemliydi ve sıkça tekrarlandığı üzere icazetler ya da daha ileri bir ifade ile bir üst 

sınıfa geçmeyi ifade eden temessüklerin sabahki derslerden alındığı söylenmektedir
91

. 

Öğleden sonra görece daha önemsiz olduğu anlaşılan derslerde bir önceki dersin tekrarı 

yapılabildiği gibi muhtemelen sonraki derslere bir hazırlık olması için çalışmalar da söz 

konusuydu
92

. Medreselerdeki bu durum üniversitelerde de benzer bir biçimde 

uygulanmıştır. Düzenli ders programını oluşturan dersler sabahleyin işlenirken öğleden 

sonraki derslerde bir masterdan çok sanki muid konumundaki öğrenciler tarafından takrir 

edildiği varsayılabilir. Gerçekten de üniversitelerdeki asıl ders yükünü sabah dersleri 

oluşturmaktaydı
93

. 

Normatif olarak medreselerin sabah derslerinde 14. yüzyıldan itibaren oturmuş bir 

ders biçiminden bahsetmek gerekir. 15. yüzyılda bahsedilen bu ders yükünün beş [5] saat 

olduğu ifade edildiği üzere dört ya da beş [4-5] saatlik ders yüklerine ilişkin bir öngörüde 

bulunmak herhalde fazla iddialı olarak görülmeyecektir
94

. Bu öngörüye 16. yüzyılda beş 

[5] saatlik ders yapıldığının bilgisi eklendiğinde kanının doğruluğu sağlanabilir
95

. Fakat 

günde beş [5] saatlik yapının 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş tavsadığının emareleri 
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görüldüğü de ayrıca anımsanmalıdır
96

. Göreceli olsa da bu denli yoğun bir ders işleme 

mekanizmasının mevcudiyeti tartışılmalıdır. Keza muhtemelen derslerin blok şekilde 

işlenmediği, öğrencilerin hem dikkatlerinin hem de isteklerinin diri tutulmasına matuf 

boşluklara, bir bakıma teneffüslere yer verildiği tahmin olunabilir. Öyle ki bazı bilgilere 

göre günde bir iki [1-2] ders yapan müderrisler olduğu gibi bir günde on [10] ders yapanlar 

olabilmektedir
97

. Osmanlı vesikalarında yahut yazmalarında derslerin hangi aralıklarda 

işlendiğine dair sarih bilgiler mevcut olmadığı görülmektedir
98

. Kaldı ki Osmanlı medrese 

sisteminin kurucu metinleri olarak kabul edilebilecek Fatih ve Kanûnî kanunnamelerinde 

yahut külliyelerin vakfiyelerinde bu konuyla ilgili bilgiler yer almamaktadır. Genel 

bilgilere göre medreselerde derslerin sabah ve ikindi namazlarından sonra yapıldığı, 

derslerin musahebe yani sohbet biçiminde gerçekleştirildiği bilinmektedir. Söylendiğine 

göre musahabeden dolayı bir [1] saatlik ders için müderrisin günlerce hazırlanması 

gerekirmiş. Haftanın dört gününde ders yapıldığı bilinen medreselerde bir saatlik ders için 

bu denli yoğun çaba sarf edilmesinin not edilmiş olması derslerin saatlik birimlerle yapılıp 

yapılmadığını açıklamasa da kabaca bir fikir verdiği meydandadır
99

. Buna ek olarak ayrıca 

öğrencilerin bahsedilen her bir günde dört ders okudukları da diğer bilinenlerden olarak not 

edilmelidir. Tabii bu dört dersin hangilerinin sabah hangilerinin öğleden sonra okunduğu 

belli değilse de en kötü ihtimalle iki dersin sabah iki dersin öğleden sonra okunduğu 

tahmin olunabilir. Medreseler için daha makul bir tahmin ise dört dersin hepsinin de sabah 

okunması yolundadır. Her halükarda derslerin birer saatlik dilimlerler yapılması kadar iki 

saatlik periyodlarla yapılması da mümkündür. Burada muhtemelen talebelerin ve 

öğreticilerin genel görenek ve oturmuş kaideleri takip ettiklerini düşünmek gerekecektir. 

Kaldı ki, bazı başka kaynaklarda medreselerde 15. yüzyılda dört [4], 16. 

yüzyıldaysa beş [5] dersin okunduğu belirtilmektedir. II. Selim Edirne’deki Selimiye’de 

günde beş [5] ders okutulmasını şart koşmuştur. Yine aynı kaynaklarda dersler arasında 

“… talebelerin kitap, defter gibi malzemelerini almak ve hocalar dahil bazı ihtiyaçlarını 

karşılamak için bir müddet teneffüs
100

” yapıldığı ifade edilmektedir. 
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Üniversitelerde de dinî bir hüviyetle derslere ibadet ile başlanması anlaşılabilir bir 

durumu ortaya koymaktadır. Üstelik bilhassa Reform sonunda Puritan bir inanç dünyasının 

şekillendirdiği Protestan dünyasında bunu beklemek de gerekir. Elbette Katolik 

üniversitelerinde de bu türlü bir uygulamanın yapılmadığı söylenemez. Misal olmasıiçin 

1585 yılında Heidelberg’de okuyan bir üniversite öğrencisi çok erken saatlerde başladığı 

günün belki de en önemli bölümünü sabah saat 6’da başlayan ders oluşturuyordu. Ders 

sonrasında ve yemeklerde okunan dualar ve Kutsal Kitap bölümleri eğitim yaşamının 

önemli rükünlerinden sayılıyordu
101

. 

Gerek medrese gerekse üniversitelerde eğitimin takrir metodu ile gerçekleştirildiği 

genel kabul gören bir iddiadır. Bu ön kabule ayrıca tartışma, not tutma gibi hususları da 

eklemekte beis görülemeyecektir. Genel olarak hem medreselerde hem de üniversitelerde 

derslerin iki ana bölümde işlendiği anlaşılmatadır. Zamanlamaları çok farklı olmasa da 

aşağı yukarı benzer özellikler taşımaktadırlar. Dersler öğleden önce ve sonra yapılmakta 

her iki gelenekte de sabah yapılan dersler önemli addedilmektedir. Bu kapsam içerisinde 

medreselerdeki icazetin sabah derslerinden alınmakta olduğu bilinmektedir. Keza 

üniversiteler için de sabah işlenen Aristo derslerinin son derece önemli ve üniversite 

öğreniminin neredeyse temelini teşkil ettiği görülmektedir. Elbette bahsedilen derslere 

ilişkin bir dizi malumat söz konusu ise de bu derslerin nasıl bir çerçevede sürdürüldüğü 

genel olarak çok belirgin değildir. Derslerin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü 

üniversiteler bir yana en azından medreseler için çok net olmadığı söylenebilir. Doğrusu 

dersin kaç dakika sürdüğü, dahası nasıl işlendiği dönemin eğitim kurumlarını anlamak 

açısından son derece faydalı olduğu ifade edilebilir.  

Üniversitelerdeki derslerin çağın pedagojik gereklerine uygun bir şekilde 

gerçekleştirildiği varsayılabilir. Elbette öğrencilerin dikkatlerini sürekli diri tutmak 

öğreticinin becerisini gerektiriyor olmalıdır. Ancak yine de öğrencileri çok sıkacak uzun 

derslerden kaçınıldığı anlaşılmaktadır. Bilhassa pedagojinin Erasmus ve Melanchthon gibi 

dönemin büyükleriyle revaç bulması derslerin kabul edilebilir uzunluklarda işlenmesini 

berkitmiş olabilir. Aşağıda da değinileceği üzere dersler çoğu kez birer saatlik 

uzunluklarda işlenmişse de önemli görülen derslerin iki saatlik dilimler halinde yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Böylesi uzun soluklıu derslerin sadece takrir ya da diğer bir deyişle sunum 

ile gerçekleşmediğini ummak herhalde mesnetsiz kalmayacaktır. Çünkü bu dersler bir 
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bakıma birer şerh olduğundan not tutma, sonrasında şerh ve tartışmayla ilerlediği 

düşünüldüğünden iki saatli bir müddet belki de ancak dersin işlenmesine imkân sağladığı 

kolaylıkla tahmin edilebilir. Ama üniversitede izlenmesi gereken zaman dilimi manastır 

alışkanlıklarının bir devamı olarak gelişmiş olmalıdır. Araştırmacılara göre üç saatlik 

manastır eğitiminin üniversitedeki derslere yansıması o şekilde olmasa da benzer 

biçimlerde devam ettirilmiştir. Bu yaklaşıma göre üniversitelerdeki sabah dersleri 45 ile 90 

dakika sürmekteydi. Bahsedilen derslerde klasik ders programı sürdürülürken hocaların 

dersleri kimi kez daha uzun bir zaman alabilmekteydi. Bu bakımdan 45 ile 90 dakika süren 

dersler bazen uzayabilmekteydi. Ordinarii olan ve programın önceliklerini meydana 

getiren dersleri veren hocalar söz konusu dersleri sabah 6 ile 9 saatleri arasında 

vermekteydiler
102

. Başka üniversitelerde, örnek olarak Louvain’de derslerin sabahın çok 

daha erken vakitlerinde, saat 5’te verilmeye başlandığına da rastlanılmaktadır.  

Yukarıdaki cümleden de anlaşılıcağı üzere üniversitelerin ders yapma biçimleri 

medreselerdeki gibi öğleden önce diğer bir deyişle ordinariive öğleden sonra extra-

ordinarii olmak şeklinde iki ayrı zaman diliminde verilmekteydi ve medreselerde olduğu 

üzere mezuniyete sebep addedilen dersler hep öğle öncesinde verilen derslerden 

olmaktaydı. Belki de sırf bu yüzden sabah derslerinin çok daha yoğun olduğu ifade 

edilebilir. Zaten aşağıda da Leipzig Üniversitesi örneğinde görüleceği üzere sabah dersleri 

son derece önemli ve de nitelikliydiler. Sabah dersleri manastır geleneğinin de etkisiyle 

pek çok üniversite yanında kolej ve Cizvit kurumlarında da sabahın erken saatlerindeki 

ibadet ve yemeğin ardından başlardı. Sabahki dersler hep olmasa da çoğu defa Aristo’nun 

Organon, Fizik veya diğer kitaplarının okutulmasıyla ilgiliydi. Orta Çağ boyunca çok 

önem atfedilen bu dersler bir saatlik zaman dilimlerinde işlendiği kadar bazen iki [2] 

saatlik blok dersler halinde yapıldığı da bilinmektedir
103

. 

Medreselerin tedris yoğunluğuna göre üniversitelerdeki ders yükünün göreceli de 

olsa bir parça daha yoğun olduğu tahmin edilebilir. Eğer Grendler’in vermiş olduğu Roma 

Üniversitesi’nin 1567-1568 yılları arasındaki günlük ders planı olabildiğince net ise bu 

kanıyı güçlendirici verileri içermektedir. Grendler’e göre sabah saat 7’de başlayıp 11 gibi 
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biten zaman diliminde oldukça yoğun bir program söz konusudur
104

.  Bu kanıyı 

Rashdall’ın verdikleri bilgiler de desteklemektedir
105

. 

Bahsedilen kesintisiz ders saatleri belki de 16. yüzyılın sonundan itibaren 

Avrupa’da daha sıklıkla tercih edilen bir bütün olmuş olabilir. Çünkü daha 16. yüzyılda 

Corpus Christi College’da günün erken saatlerinde neredeyse ardı ardına Aristo’nun 

kitapları öğleye dek dersin kendisini meydana getiriyordu. Ama bu kanıya 17. yüzyılın 

Toulouse’unda uygulanan ders saatleri neredeyse alenen destek olmaktadır. Sözü edilen 

yüzyılda Paris, Toulouse, Orléans ve Bourges’daki üniversitelerde kahvaltıdan hemen 

sonra başlayan derslerin 08:15 ile 10:15 saatleri arasında yapıldığı belirtilmektedir. 

Öğleden sonrası için planlanmış olan dersler ise yaz günlerinde 14:30-16:30, kış 

mevsimine denk düşen günlerdeyse 15:30-17:00 aralığında işlenmekteydiler
106

. 

1558 tarihinde Leipzig Üniversitesi’nde ders vermesi için anlaşma imzalanan 

öğreticiler ve dersleri aşağı yukarı bilinmektedir. Bu bilgiye göre, öğleden önce saat 6’da 

fizik, 8’de dialektik, 9’da matematik, öğlen 12’de poetik, öğleden sonrasında saat 1’de 

retorik, 2’de bu defa başlangıç matematiği, 3’te Yunanca, Latince, etik ve poetik, 4’de 

Aristo mantığı ve metafiziği, yine aynı saatlerde gramer dersleri verilmekteydi. Bu kabaca 

düzenlenmiş çizelgeden derslerin muhtemelen birer saatlik fasılalar halinde işlendiği 

düşünülebilir. 

1611 tarihinde Cambridge Üniversitesi’nde mantık dersi için önerilen çalışma yahut 

daha doğru bir ifade ile ders saatleri sabah 6’dan 8’e değin geçen süreydi. Tabii bu iki 

saatlik sürenin blok olarak yapılıp yapılmadığı hususu kaynaklarda sarih değildir
107

. 

17. yüzyılda son derece bilindik bir figür olarak Isaac Newton [ö. 1727], 

muhtemelen eski alışkanlıkları sürdüren bir öğreticiydi. Ama bazen derslerini yarım saat 

tuttuğu da not edilmektedir. Bazen de bir saatlik dersler yapmakta olduğu 

belirtilmektedir
108

. Muhtemelen bu yarım saatın yarısında not tutturmakta diğer 

yarısındaysa açıklamalar ve şerhler yapmaktaydı. Hakikaten bu dönemde de 16. yüzyılın 

son dönemlerinde de dersler bir saatlik periyodlar halinde işlenir, ilk yarım saat not 
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tutturmakla geçirilirken diğer yarım saatte ise not edilmiş bölümlerin şerhi yapılmaya 

çalışılırdı. 

Yükseköğrenimde öğrencilerin ne sürede mezun olabilecekleri öteden beri farklı 

biçimlerde de olsa her iki yükseköğrenim geleneği için düzenlenmesi gereken bir husus 

olagelmiştir. En azından 19. yüzyılın kitlesel ve merkezi idare mekanizmalarına değin 

neredeyse bağımsız hareket eden kurumların bir bakıma genel çaplı akreditasyondan uzak 

olmaları öğrencilerin ne seviyede ve zaman diliminde neyi okuyacaklarını belirsiz 

kılabilmekteydi. Üniversiteler için mezuniyete değin eğitim ile geçirilecek zaman birimleri 

bir biçimde belirlenmeye çalışılmıştır. Keza medreseler için de bu türlü bir ihtiyaçlar 

mevcut olagelmiştir.  

Okunacak olan sürenin belirlenme zorunluluğunun altına yatan en büyük etmenin 

modern tabirle yukarıda da anıldığı üzere akreditasyon sağlanmak istenmesinden 

kaynaklandığını düşünmek için pek çok neden sayılabilir. Merkezî otoriteye bağlı olsun ya 

da olmasın yükseköğrenimin kitap ya da sınıf ölçüsünde ilerlenmesinin sağlanması bu 

niyeti bir bakıma gerçekleştirmiş olmalıdır. Geniş bir coğrafyaya dağılmış öğrenim 

kurumlarının birbirleri arasında gerek öğrenci gerekse öğreticiler şeklindeki geçişkenliği 

de ancak eğitim süresinin belirli sınırlar içinde tespit edilmesi ile yakından ilişkilidir. 

Böylelikle kimin ne ölçüde okuduğu kabaca da olsa belirlenmiş olunuyordu. Zaten son 

tahlilde icazet ya da diploma yoluyla bunun tevsik edilmesi de bu hususla alakalı 

görülmesi gerekir. 

Yukarıdaki sebeplerden farklı olarak eğitim sürelerinin önceden belirlenmiş olması 

bir bakıma boş kadroların belli bir ahenk içinde doldurulmasının da güvence altına 

alınmasıyla da alakalıydı. Osmanlı coğrafyasının da nasiplendiği ölçüde Avrupa’daki tarım 

devrimi neticesinde nüfusun artması boş mevkilerin doldurulmasında belirli limitlerin 

geçilmesini zorunluluk haline getiriyordu. Artan nüfusa oranla yeni görevlerin o nispette 

artmaması da doğrudan doğruya bu mansıpların ele geçirilmesine yol açıyordu. Öyle 

olunca basit öğrenim faaliyetleriyle bu mansıplara erişmek hiç de zor değildi. Zaten sırf bu 

gibi nedenler yüzünden alt tabakaların üste doğru yaptıkları tazyikler sonuç vererek sürecin 

emniyet altına alınmasını zorunlu kılıyordu. 

Öğrenim sürelerinin önceden belirlenmesiyle adaletsizliklere mani olunmak 

istenmiştir. Rekabet denilemeyecekse de eğitim almak isteyen öğrencilerin kendi 
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aralarındaki yarışmaları belli bir düzen içerisinde tutmak da devlet erkinin ödevleri 

arasında yer alıyordu. Bu süre algısı aslında kendisini doğrudan doğruya eski tabirle 

müfredat yeni adlandırmayla ders programıyla da bağlı kılmaktaydı. Ders programının 

teşekkülünde hangi dersin okunacağı önemliyse de bir o kadar önemli olan husus hiç 

kuşkusuz ilgili dersin ne denli okunacağıyla da yakından ilgisi neredeyse muhakkaktır. 

Bu yüzden hem Avrupa üniversitelerinde hem de Osmanlı medreselerinde derslerin 

ne kadar okunacağı son derece önemli olmuştur. Dersin kendisi kadar okunacağı süre, 

ardından tüm sürelerin toplu olarak öğrenci lehine mesleki ve ilmî yeterliliğinin tahkiki 

ancak mümkündür. Aslında ders sürelerinden yola çıkarak iş gücüne katılacak olanların 

tasnifi de bu şekilde halledilmiş oluyordu. Belki de sırf bu gibi nedenlerden dolayı öğrenim 

sürelerinin sıkı sıkıya kontrol altında bulundurulması merkezi idareler için son derece 

hayatiydi. Çünkü bu müdahale bir bakıma düzenin tasarlanması demekti.  

Osmanlı medreseleri için örnek addedilebilecek düzenlemeleri diğer hususlarda 

olduğu üzere Selçuklularda bulmak mümkün. Misal olması için vakfiyesi yayınlandığından 

son derece bilindik bir kaynak olan Altunapa vakfiyesine göre öğrencilerin okuması 

gereken süre belirtilmemiş olmamakla beraber bir zaman sınırı içinde mezuniyet 

mecburiyetinde bırakılıyorlardı. Otuz sekiz [38] öğrencisi olduğu vakfiyesinden öğrenilen 

medresedeki öğrencilerden beş [5] yıllık bir dönemi başarı ile ikmal edemeyenlerin 

medreseden çıkarıldığı anlaşılmaktadır
109

. Böylelikle bu bilgi bir eğitim süresine taalluk 

ettirilemese de bir zaman sınırlaması olduğunu ortaya koymaktadır.  

Osmanlı medreselerinde Selçuklulardan beri gelen düzenin de yardımıyla 

muhtemelen tecrübî olarak da geliştirilmiş bir şekilde tedris, zaman dilimlerine 

bölünmüştür. İlk dönemler için muhtemelen insiyakî bir niyetle, okunacak kitaplar yahut 

kitapların içerisindeki bölümler bahsedilen bu süreleri belirliyordu. Sınıf geçme yerine 

kitap geçme olsa da bu sınırların da belirli süreler içinde ikmali pek doğal olarak 

beklenmekteydi. Bu konuda Fatih öncesinde de düzenlemeler yapıldığı tahmin olunsa da 

henüz tevsik edilemediğinden Fatih Sultan Mehmed zamanı medreselerdeki tahsil 

müddetleri bakımından ilk bilgi edinilebilen devir haline gelmiştir. Galiba Fatih Sultan 

Mehmed bânisi olduğu medreselerde hangi derslerin, dahası kitapların, okunmasını ifade 

ederken ne sürede okunacağını da zımnen ifade etmiştir. Tabii yukarıda dile getirilen 
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hususlarda da ifade edildiği üzere 16. yüzyıldan itibaren çeşitli sıkıntılar resmi belgelere 

girmeye başlamıştır.  

Kanûnî Sultan Süleyman devrinde, 1526-1540 yılları arasında, Sahn’a varmadan 

tahsil edilecek sürenin sekiz [8] ile dokuz [9] yıl arasında olduğu hesaplanmaktadır. Bu 

yaklaşımagöre 20 ve 30 akçeli medreselerde iki [2] , 40 akçeli medreselerde iki [2] ile üç 

[3] , 50 akçeli hariç ve dâhil medreselerinin her birinde de birer [1] yıllık döneme karşılık 

geldiği not edilmektedir. Öyleki bu hesaba göre bir talebenin kat-ı meratibi ile Sahn 

öncesinde tahsil süresi sekiz ile dokuz yıl arasına denk gelmektedir
110

. 

Doğrusu bu bilgilerden elde edilecek sonuca göre ancak yaklaşık bir sonuca 

varılabilmek mümkün görünmektedir. Zira üç [3] yıllık genel bir tahsil sürecine bir da 

Sahn gibi yüksek dereceler eklendiğinde sürenin on yılı aşması pek de makul 

görülemeyebilir. Oysa Uzunçarşılı’nın Taşköprülüzâde’nin biyografisinden yola çıkarak 

vardığı sonuç Ahmed İsamüddin Efendi’nin toplamda on [10] yıllık bir medrese tahsili 

yaptığıdır
111

. Zaten zamanında bir tartışmanın konusu da olan tahsil süresinin kendisi 

vesikaların değerlendirilmesiyle ilgili olmalıdır
112

. Zaten bu süre muhtemelen çeşitli 

sebeplerden dolayı kısalmaya başlayınca merkezî idarenin müdahalesi söz konusu olmuş 

olmalıdır. Öyle ki, sicillere kaydedilmiş 1537 gibi erken bir tarihe ait fermanda sekiz 

dokuz yıllık sürenin kısaltıldığına ilişkin bir ifade ile karşılaşılmaktadır. Fermana göre, “… 

beş yılda Semâniye’ye varub rabt oluna, beş yıldan eksikde bir tâlim-i ilm Semâniye’ye 

itibâr eylemeye…
113

” emri, sekiz dokuz Sahn yahut Musıla önceki sürenin beş yıla 

düşürüldüğüne delalet edebilir. 

1 Şubat 1576 tarihli bir fermanda mevzu uzun uzun ele alındıktan ve süreç ifade 

edildikten sonra Sahn’a gelmeden önce kat edilmesi gereken süreler alenen şu şekilde ifade 

edilmekteydi: “Ve her danişmend, Hâşiye-i tecrid ve Miftah medreselerinde ekalli bir yıl 

şugl etmedin yukarı medreselere hareket etmeye ve Haşiye-i tecrid medreselerinin her 

birinde ekalli bireray şugl edip ders okumadan âhar müderrise varmaya ve Miftah 

medreselerinde dahi akalli iki ay şugl edip ders okumadın âhar müderrise varmaya ve 
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Kırklı medreselerinde dahi akalli üçay şugledip derslerin okumadın âhar müderrislere 

varmayalar ve Hâriç elli medreselerinde akalli beş ay şugl edip ve derslerin okumadın 

yukarı medreselere varmayalar ve Paye-i Sahn medreselerinde (Dâhil medreseleri) akalli 

altı ay şugl edip derslerin okumadın âhar müderrise varmayalar ve beyan olunduğu kanun 

üzere danişmendlerin şugl ve hareketleri şühûd-ı udul ile sâbit olmadın müderrisîn dahi 

anları kabul itmeyeler…
114

.” Mühimme Defteri’nde kayıtlı bu bilgiye göre Sahn-ı Seman’a 

yahut Sahn-ı Süleymaniye’ye çıkana değin geçen alt devir medrese tahsili yaklaşık bir 

değer olarak üç [3] yıl olmalıydı. Bu sürenin üzerine Tetimme yahut Musıla’yı da dahil 

etmek gerekirse buralarda da tahsil 16. yüzyılın başlarında bir yıl iken 1576 tarihli 

fermanın döneminde altı [6] aylık bir süreye indirilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır
115

. 

Muhtemelen bu hazırlık okulları altı aylık bazen de bir [1] yıllık tahsillerin ikamesi ile yine 

birer yıllık Sahn veya Hamise eğitimi meydana gelmiş oluyordu. Böyle olunca 16. yüzyılın 

ilk çeyreğinde en üst seviye medarise değin kat-ı meratip süresi sekiz dokuz yıllık bir 

süreye tekabül ederken aynı yüzyılın sonlarında beş, ardından önce üç [3], 1597 tarihli bir 

kanunnameye nazaran da iki [2] yıla indirildiği anlaşılmaktadır
116

. 

Aslında yukarıdaki bu bilgiler, genel olarak talebelerin okumakla yükümlü 

oldukları zaman dilimlerinin gerçek zamanını değil ancak asgarî olanını ifade ettiğinin 

bilinmesi gerekir. Zira bununla asıl yapılmak istenilen kesin zaman dilimlerini 

tasarlamaktan çok asgari sürelerin ikmali olduğu rahatlıkla düşünülebilir. Zaten bir 

öğrencinin bir kitabı ne denli ikmal edeceği kendi beceri ve çalışmasına bağlı olması 

yüzünden itibari zaman aralıkları kişilere göre değişebilecektir. Fakat bu süreler galiba bir 

yüzyıl içinde zamanla kısalmıştır. Enteresan bir biçimde benzer bir eğilim aşağıda da işaret 

edileceği üzere dönemin üniversitelerinde de göze çarpmaktadır. Ama yine de her ne şartla 

olursa olsun öğrencilerin bir şekilde önceden vaz edilmiş süreleri tamamlaması istendiği 

bilinmektedir. Elbette üniversitelerin yapılanmaları ve yapılanmaya yol açan sebepleri 

medreselerden farklı olması yüzünden tahsil süreleri de değişiklik gösteriyordu. Kaldı ki 

bir Avrupa geleneği olarak Roma hukukundaki yirmi beş [25] yaşın kişinin sorumluluğu 

ile karşı karşıya bırakılması durumu öğrencilerin üniversiteden mezun olarak yaşama 
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atılmasıyla da yakından alakalı gibi görünmektedir
117

. Ortalama bir öğrencinin en azından 

Orta Çağ boyunca mürettep bir üniversite öğrenimi de ufak farklarla medrese 

talebelerininkini andırıyor olmalıdır.  

Bir kişi scholaris, baccalarius, master, licentia docenti merhalelerini aştıktan sonra 

ancak üniversiteyi bitirmiş addedilebilmekteydi
118

. Gerçekte de üniversiteler için bir 

öğrencinin kazanmaya çalıştığı baccalaureate, licentia ya da doctorateden biri olsa da bu 

doğrudan doğruya öğrencilerin eğitim gördükleri zaman dilimi ile ilgiliydi. Ölçülen zaman 

dilimi ister yıl, ister sömestr ya da Fransa’da uygulandığı biçimiyle çeyrek dönemler 

biçiminde de olsa mezuniyete dair bir husus anlamına gelmektedir. Kaldı ki bu genel 

toplama, üniversite öncesinde yer alan ve söylendiği üzere medreselerin alt kademeleri ile 

karşılanması gereken gramer okullarının da katılması icap etmelidir. Avrupa için en uzun 

eğitim zorunluluğu galiba Hıristiyan ilahiyatında aranmaktaydı. Bu bir bakıma medrese ile 

de karşılaştırılabilir. Medreselerde de Sahn ya da Hamise’ye değin geçirilmesi gereken 

süre nasıl on yıl gibi bir dönemi gerektiriyorsa Hıristiyan fıkhının master seviyesinde 

tedrisi de aşağı yukarı benzer sürelere ihtiyaç duymaktaydı. 16. yüzyılın Tübingen’inde 

Hıristiyan fıkhında derece almak için on [10], hukukta altı [6], tıpta beş [5] yıllık bir eğitim 

alınması zarureti mevcuttur. 1636 tarihli görece daha yeni bir kanuna göre Oxford’da sanat 

alanındaki master derecesi için yedi [7], daha sonra tıp yahut hukuk doktorası içinse üç yıl 

[3], Hıristiyan ilahiyatında bir dereceye erişmek için de yedi [7] yıllık bir çalışma 

gerekmekteydi
119

. 

Üniversitelerin iki önemli örneğinden Paris Üniversitesi 1363 tarihinde, buraya 

gelecek öğrencilerden nitelikli bir ön hazırlıkistemekteydi. Bunun için İtalya’dan gelen 

öğrencilerin, en azından, üç [3] yıllık bir felsefe ve mantık eğitiminin ardından kendisine 

başvurmasını istemekteydi. Bu üç yıllık eğitimin üzerine ancak yine Paris Üniversitesi’nde 

görülecek üç [3] yıllık bir dönemde mantık, felsefe ve Hıristiyan ilahiyatı, üstüne üstlük 
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disputatio, lectio gibi zorunlu temsillerden başarılı olabilirse mezuniyeti hak etmesinden 

bahsedilebilecekti
120

. 

Bir başka örnek olarak İngiltere’deki lisans süresi verilebilir. Alt kademe eğitimin 

tanınması için dört [4] yıllık bir eğitim, sınav ve çalışmadan müteşekkil bir sürenin 

başarıyla sonlandırılması gerekmekteydi.  Hatta İngiltere’deki bu geleneksel zaman dilimi 

yine kimi yerel soyluların baskısıyla olsa gerek lisans düzeyinde dört [4] yıldan üç [3] yıla 

indirilmiştir. Ama yine de bir lisans düzeyi için öğrenciden beklenen süre dört yıl şeklinde 

belirlenmiştir
121

. Bu kısalma durumu genel olarak başka Avrupa üniversitelerinde de 

görülmektedir. Yine bu kanıya misal olması için Breslau’da mezuniyet için 1546-1565 

yılları arasında beş [5] ile altı [6] yıllık bir süreye ihtiyaç duyulurken bu defa 1626-1645 

yılları arasındaysa dört [4] yıla düşmüştür
122

. Évora Üniversitesi’ndeki ve Colegio das 

Arte’da 1555-1650 arasındaki felsefe öğretmenlerinin eğitimlerinin analizine bakıldığında 

bir Portekizlinin felsefe okuması üç buçuk [3,5] yıl sürmekteydi
123

. Keza Portekiz’e göre 

doğuda yer alan Pisa’daki Studio Pisano’da 1545 yılındaki okul yönetmeliğine göre 

öğrencinin beş [5] yıllık bir eğitimden geçmiş olması beklenirdi. Bununla beraber Osmanlı 

deneyimdeki gibi bu defa 1572’de çalışma süresi üç [3] yıla inmiş olduğu 

anlaşılmaktadır
124

. 

Bireysel bir örnek olarak ise yine Breitinger verilebilir. Breitinger, tüm ününe 

ragmen 1582 yılında okula girdiğinde 1593 yılında hazırlık çalışmalarını tamamlayıncaya 

kadar genel olarak başarısız ve yetersiz bir öğrenci olarak görülmektedir. Birinci derecede 

üç [3] yıl diğerinde ise dört [4] yıl zaman geçirmiştir. 17 yaşında bir yıl fazladan 

okuduktan sonra ancak mezun olmuştur.  

Zaman, parçalarına bölündüğünde önce günler oluşturulmuştur. Günler de kendi 

içlerinde iş ve tatil günleri olarak tekrar bölündüler. Dinsel kökenlerine değin gidecek bu 

ayırma, aslında zamanı hale yola koymak isteyişinin bir sonucu olmalıdır. Tüm diğer 
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gündelik meselelerin zaman ile ilişkilendirildiği gibi öğrenim de zaman ile irtibatlı hale 

getirilmiştir. Dersin vakti ve süresi yanında derse ve eğitime ara veriş de bir bakıma 

bununla alakalı görülebilir. Tatil ise sadece bir dinlenme ya da ara verme olarak da 

görülmemeli, aksine zamanın ölçülmesi, yapılanların değerlendirilmesi şeklinde de 

değerlendirilmeye tabi tutulmalıdır. Medrese ile üniversitelerdeki hem ders hem de tatilleri 

bu çerçeve içinde değerlendirmek doğru olacaktır. 

Medrese ve üniversiteler, tevarüs ettikleri gelenekler kapsamında eğitim 

faaliyetlerini sürdürmekteydiler. Kimi günler ders yaparlarken kimi zamanlar da derslere 

ara vermekteydiler. Bu ara verişlerin hep bir amacı mevcut olagelmiştir. Tatillerin belki ilk 

amacı öğrenci ve öğretmenlerin yoğun tedris faaliyetinden uzaklaşarak yenilenme ve 

değerlendirme yapabilmeleri olsa da dinî sebepleri de işin içine katmak yerinde olacaktır. 

Her iki kurum için bu gerekçe doğru olmalıdır. Çünkü medreseler dinî bayramlarda ve 

Ramazan ayı boyunca öğrenim faaliyetine ara vermekteydiler. Böylelikle öğrenci ile 

müderrisler için dinlenme imkânı oluşabilmekteydi. Keza, Ramazan ayı eğer tatil olarak 

görülebilirse öğrencilerin öğrendiklerini tatbik etme imkânına kavuştuklarını ayrıca 

söylenmelidir. Böylece öğrenciler kendilerini değerlendirebilmekteydiler. Medreselerde 

sınıf geçmekten ziyade kitap geçmek söz konusu olduğundan üniversitelerdeki gibi 

sömestr kavramı hâsıl olamamıştır. Misal olarak kuzey bölgelerindeki üniversiteler ders 

zamanını üçe bölmelerine karşın medreselerde böylesi bir temayül ile 

karşılaşılmamaktadır. Üniversitelerdeyse sömestr sonunda tatil mevcuttur. Ancak bu tatile 

şehirlere göre değişse de ayrıca yıl içindeki yortu ve dini bayramlardan kaynaklanan tatil 

günleri de eklemek icap eder. Medrese ile üniversitelerdeki dini ve yıllık tatillerin dışında 

haftalık tatillerden de sözetmek gerekir. Medreselerdeki haftalık tatillerin temelinde 

öğrenim ihtiyaçları yatıyorken üniversitelerinkinde dini sebepler görülüyordu. 

Üniversiteler ile medreseler arasında fikrî ve biçimsel benzerlikleri ortaya koyan 

Makdisi’ye göre de tatil günlerine yönelik katı kurallar mevcut değildi. Üniversitelerde de 

olduğu üzere ta Orta Çağ’da bile medreselerde haftanın üç günü ders yapılmadığı 

bilinmektedir
125

. 

Medreseler merkezî bir yönetimle ile yönetilmeyip vâkıfın rızasına muvafık şekilde 

idare edilseler de dikkat çekici bir biçimde merkezîleşmiş görünmektedirler. Medresenin 

nasıl işleyeceği, hangi kitapların, nasıl okunacağına kadar belirleme yetkisi ve hakkı olan 
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vâkıfın, medresenin ders ve tatil yapacağı günleri belirleme selahiyeti de vardı. 

Vakfiyelerde bunlar açıkça belirtilir. Fakat genel olarak medreselerin kânûn-u kadîm gibi 

gördükleri geleneğe değer verdikleri söylenmelidir. Sırf belki de bu yüzden genel bir 

çerçeve oluşturulmuştur. Farklı tatil günlerinin ihdas edilebilmesi mümkünken bu yüzden 

medreselerin tatil günleri birbirlerinin aynısı olagemiştir. Vakfıyelerde bu duruma titizlikle 

riayet edilmesinin istendiği bilinmektedir. Misal olması için Lala Şahin Paşa Medresesi 

örneği verilebilir. Vakfiyeye göre Lala Şahin Paşa [ö. 1386?], tesis ettiği medresesine 

atanacak müderriste pek çok şart yanında şer’î özrü olmadıkça tatil günleri dışında dersleri 

terk etmeyecek biri olmasını da istemektedir
126

. Dersi terk ile tatil etme durumu öylesine 

önemli bir mevzu olarak algılanmıştır ki, müderrisin tatil-i evkat etmesi, kendisinin azil 

sebeplerinden biri olarak görülegelmiştir
127

. 

Öyle anlaşılıyor ki, üniversitelerde de eğitimin niteliği, öğrencilerin istekleri, 

önceden kestirilemeyen durumlar yanında dini gerekçelerle tatiller yapılıyordu.  Kıt’a 

Avrupa’sında farklı uygulamalarla karşılaşılsa da aşağı yukarı eğitim dönemi birbirlerinin 

benzeri şekilde uygulanmaya başlamıştır. Farklılıklar ülke ülke değişebildiği gibi aynı 

üniversitenin fakültelerinde bile farklı uygulamalara rastlanabilmekteydi. Üniversite 

eğitimi temel olarak ilgili yılın ekim ayının başlarında başlayıp temmuz ayının başlarında 

da sona ererdi. Bu yüzden üniversitelerde genel olarak temmuz ayının başı ile ekim ayının 

başının arasında kalan sürenin tatil olarak değerlendirildiğini söylemek gerekebilir.
128

  Yıl 

üç sömestrlik bir eğitim döneminden oluştmaktaydı. Üç sömestrin sonunda pek çok İngiliz 

üniversitesinde, görece uzun, bir tatil dönemine geçilmekteydi
129

.  Üniversitelerin haftalık 

tatil günü kesinlikle pazar günüydü. Dini içerik kazanmakla beraber öğrencilerin 

dinlenmesi yanında ibadetlerini yapmasına da imkân tanınmış olabilmekteydi. Pazar 

gününün yanında neredeyse yüz güne yaklaşan dinî günlere ilk dönemlerde rastlansa da 

şehir yönetimleriyle okul idareleri bunları azaltma yoluna gitmişlerdir. Zira her üniversite 

eğitim dönemini kendilerine uygun kıstaslara göre önceden planlama yoluna gitmişlerdir. 

Hatta çoğu kez üniversitelerde akademik takvim uygulamaya koymuşlardır
130

. 
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Medreselerde tamiratlar dolayısıyla oluşan eğitim kesintilerinin benzerleri bu defa 

üniversitelerde salgın hastalık ve savaşlar dolayısıyla ortaya çıkmaktaydı. Bilhassa 

Reformasyon sonunda fizikî şartları yetersiz olan akademilerin sık sık eğitime ara 

vermeleri o dönem için karşılaşılan vakıalardandı. Keza uzun süren veba ve benzeri salgın 

hastalıklarda hem okul yönetimi hem de memleketlerine giden öğreniler nedeniyle okullar 

uzun süreliğine tatil edilebiliyorlardı.  

Hiç şüphesiz Avrupa üniversiteleri için dini günlerle yortu ve festival dönemleri de 

tatil yapılabilmesi için en uygun dönemleri oluşturuyorlardı. Öğrencilerin dinlenmeden çok 

eğlence amaçlı olarak tercih ettikleri festivaller yanında dini günlerin de tatil olması farklı 

mezheplerin olduğu Avrupa’da sıklıkla tartışmalara yol açacak kabiliyetteydi. Örnek 

olarak erken bir dönem olsada 13. yüzyıldan itibaren dini dünlerden kaynaklanan tatillerin 

bir haftadan fazla uzatılmamasının önüne geçilmesi isteniyordu
131

. Gerçekten de 15. ve 16. 

yüzyılda çoğu kez dinî ya da festival kaynaklı olduklarına bakılmaksızın öğrencilerin 

tatilleri uzatma istekleri ile sıklıkla karşılanmıştır.  

Genel olarak ders vakitleri yıllıkyüz elli veya yüz altmış [150-160] gün ile 

sınırlanabiliyordu. Bu sınırlamanın en bariz göründüğü üniversitenin Bologna olması 

gerekir. Bologna Üniversitesi’nde Noel için neredeyse on günlük bir tatil yapılmaktaydı. 

Bu tatile on dört günlük Paskalya Bayramı tatili de eklendiğinde oldukça uzun bir tatil 

ortaya çıkıyordu. Bununla beraber farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki üniversiteler 

bulundukları yerlere göre farklı tatil günleriyle de meşguldüler. Şehirlerin koruyucu 

azizlerinin yortu günleri yahut yerel festival zamanlarında da tatil yapılmaktaydı. 

Üniversitelerin duruma göre değişen bu yöresel farklılıkları öğrencilere dinlenme fırsatı 

veriyor görünse de eğitimin öğrenciler tarafından finanse edildiği düşünülürse zaman 

zaman çeşitli sorunların oluşmasına da yol açıyordu. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin 

ders görmek istediklerine ilişkin talepleri çoğu defa üniversite yönetimlerini meşgul 

ediyordu. 

 

III.   Ders Programı ve Okunan Kitaplar 

Medrese ile üniversitelerde okutulan ders kitaplarının temel kaynakları Eski Yunan 

ve klasik Orta Çağ’ın Arapça metinleriydi. Bu metinler ya antik Arap ve İran unsurlarını 
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ya da çok önemli bir şekilde Greko-Helenistik mirasını bünyesinde taşımaktaydı. Medrese 

veya üniversite ayırımı olmaksızın ders kitabı niteliğindeki eserler bir şekilde İslam eğitim 

teorisinin içine adapte edilmiş oldular. 8. yüzyıldan sonra 16. yüzyıla kadar süren İslamî 

eğitim çalışmaları, pedagojik ve didaktik sorunları bireysel din eğitiminin teolojik 

gerekçeleri halinde formüle edilmiştir
132

. Sonrasında buradan yola çıkılarak geliştirilmiş 

metotlar ile yazılmış eserler, hem medrese hem de üniversielerde okutulan kitaplar halini 

almıştır. 

 Ders programı, bir öğrencinin öğrenim hayatı boyunca yahut bir dönem süresince 

alması gereken derslerin bütününe verilen addır.  Kişinin, öğrenmesi istenilen konuların 

ana başlıkları programın omurgasını oluşturur. Bu yüzden ders programı bir bakıma siyasi 

bir başka bakıma göre de entelektüellik ile alakalıdır. Öğrenilmesi gereken ya da arzu 

edilen konular ve konuları ele alan kitaplar içerik ve metot bakımından bir yaşam biçimini, 

düşünme tarzını ortaya koyar. Dolayısıyla programın bu niteliği ona siyasi bir kimlik verir.  

Mevzu edilen konuların ele alınış biçimleri, yaşama ve evrene bakış tarzları bakımından da 

entelektüel bir nitelik oluşturur. Ders programının içeriği, niteliği ve niceliği yaşam ile 

doğrudan ilgili bulunması yüzünden dinamiktir. Dolayısıyla duruma ve ihtiyaçlara göre 

değişimlere uğrar. Bu farklılık ve dönüşüm hali ders programının kendisini meydana 

getirmektedir. Yeni dersler yahut yeni tarz düşünme biçimleri konunun ele alınmasını 

farklı kılar. Evren ve insan arasındaki ilişkileri farklı biçimlerde görmeye imkân tanır. 

 Bir eğitim kuruluşunu tanımanın ve yetiştirdiği öğrencileri anlamanın en emin 

yollarından biri ders programına bakmak olmalıdır. Hangi konuları hangi kitaplar 

aracılığıyla işlediği bu yüzden son derece bilgi verici görünecektir. Bu yaklaşımın 15. ve 

16. yüzyıllar medreseleriyle üniversitelerine uygulanması önemlidir. Belki böylelikle 

medreselerin ve üniversitelerin nasıl bir eğitim verdiği, eğitim verdikleri alanlar üzerinde 

geniş kapsamlı bir biçimde düşünmek mümkün olabilecektir. 

 Dönemin genel algısı, belirleyici unsuru dindi. Ders programının da bu şekilde 

gelişim göstermesinin makul gerekçeleri mevcuttur. Dolayısıyla medrese ve üniversitelerin 

temel ders programı, kutsal kitapların anlaşılmasıyla buradan hukuk ilminin 

genişletilmesine yarayacak unsurlar şeklinde gelişim göstermiştir.  Temel bilgi kaynağının 
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kutsal metinler olması durumu izah için yeterlidir. Kaynağın yegâneliği toplumları ve 

insanları onun doğru düzgün anlaşılmasına yönelik gayret sarf etmesine neden olmuştur. 

Bu yüzden hem 15. hem de 16. yüzyıldaki üniversite eğitimi ile medrese tedrisatı bu 

yaklaşımın kabulü üzerine gelişim göstermiştir. Ancak öğrenme metodoloji dolayısıyla 

ders programları üzerindeki asıl dönüşüme 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

rastlanmaya başlamıştır. Protestan reformunun kutsal metinlerle doğrudan temas etmek 

iddiası, kutsal kitapların başka biçimde okunabilme ihtimaline yol açmıştır. Zaten, 

üniversitedeki doğrudan olmasa da dolayı tazyik bu konu üzerinde yoğunlaşmaktaydı. 

İtalya’da hukuk ve tıp, Fransa’da ilahiyat eğitimi bu tazyikin sonucunu anatomi derslerinin 

ihdası, botanik bahçelerinin inşası ile görmüş oldular. 15. yüzyılda ilk kurulmaya 

başlamalarına karşın 16. yüzyılda hızla sayıları artan akademi girişimleri de 

metodolojideki değişimin ilk işaretlerini vermiştir. Bir bütün olarak Avrupa 

üniversitelerindeki asıl ayırıcı değişim Trent Konsili’nde dolaylı olarak eğitime ilişkin 

alınan kararlar neticesinde yaşanmaya başlamıştır. En azından öğrenci ya da öğretmen 

loncaları şeklinde örgütlenen üniversitelerdeki yönetim biçimleri merkezi idareler haline 

dönüşerek müfredatın gelişimine etki eder oldular. Piyasa gerekçeleri ile İtalyan 

üniversiteleri Alplerin kuzeyindeki öğrencileri çekmek amacıyla yeni düzenlemelere 

gittiler.  

 Bu yaklaşımın zamanında olmasa da sonrasında skolastik yöntem şeklinde 

isimlendirilmesiyle ilgili olması gerekir. Temel doğrulara erişmek isteği keşifleri yapmak 

zorunluluğunu ortaya çıkarmamıştır. Bu yüzden genel metot tümden gelimci bir yol 

üzerine şekillenmiştir. Hakikaten metodoloji tartışmaları Avrupa üniversitelerini meşgul 

etmekteydi. Kartezyen düşüncenin kök salmış olması Francis Bacon’ın [ö. 1626] gözleme 

dayalı bir tekniğin olabileceğine dair görüşleri skolastik metottan ampirik çalışmalara 

yönelmesine yol açmıştır. Bu yaklaşımda ne Bacon ne Johannes Kepler’in [ö. 1630] 

doğrudan bir keşfi mevcuttur. Asıl dikkati çeken husus hümanistik algının, dolaylı bir 

biçimde eski Yunan filozoflarının tabiata ilişkin düşüncelerinin yeniden okunmaya 

başlamasındadır. Sicilya ve Endülüs’ten Müslümanlar ile erişen eski Yunan felsefe eserleri 

bahsedilen tahrike yol açmış bulunmalıdır. Aristoteles başta olmak üzere tabiata yönelik 

görüşleri olan Yunanların eserleri yaygınlık kazandıkça üniversite çevrelerinde kutsal 

kitapların başka türlü de okunabileceği, hatta bilgi kaynağının tabiat olabileceği fikri ağır 

basmıştır. İlk yaptıkları iş her iki bilgi kaynağının tenakuza düşmeyeceğini göstermek 
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olmuştur. Bunun için akademilerde çeşitli çalışmalar yaparak kanun adı verilen doğaya 

dair temel kuralları keşfe girişmişlerdir. 

 Osmanlı medrese geleneğinde ise Avrupa üniversitelerindeki kutsal olanın tek bilgi 

kaynağı olma düşüncesi hemen hemen hep devam etmiştir. Ancak bu yaklaşım kutsal 

kitaptan çıkarılacak bilgilerin doğadan elde edilen bilgilerle neredeyse tenakuzu şeklinde 

hiç anlaşılmamıştır. Eğitimin temel direği olarak fıkhın belirlenmiş olması da muhtemelen 

bu yaklaşım yüzündendir. Mühendislik, askerî ve sanata yönelik eğitimlerin medrese 

programında yer almaması onun eksikliği anlamına gelmemelidir. Çünkü medreseleri, 

diğerlerinin uygulamalı bir biçimde öğrenilmesinden ayrı olarak ihtisas okulları olarak 

görmek icap eder. Avrupa’daki kilise okullarının yanında krallık okullarının fakülteleşmesi 

bu farklılığı gidermektedir. Medreselerin sadece hukuk ilminin tahsil edildiği yerler olarak 

görülmesi gerekir. Bunun için medreselerin ders programlarında salt dinî öğretinin fıkıh 

formunda ele alındığı dikkatle ele alınmalıdır. Ne var ki, medreseler bağlamında aklî 

ilimlerin tedrisatı meselesi doğrudan bir teknik eğitim olmaktan çok dinî olanın aklen 

yorumlanması meselesiydi. Zaten Fatih Sultan Mehmed’in Sahn-ı Seman medresesinde 

okunmasını istediği ancak sonrasında okunmasından vazgeçilen Haşiye-i Tecrid ile Şerh-i 

Miftah’ın bu açıdan değerlendirilmesi gerekir. Son tahlilde bu eserler kelâma dair olup, 

içerisinde o zamana dek İslam âlimlerinin tartışmaya değer buldukları imamet gibi çeşitli 

hususlara yer vermekteydi. Dolayısıyla ders programının doğrudan doğruya cüz’iyat ile 

ilişkilendirilmesi medreseler söz konusu olduğunda yanıltıcı bir intibanın doğmasına yol 

açacaktır. 

 Osmanlı medreselerinin ders programı öteden beri hemen bütün araştırmacıların en 

ilgi duydukları alandı. Bu hususta haklı bir neden bulunmalı. Özellikle modernleşme ile 

ortaya çıkan sıkıntıların Osmanlı deneyiminde ilmiye ile ilgili görülmesi bu yaklaşımı 

önemli kıldı. Çoklukla Fatih Sultan Mehmed’in aklî ilimlere ilişkin Sahn-ı Seman’da 

okunmasını istediği derslerin ve kitapların tadat edilmesi Osmanlı medreselerindeki en 

önemli noktayı meydana getirmektedir. Çünkü medrese ders programlarında aklî ilimlere 

referans yapan konu ve kitaplardan fıkıh temelli olanlara dönülmüş olmasının sözde 

medreselerin gerilemesine mehaz teşkil ettiğine inanılmaktadır. Oysa medreseler tüm İslam 

eğitim tarihi boyunca tıpkı Paris ve Bologna üniversitelerinde olduğu üzere fıkıh temelli 

gelişmiş müesseselerdi. Hukukun öteden beri belirleyici vasfı ve norm özelliği eğitimin de 

bu kanal üzerinden ilerlemesine yol açtı. Hem medreseler hem de üniversitelerde temel 
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eğitim birimi hemen hemen hukuk oldu. Hukuk ise dinî olmaktan ziyade dünyevîliğini 

belirlemiş olsa da kutsal kitaplardan tahriç edilmesi yüzünden inançla yakından ilgili bir 

konum inşa etti. Bu bakımdan yükseköğrenimin temel ders programı hukuk, dolayısıyla 

dinî metinlerdi. 

 Ders programlarının oluşmasında ikincil anlamda önemli kıstası yardımcı ilim 

dalları meydana getirmiştir. Bu ilimlere yardımcı ilimler de denebilir. Çünkü bu ilimlerin 

doğrudan tahsili önemli değilse de hukuk ve kaidelerin kutsal kitaplardan çıkarılmasındaki 

görevleri nedeniyle yardımcı ilim dallarıydı ve bu bakımdan ehemmiyetliydiler. Anlama 

nüfuz etmek için dil, anlam, sentaks, gramer alet ilimleri olarak son derece önemliydiler. 

Zira bu biçimdeki aletlere sahip olunmadan metinlere erişmek ve onlarla temas etmek 

mümkün olamayacaktı. Bu bakımdan alet ilimlerinin ikincil anlamda ve kısıtsız bir 

biçimde öğrenilmesi, öğretilmesi gerekti. Ardından okunarak anlaşılan ya da temas edilen 

metinlerin tartışılarak yeni metinlere dönüşmesinde bu defa mantık ilminin kıymeti 

anlaşılmaya başlandı. Düzgün düşünebilmek ve hataların önüne geçmede mantığın 

kusursuzluğunun farkına varılması onun ders programına dâhil edilmesinin yolunu açtı. 

Tüm bu alanlar hemen hemen doğrudan doğruya birbirleriyle çok sıkı bir ilişki 

içindeydiler. Çünkü bir ilmin anlaşılması diğerinin kullanımına bağlıydı. Matematik ve 

coğrafya gibi alanlar ise en sonda ve ana metnin sağladığı anlamı muhkem kılmak için 

gereken ilim dallarıydı. Bu çerçeveden bakıldığında asıl amacın kutsal metinlere nüfuz 

etmek olması doğrudan madde ve coğrafyaya yönelik bu türlü ilimlerin birincil önemi haiz 

olmayacağı anlaşılabilecektir. Bilhassa matematiğin ve cebirin fıkhın bir alt dalı olan feraiz 

ile bağlantısı mühimdir. 

 Ders programlarının gelişmesi yahut değişmesini iki bakımdan ele almak mümkün 

görünmektedir. Bunlardan birincisi toplumun ihtiyaçlarına göre okunacak derslerin, 

kitapların veya konuların zamanla gelişme göstermesidir. Gerçekten de medreselerde 

üniversitelere göre nispeten bir durağanlık hissine kapılmış olunsa da her iki eğitim 

kurumunda müfredatın dinamik bir halde ilerlediği anlaşılmaktadır. Medreselerin 

müfredatındaki şekillenme ikinci maddede dile getirileceği üzere ders üzerinden 

gelişmemiştir. Buna karşın üniversitelerdeki program Reform sonrasındaki büyük kırılma 

dahil edildiğinde skolastik bir üsluptan deneyci ya da gözlemci bir safhaya geçtiği ifade 

edilebilir. Bilhassa bu gelişmelerin müsebbiplerinin Aristoteles ve diğer Yunan 

filozoflarının tabiata ilişkin düşünceleri olması gerekir.  Zaten ders programlarında okunan 
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derslerin de görece yavaş ancak tutarlı bir biçimde gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Ders 

programının gelişmesinde dikkat çeken ikinci husus ihtisaslaşmanın kendisidir. Özellikle 

Fatih Sultan Mehmed’in Sahn-ı Seman’ı kurmasıyla ilk düzenlemeye tabi tutulduğu 

düşünülen Osmanlı medreseleri Kanûnî Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Medreseleri’ni 

kurmasıyla ikinci bir düzenlemeye tabi olmuştu. Bu yenilikler bir bakıma fıkıh alanındaki 

ihtisasın ana gövdesini meydana getirmişti. Pek çok kez aynı kitap olmakla beraber farklı 

ve derinlikli haşiye ve şerhlerinin okunması kitaplar üzerinden ihtisas ve sınıflaşma ortaya 

çıkarıyordu. Eğer kendi içerisinde bu sınıflaşma incelenecek olursa müderris maaşlarının 

temel alındığı bir sistemle ihtisas sınıfları ihdas ediliyordu. Keza bu ihtisas sistemine 

Süleymaniye Darü’t-tıp Medresesi’ni de bazı şerhlerle eklemek gerekir. Belki de Osmanlı 

medrese sisteminin müfredat bakımından bulduğu en özgün yapılanma modeli buydu. 

Müderrisler alacakları maaş üzerinden bir sıralamaya tabi tutulurken aslında okutacakları 

derslerin de birsıralaması yapılmış bulunuluyordu.  

 Anlaşılması bakımından 15. ve 16. yüzyıllardaki Avrupa üniversitelerindeki 

ihtisaslaşmanın 20. yüzyılın üniversite organizasyonuna daha yakın olduğu söylenebilir. 

Başlangıçta tek tek üniversiteler halinde ihtisaslaşmışken sonrasında fakülteleşmenin 

müfredat ile yakından ilgisi bulunmalıdır. Trivium ve quadrivium derslerinin, üniversitenin 

başlangıcını teşkil ederken sonrasında fakültelerin hiyerarşik biçimde yapılanmaları bu 

bakımdan dikkat çekicidir. Bologna’da hukuk, Paris’te ilahiyat eğitiminin minsterlardan 

sonra gidilen isteğe bağlı okullardı. Ama müfredatın gelişmesiyle yahut fakülteleşmeyle 

bir sonraki ders programı şekillenmeye başlamıştır. Diğer bir deyişle, okullaşmanın 

fakülteleşme haline dönüşmesi derslerin de bu biçimde devinim göstermesine sebep 

olmuştur. Bilindik bir biçimde fakülteler ilahiyat, hukuk, tıp ve sanat şeklinde ortaya 

çıktıklarında peşi sıra bir primus inter pares bir durum meydana gelmiştir. İlahiyat ve 

hukuk en üst seviyeye karşılık bir durum arz ederken sanat fakültesi ilk üç fakülteye 

hazırlık konumuna dönüşmüştür. Bu bakımdan temel derslerin verilmesi burada mümkün 

olabilmekteydi. 

 Quadrivium ve trivium derslerinin hümanistik, bazen de skolastik bir eğitime 

hazırlık olarak görülmesi zamanında da ilginç bir düşünce değildir. Öğrencilerin daha 

yüksek konularda ilerleyebilmesi temel bilimlerin ya da medreselerde anıldığı üzere alet 

ilimlerinin tedrisine bağlıydı. Temel bilgilerin ve dil eğitiminin tamamlanması sonucunda 

bir üst derece üniversiteye erişmek söz konusu olabilmekteydi. Derslerin önem sırası ve 
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ağırlıkları eğitimin öncelik ve hazırlık derecesine göre düzenlenmiştir. En azından böyle 

bir niyetin olduğundan pratik gayeler nedeniyle bahsedilebilir. İlk merhalenin 

geçilmesinden sonra regentlik rütbesine erişebilmek isteyenin ilahiyat ile hukuk alanında 

daha yüksek derecelerde tahsile bağlıydı.  

 Osmanlı medreselerinin bu konudaki gelişim seyri medreselerin 20’li 

medreselerden darülhadise doğru ilerleyen bir silsile haline dönüşmesi olmuştur. Bu silsile 

farklı üniversitelerden oluşan Avrupa müesseselerine göre piramidal bir şekil çizip 

aşağıdan yukarıya doğru daralan bir yapı haline gelmiştir. Yapı doğrudan olmasa da 

dolaylı bir biçimde müfredatın gelişmesine yol açmıştır. Bu bakımlardan müfredatın ele 

alınması ve anlaşılması icap eder
133

. Ancak, medreseler bağlamında hangi medresede hangi 

kitabın ve hangi dersin okutulacağını belirleyen ya vâkıfın ya da medreseye atanan 

müderrisin kendisiydi. Diğer bir deyişle, merkezi idare tarafından tadat edilmiş, uyulması 

zorunlu hale getirilmiş bir ders programı mevcut değildir
134

. Bu hususta bir ikircikli hal 

tespit edilse de son tahlilde zımni bir düzen oluşmuş ve medreselerin tiplerine göre 

okunacak kitaplar kendiliğinden bir sıraya konmuştur.  

Avrupa’daki üniversiteler mezheplerine göre siyasi bir şekil içinde hareket ettiler. 

Katolik kilisesinin hâkim olduğu üniversitelerde hangi dersin verileceği ve hangi kitapların 

okunacağı bizzat Kilise’nin kendisine ait bir haktı. Trent Konsili bu açıdan incelendiğinde 

müdahalenin nasıl meydana geldiği anlaşılabilir. Kilise, kanon dışında kitapların 

okunmasını kesinlikle yasaklayıcı bir tavır sergilemiştir. Hatta sonrasında bununla da 

yetinmemiş yasaklı kitaplar listelerini yayınlamaktan geri durmamıştır. Protestan 

ülkelerindeki üniversitelerde de benzeri gelişmeler yaşanmıştır. Mezhebî farklılıklara 

karşın her mezhebin kilisesi her zaman temel belirleyicidir. Diğer bazı üniversitelerdeyse 

kurucu tüzük bu işi yerine getirmiştir. Ama her hal ve şartta okunan ders ve kitaplara 

ilişkin müdahale söz konusu olmuştur. 

Osmanlı medreselerinin müfredatını oluşturan ana dersleri dil, mantık, cüziyat ve 

din alanları halinde ele almak mümkündür. Her bir alan bir diğeri ile nitelik bakımından 

ilgilidir. Bir bilim alanı diğerine hazırlık bakımından yardımcı olmaktadır ve asıl metnin 

anlaşılmasına hizmet edecek şekilde planlandığı söylenebilir. Dil ve mantık derslerini bu 
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açıdan ele almak gerekir. Din ile ilgili dersler ise doğrudan doğruya metnin nasıl 

anlaşılmasının zorunlu olduğunu ortaya koymaz. Aksine, anlaşılmasının hangi çerçeve 

içinde ve usullerle yapılacağının kurallarını tefrik etmeye çalışır. Zaten dini konu edinen 

derslerin tek amacı da bu olmalıdır. 

Osmanlı medrese müfredatında belki müfredata ait yahut pedagojik önceliklerle 

meydana gelmiş bir düzenden bahsedilebilir. Öğrencilerin doğrudan doğruya en önemli 

yahut yüksek anlamda soyut meselelerin ele alındığı kitaplarla muhatap olmaları 

istenmezdi. Bazen kitapların kendilerinin de kendi içlerinde bölünmeleri farklı zaman 

dilimlerinde okunması istenirdi. Ayrıca ilgili bölümlerin anlaşılması için daha farklı bir 

araç kullanılır ve doğrudan şerh veya haşiyelerine gönderme yapılırdı. Metnin kendisi 

yanında veya öncesinde metnin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu tür bir okuma 

yapılması istenilirdi. Çünkü yerine göre şerh veya haşiye yahut talikatlar ana metinlerde 

açıklanmamış veya müphem kalmış bölümlerin izahına giriştiğinden yeni boyuta işaret 

etmesi sağlanırdı. Pedagojik bir amaç aransa da böylesi mertebeli bir ders yapılanmasının 

medreselerin ruhuna uygun bir durumu sürekli kılacağı düşünülmekteydi. Örnek olarak bir 

öğrenci tefsiri iktisarda Celaleyn’den, bir üst düzeyde Hazin’den nisbeten ilk ikisine göre 

daha zor ve şumüllü bir düzeyde ise Kadı Beydavî’den [ö. 1286] veya Zemahşerî’den 

okuması medreselerin yapılanmasına aykırı düşmemekteydi. Benzer biçimde kelam dersini 

ise “… ilk kademede metn-i akaid veya şerh-i akaid, ikinci kademede Hayalî haşiyesi veya 

makasıd ve nihayet son aşamada şerhülmevakıfüzerinde tamamlar. Beş altı sayfalık 

İsagoci metni ile başlayan mantık dersi yetmiş seksen sayfalık Şemsiye ve nihayet onun 

şerhleri ile tamamlanır. Halebî yahut Kudurî ile başlayan fıkıh tedrisi Hidaye ve Fethu’l-

kadirle son bulur. Muhtasar mutavassıt mebsut adları ile anılan kitap türleri veya bizzat 

kitap adları da bu sistematiğe uygun olarak…
135

” şekillendirilerek medrese müfredatı yüz 

yıllık sürelerde tekâmül ettirilmişti. 

Medreselerde okutulan ilimler, âlî ilimler, alet ilimleri ve cüziyatda denilen koltuk 

derslerinden müteşekkildir. Bu dersler için okutulan dersler de bu çerçeve içerisinde 

şekillendirilmiştir. Ulûm-u âliye ve ulûm-u ‘aliye medrese derslerinin ana omurgasını 

oluşturmaktaydı.  Cüziyat ise, hesap, hendese, heyet ve hikmet olarak anlaşılmaktaydı. 15. 

yüzyılın sonlarından sonra kimi iddialara göre cüziyat ve felsefî dersler dinî akidelere 
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muhalif görüldüğünden müfredattan kaldırılmış, alet ilimlerinde belagat (meani, bedii, ve 

beyan), mantık, sarf ve nahiv, âlî ilimlerdeyse tefsir, hadis, fıkıh dersleri müfredatı 

meydana getirmiştir
136

. Medreselerin ilk örgütlü örneği olarak kabul edilen Sahn-ı Seman 

için Fatih Sultan Mehmed, öğrencilerin okuyacağı dersleri de sıralamıştı. Medrese 

öğrencilerimin riyaziyat, ilm-i kelâm, Miftâh ve Meânî ile birlikte Sadruşşeria okumalarını 

emretmiştir. 40 akçeli medreselerde Mevâkıf, Mekâsıd, 50 akçeli vezir ve sultan 

medreselerinde Hidaye okunsun diye not düşmüş bulunmaktaydı
137

. 

15. ve 16. yüzyıllara göre daha muahhar bir dönemde yazılmış bir eser olan 

Kevakib-i Seb’a medrese öğrencilerinin “… haftada her biri bir kaç satırdan oluşan beş 

ders okuduklarını, her derse, bir gün önce, sekiz dokuz saat çalışarak hazırlandıklarını ve 

hoca metnin anlamını verdikten sonra tüm öğrencilerin görüşünü hocaya söyleyerek 

konuyu dört-beş saat…
138

” tartıştıklarını ifade etmektedir. Medreselerde nasıl bir usul 

tatbik edildiği bilinmemekle beraber aşağı medreselerde muhtasarat okutulması onu ise 

mufassalat takip etmekteydi
139

. Bunun ise kimi araştırmacıya göre farklı bir nedeni 

bulunmaktaydı. “Nitekim kadim felsefe-bilim anlayışında ilimlerin yüksek-orta-aşağı 

şeklinde tasnif edilmesi, bir açıdan varlık kosmolojisinin bu üçlü bölünmesine dayanır. Ay-

altı dünya yani tabiat, kosmolojide mekan olarak en aşağıda ya da en altta bulunduğu için 

doğa bilimleri ulum-ı edna; ay üstü alem ise ay feleği ile atlas feleği arasında yani ortada 

olduğu için matematik ilimleri ulum-ı evsat; atlas feleğinin üstü yani kosmosun bittiği 

yerden ötesi en yükseği tanrısal alan olduğu için ilahiyat ilimleri ulum-ı a’la yahut a’liyye 

olarak adlandırılır. İşte sıralaan bu sıradan dolayı kadim dönemde riyazi bir dünya 

tasavvuru ister istemez ay üstü dünyayı gözlemek içim rasathane kurulmasını şart 

koşar
140

.”  

Hoca okutacağı dersleri seçmekte serbesttir. Kuvvetine göre takdir edeceği ve 

okutacağı bir makbul eser bulur ve bunu ihtiyar ederdi. Kimi araştırmacılara göre medrese 

müfredatı sürekli bir değişim içindeydi. İlk bakışta bu değişikliğin fark edilmemesinin en 

                                                           
136

 Cavit Baysun, a.g.m., s. 75. 
137

 Hüseyin Atay, “Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcazet-nâmeler”,  ss. 177-178. 
138

 A. H. Adanalı, a.g.m., s. 36. 
139

 Cavit Baysun, a.g.m, s. 75. 
140

 İhsan Fazlıoğlu, “Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu”, 

s. 13.  



368 
 

büyük sebebi konuya odaklanılmış olunmasıydı. Çünkü değişen kitaplardı; oysa konular 

neredeyse hiç değişmemiştir
141

. Ancak genel şema şu şekilde oluşmaktaydı: 

Mantık: Şemsiye – Metâlî, 

Kelâm: Tecrid Haşiyesi – Mevâkıf Şerhleri 

Belagat: Miftâh Şerhleri – Mutavvel  

Usûl-ü fıkıh: Telvih – Adud - Menâr Şerhleri 

Fıkıh: Hidaye Şerhleri – Mülteka – Dürer ve Gurer 

Usûl-ü Hadis: İbnü’l-esir – İbn Hacer  

Tefsir: Keşşâf – Beydavî
142

 

“İleri seviyede mantık kitaplarından olan Şemsiyye, şerh ve haşiyeleriyle birlikte 

okunduktan sonra öğrencinin delil getirme ve tartışmaya olan kabiliyeti ortaya 

çıkmaktaydı. Bu yüzden Şemsiyye adeta öğrencinin bir mihenk taşı olarak kabul 

edilmekteydi. Bu aşamadan sonra öğrenciler adab ile ilgili kitapları okumaya yönelirdi 

Okunan kitaplar arasında Taşköprü Şerhi, Mes'ud-i Rumi, Hüseyin Efendi, Kadı Adud 

Metni, Şerh-i Hanefiyye ve haşiyesi Mir bulunmakta
143

”ydı. 

 Osmanlı medreselerinde dil; sarf, nahiv ve belagat alanlarında öğretilmiştir. Bina, 

Emsile, Maksud, İzzî ve Merâh isimli kitaplarla gramer üzerinde temel kaideler ve kurallar 

tedris edilmiştir
144

. Bu kitapların pek çoğu kullanışlıkları yüzünden çoklukla okunmuş, 

şerh ve haşiyeleri yapılmıştır. Nahiv dersinde Avamil, İzhâr, Kâfiye ve Elfiyye Arapçanın 

morfolojik yapısı hakkında öğrencilerin okudukları ders kitapları olmuştur
145

.  Belagat, 

diğer bir deyişle konuşma ve yazma sanatının incelikleri hususunda olan bilim alanındaysa 

Seyyid Şerif Cürcanî [ö. 1413],Taftezanî ve İbn-i Kemal’in [ö. 1536] aynı adla yazdıkları 

kitaplardan biri olarak Şerh-i Miftah, Sekkakî’nin [ö. 1229] eserinden Seyyid Şerif 

Cürcanî’nin şerhi olan Misbâh, Taftezanî’nin Mutavvel, Muhtasar ve Telhis adlı 

eserlerinden biri okutulmaktaydı
146

. 
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 Mantık alanında okunan en önemli kitap Ebherî’nin [ö. 941] Yunan Porfiros’un 

meşhur eserinden kaynaklı bir biçimde yazdığı İsagoci adlı eserdir. Molla Fenari’nin 

İsagoci şerhi olarak yazdığı Fenarî Haşiyesi de okunan kitaplardandır. Başka bir medrese 

derecesinde okunan Kadı Siraceddin’in Şerhu-Metali’sinin yanında Kazvinî’nin yazdığı 

Şerhu’ş-Şemsiyye adlı eseri herhalde medreselerdeki en ünlü mantık kitabıydı ve onlarca 

şerhi yapılmıştı. Bahsedilen kitaplar Osmanlı medreselerinde sıkı bir biçimde okunmuş ve 

okutulmuş eserlerin arasında saymak gerekir. 

 16. yüzyılda, bilhassa Fatih Sultan Mehmed döneminde Sahn-ı Seman’da cüziyat 

adı verilen ve fıkıh çalışmalarında tali kalan alanlarda astronomi, geometrinin okutulduğu 

da ifade edilmektedir. Astronomi konusunda kendisi de ünlü biri olan Ali Kuşçu’nun 

Risale-i Fethiyye isimli eseri önemli bir konumu işgal etmiştir. Fatih Sultan Mehmed’e 

sunulan bu eserde astronominin zamanındaki problemleri ele alınmıştır. Bir diğer okutulan 

astronomi kitabı ise Çağminî’nin el-Mülahhas adlı eseridir
147

. 

 Matematik ve geometri dersleri de en azından Sahn-ı Seman’da görülmüş olmalıdır. 

Sonrasında bu derslerin Sahn müfredatında olmamasını aklî ilimlere önem verilmemesi 

yanında belki daha fazla bir şekilde benzer dersleri verecek kimse olmaması şeklinde de 

tartışmak gerekebilir. Ama en azından Sahn’ın kurulduğu zaman diliminde matematik ve 

geometri derslerinin verilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu derslerde okutulan kitaplar ise, 

Ali Kuşçu’nun Risale-i Muhammediye’si, Şemsüddin Semerkandî’nin Eşkalü’t-Te’sis’i, 

Giyasüddin Kaşî’nin Usul-ü Hendese’si ve Kadızâde’nin Şerh-i Usul-ü Hendese’sidir
148

. 

 Din hususunda ise bir ilgili alan bir de o alanın usulü üzerinde dersler yapılmıştır. 

İlkinde kutsal metinlerin anlaşılmasına ilişkin umdeler okutulmaya çalışılırken ikincisinde 

bu bilgilerin nasıl ve hangi yollarla elde edilebileceği öğretilmişti. İkincisi ilkine göre daha 

teknik bir alanı ifade ettiği için üzerinde yoğunlaşılması gereken bir alan olarak kaldı. 

Medreselerde dinî alanda okutulan ilk kitap tefsir ve tefsir usulü üzerinedir. Tefsirde 

Zemahşerî’nin Keşşâf’ı, Kadı Beydavî’nin Beydavî Tefsiri ve Celalettin Süyutî’nin 

Celaleyn Tefsiri’dir
149

. Tefsir usulündeyse Bedreddin Zerkeşî’nin [ö. 1392] Burhan-ı 
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Zerkeşî, Süyutî’nin İtkan adlı eserleri usule yönelik medreselerde okutulan 

eserlerindendi
150

. 

 İslam dinin önemli kaynaklarından hadis ise Kur’an-ı Kerim’e ilişkin kelâm ve 

tefsir ilimlerinden sonra en önemli dersleri meydana getirmekteydi. Hadis alanında da 

hadis ve usulü ayrı dersler olarak okutulmakta ve değer verilmekteydi. Bu değer 

Süleymaniye Darülhadisi’nin kurularak medrese hiyerarşisindeki en üst makamı teşkil 

etmesiyle en tepe noktasına ulaşmış oldu. Hadis konusunda okutulan en önemli kitap İmam 

Buharî’nin Buharî olarak anılan kitabıydı. Diğer bir eser ise İmam Begavî’nin Mesâbih ya 

da Mişkât denilen eseriydi. Sonrasında ise İmam Seganî’nin Meşârik’i ve Kadı İyaz’ın 

Şifa-i Şerif adlı eserleri de ayrıca medrese derecelerine göre öğrencilere 

okutulmaktaydılar
151

. Hadis usulündeyse İmam Askalanî’nin Nuhbetü’l-Fiker’i, İbnü’l-

Esir’in Câmiü’l-Usul’ü, Şeyh Ali’nin Halebî adlı eserleri öğrencilerin okuması gereken 

eserler arasındaydı
152

. 

 Medreselerin ana omurgasını oluşturan ilim ise fıkıhtır. Fıkıh alanını ise fıkıh, fıkıh 

usulü ve feraiz dallarında ihtisaslaşma sonucunda meydana gelen alanlar yer almaktaydı. 

Fıkıhta Hidaye, Ekmel, Sadrüşşeria, Dürrü’l-Muhtar, Dürer, Mülteka ve Kudurîfıkıh 

kitapları fıkıh alanında okutulan kitaplardı. Fıkıh usulündeyse Tevzih ve Tenkih ile birlikte 

Menâr, İbn Melek, Mir’at ve Telvih fıkıh usulü için okutulmaktaydı
153

.  Feraiz gibi önemli 

bir alanda okutulan kitaplar Siracüddin Secâvendî’ninFerâizü’s-Secâvendî ile Seyyif Şerif 

Cürcanî’nin Şerh-i Feraiz adı da verilen Şerhu’s-Sirâciye adlı kitapları listeye dâhil 

olunmaktaydı
154

. 

 Kelâm ve akâit alanlarıyla medreselerde okutulan diğer ilim dallarıydılar. Bu 

alanda da Nasirüddin Tusi’nin [ö. 1274] Tecridü’l-Kelâm’ına yapılan ve Seyyid Şerif 

Cürcanî’nin yaptığı şerh Hâşiye-i Tecrîd çok önemli bir eser olarak medrese müfredatı 

içinde sayılmıştır. Şerh-i Mevakıf olarak bilinen ve yüksek dereceli medreselerde 

okutulmuş olan Seyyid Şerif Cürcanî’nin Şerhu’l-Adudiye önemli bir konumu teşkil 

etmekteydi. Ömer Nesefî’nin [ö. 1142] Akâid-i Nesefî ile bu kitaba Sadeddin Taftezanî 
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tarafından yapılan şerh de kelâm ve akâit alanında okutulan kitapların içindeydi. Meşhur 

tefsirin yazarı Kadı Beydavî’nin ayrıca ilgili alanda yazdığı eseri Tevâliü’l-Envâr’ı da 

vardı. Bu kitap ve İsfehanî ile Seyyid Şerif Cürcanî’nin yazdıkları şerhler de kelâm ve 

akâit için ders kitapları olarak öğrencilerin okuması istenmekteydi
155

. 

 Dersler, medrese derecelerine göre sıralandığında şöyle bir düzen ortaya 

çıkmaktadır: 

20’li Medreseler: Belagat: Mutavvel; Kelâm: Hâşiye-i Tecrid; Fıkıh: Şerh-i Ferâiz. 

30’lu Medreseler: Belagat: Şerh-i Miftah; Kelâm: Haşiye-i Tecrid; Fıkıh: Tenkih ve 

Tavzih; Hadis: Mesabih. 

40’lı Medreseler: Belagat: Miftâhu’l-Ulûm; Fıkıh: Sadru’ş-şeria, Meşârik; Usûl-ü Fıkıh: 

Tavzih; Hadis: Mesâbih. 

50’li Medreseler-Hariç Medreseler: Kelâm: Şerh-i Mevâkıf; Fıkıh: Hidâye; Hadis: 

Mesâbih. 

50’li Medreseler-Dahil Medreseler: Fıkıh: Hidâye; Usûl-ü Fıkıh: Telvih; Hadis: Buhârî; 

Tefsir: Keşşâf ve Beyzavî. 

60’lı Medreseler: Kelâm: Şerh-i Mevâkıf; Fıkıh: Hidâye ve Şerh-i Ferâiz; Usûl-ü Fıkıh: 

Telvih; Hadis: Buhârî; Tefsir: Keşşâf. 

Sahn-ı Seman: Fıkıh: Hidaye; Usul-ü Fıkıh: Telvih; Hadis: Buharî; Tefsir: Keşşâf ve 

Beydavî; Akâit: Şerh-i Adûd
156

. 

 Osmanlı yükseköğrenim kurumlarının ders programı, aşağı yukarı bir örneklik 

göstermekteydi. Bununla beraber Avrupa kıtasındaki üniversite ve kolejler kuruluş gayeleri 

ve kurucularının kimler olduğuna göre farklı ders programlarına sahip olabilmekteydiler. 

Farklılıkların galiba en belirgin bir biçimde görülmeye başlanması 16. yüzyıldan sonrasına 

rastlamaktaydı. Yedi özgür sanat şeklinde tanımlanan gramer, retorik, mantık, astronomi, 

geometri, aritmetik ve müzik, üniversitelerin ilk kademe kurumlarında verildiği için ortak 

bir temele sahiplerdir. Değişikliklerin ortaya çıktığı sınıflar, zorunlu eğitim olarak 

görülebilecek sanat fakültelerinden daha ziyade ihtisas fakültelerindeydi. 
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 15. ve 16. yüzyıl İtalyan üniversitelerinin öğrenci loncaları tarafından kurulmuş 

olmaları müesseselerin işleyişlerine de etki etmekteydi. Paris’te ya da İngiltere’deki 

kolejlerde olduğu gibi ders programı üzerinde bir etki ve baskı mevcut değildir. Buna 

karşın Almanya gibi kuzey ülkelerinde müfredatın kontrolusürekli bir şekilde siyasîlerce 

yapılmış ve değişiklikler sıkı takip altında tutulmuştur
157

. Oysa güneyde yönetimsel 

düzenlemeler 16. yüzyılın sonrasına, idarenin öğrencilerden şehir yöneticilerine doğru el 

değiştirmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden ilk dönem İtalyan üniversitelerinde ne 

rektörler ne de fakülte senatoları ders programının belirlenmesinde kesin söz 

sahibiydiler
158

. 

 Yükseköğrenim hususunda ders programının oluşması öğrenme yeteneklerinin 

şekillenmesiyle ilgiliydi. Biri bilgiye ulaşmada kullanılacak enstrüman iken diğeri bilginin 

kendisiydi
159

. Üniversitelerin bu iki basamaklı yapısında ancak ikinci basamakta ihtisasa 

göre bölünmeye uğrayan yapıda dil son derece önemli bir konum işgal ediyordu. Dil 

öğrenimi ve dilin kendisine nüfuz etmek becerisinin geliştirilmesi üniversitenin ilk 

yıllarının en önemli meşgalesiydi. Bütün üniversiteler için söylenemeyecekse de kimileri 

için Latince bilgisi olmadan üniversiteye girilmesinde çeşitli engellemeler 

oluşturulmaktaydı. Örnek olarak Cornouaille College’inde dil bilgisinin belirlenmesi için 

sınav dahi yapılmaktaydı
160

. Latincenin ders dili olması yüzünden öğrenilmesi neredeyse 

gramer okullarında tamamlansa da sonrasında Yunanca ve İbranice gelmekteydi. Her iki 

dil de Hıristiyanlar için şeriatlarının kaynağı olan Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedit’in dili olması 

yüzünden öğrenilmeleri gerekmekteydi.  

 Üniversitelerin ders programındaki önemli değişimlerden bir diğerinin müsebbibi 

de muhtemelen hümanizmaydı. Hümanizmanın insan odaklı ve antikiteye olan düşkünlüğü 

yüzünden temel metinlerin insan merkezli okunmaya zorlanması ders programının 

değişmesine yol açtı. Böylelikle genel bir biçimde hukuk ve kesin sonuçlara yönelik 

hususların öğretilmesinden daha moral ve ahlakî normlara vurgu yapacak bir programın 

geliştirilmesine doğru ilerlendi. Ders programında bu kanının etkileri görülmekle beraber 

en bariz örnekleri sanat alanında ortaya çıktı. Mimarî eserlerin yeni bir boyut kazanmasıyla 
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birlikte, heykel, musiki ve edebiyat dallarındaki farklılaşmalar Orta Çağ’ın keskin dinî 

konularına karşın yepyeni bir dünyanın varlığını ortaya koydu.  

 Aristoteles’in kitaplarının varlığı üniversitenin şekillenmesi ile de yakından ilgili 

görülmekteydi. Skolastisizmin temel metinlerinin meydana getirmesinde Aristoteles’in 

yadsınamaz bir etkisi vardı. Kimi pagan içeriklerin inanç bağlamında giderilmesi 

Aritoteles’i önemli bir mevkiye getirmişti. Albertus Magnus’un Aristoteles’in 

çalışmalarına ilişkin yaptığı yorumlar ilk tepkilerden sonra söylediklerinin inanç boyutuna 

indirgenmiş olmasını sağlamıştır
161

. Galiba sonrasında yeni sorgulamalara yol açması ve 

tabiata dair aklı öne çıkarması bakımından Kilise’nin dikkatini çekmiştir. 1210 yılında 

Kilise’nin sorgulamalarına maruz kalsa da 1255 tarihinden itibaren Aristoteles 

üniversitelerin müfredatında kendine yer bulmaya başlamıştır. Aristoteles ile birlikte 

Galen’e ait eserlere ulaşmanın bu şekilde kolaylaşması kardiyosentrist bir merkezden 

serebrosentrist bir ders programına kayışı muhtemelen hızlandırmıştır. Çünkü bu durum 

zamanla ana metinlerin ampirik bir okumaya doğru ilerlemesine zemin hazırladı. Müfredat 

da birden bire olmasa bile 17. yüzyılda ampirik bir şekilde vücut bulmuştur. 

 Avrupa’daki dünya görüşünün değişmesinin müfredata yansımalarının olduğunu 

düşünmek gerekir. Ancak üniversite tarihi üzerinde çalışanların fark edeceği üzere 

müfredat mevzuu henüz yeterince aydınlatılabilmiş bir alan değildir. Kopernik 

kozmografyası önemli bir gelişim göstererek bilimsel metodolojide ciddi değişikliklere yol 

açtı. Bu değişiklik sonucunda ders içeriklerinin dönüşmesine de neden olmuştur
162

. Ama 

en azından Kartezyen dünya görüşünün Protestanlar kadar Katolikleri de etkilediği ifade 

edilebilir. 16. yüzyılda hemen müfredata giremese de 17. ve sonraki yüzyıllarda bilhassa 

fizik ve hukuk alanlarındaki yeni yorum ürünleri ders programlarında görünür oldular. 

1644 yılında Rene Descartes [ö. 1650] tarafından kaleme alınan Principia Philosophiae 

bahsedilene örnek verilebilir
163

. Sebep sonuç ilişkilerinin irdelendiği bu çalışmada 

Descartes yeni tarz düşünmenin işaretlerini vermektedir. O ve peşi sıra gelen diğer ilim 

adamlarının eserleri artık üniversite ders programlarını şekillendirmişlerdir.   
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 Ders programının skolastikten hümanistik bir biçime dönüşmesinin çok net ve 

ayrıntılı açıklaması olamasa da bu durum en bariz biçimde metot ve tarz bakımlarından 

anlaşılabilir. Ders programının 14. yüzyıldan 16. yüzyıldaki haline gelmesi üniversite 

hocalarının antikiteye olan ilgilerinden kaynaklanmış olmalıdır. Bu ilgi zamanla 

hümanistik ilgileri yoğunlaştırdı ve yeni bir algının doğmasına meydan verdi. Bilhassa yeni 

devrin önemli pedagoglarından Ramus, Melanchthon ve Erasmus’un bu şekildeki 

mücadeleleri son derece etkili olmuştur. 

 Ramus, pedagojik düzenlemeler yaparken ders programını benzer temel derslerle 

fakat farklı bir düzenleme ile almıştır. Ramus’a göre bu mesele bir metot meselesi olarak 

ele alınmalıydı. Çünkü eğitimin kendisi bilgiyi öğrenmek yanında nasıl bir metot ile 

düşünülmesi gerektiğiydi
164

. Dolayısıyla derslerin de en azından Protestan okullarında ve 

kendi sorumlulukları altında bulunan üniversitelerde bunu gerçekleştirmeye giriştiler. Bu 

mantık yeni üniversitenin ya da daha doğru deyişle Protestan üniversitelerinin sınıf-

alınacak dersler [cursus] bağlantısının kurulması veya icat edilmesiyle sonuçlandı. Sonuçta 

sınıflar ve dersler arasında mantıksal bir alaka kuruldu. Evrelerin tasarlanması hangi sınıfta 

hangi derslerin okunacağının belirlenmesine neden olmuştur. 

 Üst üniversite sınıflarına hazırlığın sanat fakültelerinde ya da collegelarda yapılan 

eğitimle düzenlenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu alt birimlerde dil ve 

gramer gibi temel derslerin verilmesi hedeflenmekteydi. Örnek olarak bir İngiliz collegeı 

olan Corpus Christi College’da basit gündelik bir ders şu şekilde sürdürülmekteydi. 

Sabahki ilk derste Aristoteles’in Felsefe adlı eseri,  yine Aristoteles’in Organon’u 

okutulmaktaydı. Öğle derslerinde Yunancaya önem verilmekte ve Homeros, Demosthenes, 

Hesiod veya Isocrates’in metinleri üzerinden çalışılmaktaydı. Bu dersler sırasında gramer 

dersleri de sürdürülmekte dil üzerindeki bilgiler bu metinlerin üzerinden gidilerek 

genişletilmekteydi
165

. 

 Cambridge’deki üst sınıflara geçmeden önce temel becerilerin öğrenilmesi ve 

bunun iki yıl olarak belirlenmiş olması önemlidir. Bu husus 1495’teki üniversite tüzüğüyle 

kural haline getirilmişti. Cambridge’e devam eden öğrencilerin düzenli bir biçimde dersleri 

takip etmesi gerekmekteydi. Farklı zamanlarda oluşturulan dersler belli konularda ağırlık 

taşımaktaydı. Cambridge’deki ders düzeninde Aristoteles’in Praedicamenta, 
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Perihermeneias ve Topica kitapları ön sıralarda yer almaktaydı. Bunların yanında mantık 

çalışmalarının yoğunlaştığı Porphyry’nin Osmanlı medreselerinde de dolaylı olarak 

kullanılan Isagoge’si ile birlikte Gilbert de la Porrée’nin [ö. 11554] kitapları ve 

Boethius’un [ö. 524] Divisiones’i temel ders metinleriydiler. Sonraki öğrenim 

dönemindeyse bir miktar daha ağır olduğu düşünülen kitaplara geçilmekteydi. Bu 

kapsamda Aristoteles’in Elenchi, Prior ve Posterior Analytica’sı okutulmaktaydı. 

Öğrencilerin mukayese ve soyut düşünce becerileri geliştikçe bu alandaki zorluk dereceleri 

de artmaktaydı.  Üçüncü ve dördüncü yıllarda Aristoteles’in Physica’sı ile beraber 

Metaphysica’sı, De Anima, De Meteorica, ilerleyen dönemde de Ethica adlı kitapları 

öğrencilerin temel metinleri arasına girmekteydi
166

. 

  Daha öncelerinde olmasa da 16. yüzyılda üniversitelerde tarih kürsüleri 

kurulmaya başlandı. Protestan üniversitelerinde kurulmaya başlanan ve ilk olarak 1529’da 

Marburg 1537’de de Viyana’da kurulan tarih kürsüleri Reform hareketinin sonucunda 

oluşan bir durumdu aslında. Hümanizmin gelişmesi sonucunda bahsedilen kürsüler hem dil 

hem de edebî kaygılarıyla şekillendi. Yoğun biçimde hümanist karakterli yayınların 

Avrupa’da dağıtıma girmesi nedeniyle geçmiş yüzyıllara yönelik merak da arttı. 

Muhtemelen bu devirlerin sonunda tarih bilinci ve tikeller üzerinden tümellere erişmek 

gayesinin inşasına başlanmıştır
167

. İlk kitap da Johannes Sleidanus’un [ö. 1556] yazdığı De 

Quattuor Summis Imperiis oldu. Ardından Tacitus’un [ö. 117] yazdığı Roma dönemi 

edebiyatının önemli eserlerinden Germania temel bir rol oynamaya başlamıştır. 

 Felsefenin mevcudiyeti döneminde mantık, ahlak, metafizik ve fizik ile yakından 

ilgiliydi. Keza ahlakın konu olarak kendisi de politika ve ekonomiyi içermekteydi
168

. Bu 

bakımdan felsefenin doğrudan doğruya üniversite ders programında olması gerekmekteydi. 

Çünkü eğer felsefe iyi anlaşılabilirse diğer alanların da doğrudan doğruya iyi 

anlaşılabileceğine dair bir yaklaşım mevcuttur. Klasik düşüncenin bir uzantısı olarak 

felsefenin iktisadî ve toplumsal ilişkileri belirliyor olması onu öğrencilerin öğrenmesini 

zorunlu hale getirmekteydi. Kaldı ki, ahlak ve politikanın moral değerler içinde görülüyor 

olması felsefeyi vazgeçilmez bir kurallar bütünü haline sokmuştur. Zamanla gelişen yeni 

metodolojide felsefe öneminden bir şey kaybetmemiştir. Aristoteles’in düşüncelerinin 
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yeniden elden geçmesi neticesinde Platon ile olan ilişkilerinin pek çoğu makul bir düzeye 

getirilebildi. Zaten felsefe de bir şekilde bu ortak zeminin oluşmasına imkân sağlamıştır. 

 Aristoteles’in çalışmaları birincil dereceden önemliydi. Hatta çoğu defa bu 

metinlerin önünde 13. yüzyılın din âlimlerinden İspanyol Peter’in [ö. 13. yüzyıl?] 

Summulae Logicales adlı değerlendirmesine yer verilmekteydi. Genel olarak 16. yüzyılda 

ne öğrencilerin ne de öğreticilerin Aritoteles çalışmalarına ve kitaplarına yoğun ilgi 

duydukları söylenemez. Öğrencilerin bu kitaplardan bıkkınlıkları biraz da yoğunluk ve 

meraklarının çok uzağında metinler olmalarından kaynaklanmaktaydı.  

 Padua’nın Yeni Platoncu merkez haline gelmesiyle Aristotelesçi felsefî metinlerin 

yeniden elden geçirilmesine başlandı. Katolik bakış açısıyla yeniden ele alınmasının 

gerekli olduğu düşünülen metinlere ilk karşılık yine Kilise’den geldi. İspanyol Francisco 

de Suárez’in [ö. 1617] çalışması Disputationes Metaphysicae önemli bir metin olarak 

algılandı. Sonrasında Protestan memleketlerindeki üniversitelerde de Ramus’un kaleme 

aldığı Dialectique adlı metni okutuldu
169

. 

  Paris Üniversitesi’nin teoloji yükseköğrenim alanında temel bir belirleyiciliği 

mevcuttur. Özellikle ilahiyat alanındaki yükseköğrenimin Paris’teki eğitimi takip ettiğini 

belirtmek gerekir. Avrupa’nın Kilise’ye bağlı olan üniversiteleri ile 8. Henry’ye değin 

İngiliz kolejlerinde ilahiyat derslerinde asıl örnek hep Paris Üniversitesi’ydi. 16. yüzyıldan 

evvel 14. yüzyılda Oxford Üniversitesi’ndeki ilahiyat ders programında Paris’in programı 

takip edilmekteydi.  Kutsal Kitap okutulmaya başlanmadan önce Lombard’ın Libri 

Quattuor Sententiaru [Sentences] üzerinden derslerin görülmek zorunluluğu mevcuttu. Bu 

zorunluluk sadece ders programında yer almamış üniversitenin 1313 gibi gayet erken bir 

tarihinde tüzüğünde kaydedildiği üzere ilahiyat dersi verecek masterların Sentences dersine 

ilişkin sorumlulukları açıkça belirlenmiştir
170

. Lombard’ın Sentences’i içeriği, ilahiyatı ele 

alış biçimi ve sistematik olması bakımından son derece önemli bir kitaptı.  

 Lombard’ın kitabı, 16. yüzyılın sonlarına değin kullanımda kalmışsa da Reform ve 

yeni metodolojinin Avrupa’yı etkisi altına alması bu alanda da Katolikleri, ders 

programlarının kalitesini gözden geçirmek zorunda bırakmıştır. Zamanın gereklerine 

                                                           
169

 A.g.m., s. 582. 
170

 Monika Asztalos, “The Faculty of Theology”, A History of the University in Europe: Universities 

in the Middle Ages, ed. Hilde de Ridder-Symoens, Cambridge University Press, Cambridge, 1992,  s. 

419. 



377 
 

uygun bir biçimde gelişen Aristotelesçi fikirleri teolojik alanda Kilise’ye uydurmayı 

başaran Thomas Aquinas’ı bu alanda da görmek mümkündür. Muhtemelen Lombard’ın 

skolastik yapısı 16. yüzyılla terk edilip yerine Thomas Aquinas’ın Summa Theologica’sı 

konulmuştur. Thomas Aquinas’ın Kilise’de ve dolayısıyla Kilise’ye bağlı üniversitelerde 

okutulması neredeyse kural haline gelmişir. Böylesi bir kural haline gelişi ilk defa olarak 

Salamanca Üniversitesi’nin 1561 tarihinde değiştirilen tüzüğünde görmek mümkündür. 

Değiştirilen tüzükte Summa Theologica ilahiyat alanında okutulacak metin olarak tespit 

edilmiştir. İlerleyen dönemlerde 17. ve 18. yüzyıllarda bu metne alternatif olarak çıkan 

metinler ise 13. yüzyıl ilahiyatçısı Duns Scotus ile Francisco de Suárez’e aittir
171

. 

 Lüteranlar arasında Melanchthon’un 1521 tarihli Loci Communes’i standart ilahiyat 

kitabıydı. Bu metin teolojik hususlarda yeterli görülmüşse de sonraki yıllarda daha da 

genişletilmeye çalışılmıştı. Johann Gerhard [ö. 1637] 1622 tarihinde daha uzun 

açıklamaları içeren Loci Communes Theologici’yi yayınlamıştır
172

. 

 Tıp eğitimi öteden beri İtalya’nın merkez olduğu bir gelenekte sürdürülmekteydi. 

Hukuk alanında olduğu gibi Roma geleneği ya da antikite bağlantıları İtalya’yı tıp eğitimin 

merkezi yapmış olmalıdır. Solerno ve sonrasında tıp eğitimi Avrupa’nın kuzey bölgelerine 

doğru bir yayılma göstermiştir. Önce Fransa’da Montpellier sonrasında Paris 

üniversitelerinde tıp eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bu iki önemli üniversiteyi sonrasında 

İskoçya’dan Almanya’ya değin pek çok üniversite takip etmiştir. Tıp eğitiminin doğrudan 

hukuk ve ilahiyat gibi bir nitelik taşımaması bu alana olan ilgiyi yoğunlaştırmıyordu. Sanat 

eğitimini alan öğrenciler ilahiyat, felsefe ve hukuk yanında tıp eğitimi almaya hak 

kazansalar bile genelde daha rahat iş bulabilecekleri öncekilerini takip etmeyi 

yeğliyorlardı. Bu yüzden tıp eğitimine dair oluşan ders programı bir şerh ve genişletme 

ameliyesinden çok inşa etme biçiminde gelişim gösterdi. Keza, tıp eğitiminin diğer ihtisas 

alanlarından, uygulamaya dönük olması gibi ayrıca bir avantajı ya da dezavantajı 

bulunmaktaydı. Herhangi bir yerde verilecek dersler tıp eğitiminde kolaylıkla 

uygulanamamaktaydı. Eğitimi meydana getiren unsurların teorik kısmı sınıf ortamında 

tamamlansa bile medica practica denilen uygulamalı kısımlarının öğrenimi çeşitli 

zorlukları beraberinde getirmekteydi.  
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 Uygulamanın ve kadavra üzerinden ders yapılmasının üniversite programına 

girmesi 1300 civarlarındaydı. Tıp eğitimindeki en önemli eğitim materyalleri Latin, Yunan 

ve İslam âlimlerinin yazdıkları eserlerden meydana gelmekteydi. Orta Çağ boyunca Galen 

ve Hippokrat’ın tıbba ilişkin kitapları en sıklıkla okunan eserlerken İslam etkisi sonucunda 

İbn-i Sina ve Razi’nin kitapları öncekilerin yerlerini aldı. Galenik eserlerden Tegne, 

Microtechne, Ars Parva, Hippokrat’ın Amphorism, ders müfredatını oluşturdu. Sonrasında 

İbn-i Sina’nın Kanun’u tıp fakültelerinin temel ders malzemesi haline geldi
173

. 

 15. ve 16. yüzyıl üniversitelerinde hukuk tek bir yapıdan çok ikili bir yapıya 

sahiptir. İlk hukuk normu devlet ve seküler yaşamın düzenlenmesiyle ilgili olarak 

geliştirilmiştir. Roma Hukuku [civil law] adı verilen normun kodifiye edilmesi çok evvelki 

devirlere isabet etmekte ve içtihatlarla zenginleştirilmekteydi. Jüstinyen’nin meşhur 

tedviniyle önemli bir aşama kat etmişti. İnsanların birbirleri ile devlet arasındaki ilişkilerini 

düzenlemeye matuf amaçları bulunmaktaydı. Bu bakımdan din dışı bir alanın temsilini 

içinde barındırmaktaydı. Bilhassa Kilise’nin hükümran olduğu bölgelerde yer alan 

üniversitelerde okutulan hukuk alanıysa Kilise Hukuku’ydu [canon law]. Bu hukuk tarzı 

kilisenin kendi içindeki kurumsal işleyişinin düzenlenmesiyle ilgiliydi.  

 Hukuk, bir Roma eylemi olduğundan ya da Roma zamanında kodifiye edildiğinden 

bu alanda temel metinlerin bânisi olarak da görülmekteydi. O dönemde üretilmiş olan 

kanun metinleri son derece ciddi içeriklere sahiptiler ve Roma İmparatorluğu’nun niteliğini 

meydana getirmekteydiler. Her ne kadar kendi gelişen bir hukuk düşüncesini verse de 

Kilise, ilk hukuk uygulamalarını Jüstinyen’in Corpus Juris’inden etkilenerek geliştirmiştir. 

Ama son tahlilde Kilise Hukuku dinî bir hukuktur.  

 Üniversitelerde okutulan ve bilhassa Alplerin kuzeyinden öğrenmek için binlerce 

öğrencinin geldiği Roma Hukuku’nun temel eğitim metinleri Jüstinyen’nin tedvin ettirdiği 

Codex ve Digesta’ydı.  Codex imparatorun olgular ve vakıalar neticesinde ortaya koyduğu 

yetkisinin kendisiyken Digesta zamanın hukukçularının özetlenmiş görüşleriydi. Bu iki 

metin hukuk öğrencilerinin temel metinleriydiler.  

 Kilise Hukuku’nun temel metinleriyse birer dini metindi. Kilise’nin hukuk normu 

ve işleyişinin anlaşılması için öğrencilere ilk okutulan Gratian’ın [ö. 383] Decretum isimli 
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eseriydi. Diğer önemli eser ise Papa 9. Gregori’nin [ö. 1241] Decretals’ıydı. Her iki metin 

de öğrenciler için vazgeçilmez değere sahip temel metinler olarak okutulmaktaydılar. İlk 

metin Kilise’nin ilk dönemlerinden itibaren geliştirilmiş içtihatların toplanmış biçimiydi. 

Keza içerisinde konsillerde alınmış kararlar da bulunduğundan Kilise’nin kurumsallaştığı 

ilk zaman diliminden itibaren geliştirdiği tüm hukukî metinleri içermekteydi. Decretals ise 

papalık makamının emirnamelerinin müdevven halinden başka bir şey değildi
174

. Bu iki 

eserin okutulmasından önce başlangıç olması niyetiyle öğrencilere yine Jüstinyen’in 

kodifiye ettirdiği Institutes adlı kanun derlemesi okutulurdu. 

 Her iki kitap neredeyse hem Protestan hem de Katolik inancının etkin olduğu 

üniversitelerde okutulmaya devam edilmiştir. Ne var ki Protestan ülkelerinde zamanla 

yerel dillerin kullanılmasında olduğu gibi yerel kanun metinlerinin de üretildiği 

görülmekteydi. Bununla ilgili olarak muhtemelen hem Digesta’nın hem de Codex’in yerel 

ve hukukî gerekliliklere uygun yapılmış şerhleri üretilmekteydi. Alman ve civar Protestan 

üniversitelerinde bu şerhlerin okunduğu bilinmektedir. Bu şerhlerden bazıları Georg 

Obrecht, Arnold Vinnius [ö. 1657] ve John Voet’ya aittir. 

IV.  Kıyafet 

Kıyafetler, çoğu defa hiyerarşinin görünür araçları olduğundan önemlidirler. 

Kişiler, toplumda bulundukları mevkileri ve görevleri itibariyle farklı kıyafetlere 

bürünmüşledir. Zira kıyafetle tefrik olunma kişiden çok, uhdesinde bulunulan görevle ilgili 

olagelmiştir. Bu bakımdan pratik amaçları ve uygulamaları bünyesinde barındırır. Devlet 

kadrolarının ve kadroları oluşturan kişilerin elkâbı yanında ne giyeceklerinin belirlenmiş 

olması da bir şekilde hükümranlıkla yakından ilgili görülmelidir. Nizamın tesis edilmesi 

müesseleşmenin kendisidir. Müesseleşme kökleştikçe işleyişe ilişkin kuralların genişlemesi 

de mümkün olduğunca çeşitlenmiştir. Medrese ve üniversitelerdeki kılık kıyafet 

düzenlemelerini bu açıdan ele almak gerekir. İlki devlet gücünün ya da hükümranlığın 

tecellisi ve görünürlüğü ikincisiyse müesseseleşme gereğidir.  

Fatih Kânûnnâmesi’nde doğrudan doğruya medrese müderrisleri ile 

dânişmendlerine ilişkin bir kıyafet düzenlemesi yoksa da diğer görevlilere ilişkin ifadelere 

yer verilmiştir. Fatih Sultan Mehmed, yüksek dereceli memurların elkabı yanında ne 

giyeceklerine değin belirgin kurallar getirmiştir. Vezir ve diğer yüksek görevlilerin ne 
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giyeceğine, nasıl taltif edileceklerine ilişkin ayrıntılı emirler bilinmektedir. Padişahın taltif 

yollarından birinin kılık kıyafet vermiş olduğu bilindiğinden bu hususun ehemmiyeti fark 

edilebilecektir. Çünkü kıyafet önemli bir unsuru meydana getirmiştir. Öyle ki, padişahın 

bir kişiyi ödüllendirmedeki en değerli enstrümanı ona hil’at ihsan etmesiydi. Bu ihsan, 

kişiye kıymetini gösterdiğigibi toplumdaki derecesine de işaret etmekteydi.  

Avrupa’da da benzer eylemleri görmek mümkündür. Çünkü orada da sosyal 

statünün en baştaki ayrıcı vasfı giyilen kıyafetler olagelmiştir. Avrupa’daki bu türlü 

ayırımın soyluluk ve ayrıcalık temelli gittiği söylenebilecekken Osmanlıda ayrımın niteliği 

soyluluk üzerinden ziyade öncelikle resmiyetin izharı ve belki daha sonrasında dinî 

ayırımların görünür olmasıyla gelişim göstermiştir. Kıyafet sosyal statünün simgesi olduğu 

kadar resmi görevlerin görünürlüğü ile de alakalıdır. Farklılaşmaların kıyafet üzerinden 

gitmesinin aslında son derece makul ve işlevsel nedenleri olmalıdır. Bir biçimde 

üstlendikleri görevi simgeleyecek bir işaret mevcuttur. Gündelik olanın haricinde bir giyim 

kuşam hiç şüphesiz işin niteliğine de sembolik bir vurguyu beraberinde getirmektedir
175

. 

Keza bu durum ders veren hocalar için öğrencilerden çok daha ehemmiyetlidir. Bununla 

beraber giyim kuşamın öğrenci için de önemli, ayırıcı vasıfları olmasını beklemek icap 

eder. Öyle ki, ilim talep eden yahut Avrupa’nın bir ucundan diğerine mihnetli zamanlar 

geçiren ve üstelik bunun için bir de bedel ödeyen öğrencilerin sıradan mukimlerden farklı 

kıyafet giyinmelerini beklemek gerekir. Beklenti, manastır kurallarına ayrıca uyumluluk 

sağlar. Cizvit ve Fransiskenler başta olmak üzere Dominiken ve diğer Hıristiyan 

tarikatlarının iyi birer üniversite kurucusu oldukları bilindiğinden kendi libaslarını bu 

kuruluşlarda kullanıma sokacaklarını tahmin etmek yanlış olmaz.  

Suhte ya da dânişmendlerin giyim kuşamlarınının nasıl olduklarına ilişkin bilgiler 

yetersiz olsa da bunun toplumsal sınıflaşmayla ilgisi muhakkaktır. Zira öğrenciler bir hayli 

yol kat ettikten sonra ilmiye sınıfına girdiklerinde libas yoluyla sınıf denemese de birer 

askerî olduklarının işaretini veriyorlardı. Hiç şüphesiz padişahın resmen bağlısı olmanın, 

reayadan farklı bulunmanın, dahası Hz. Muhammed’in halifesi olmasının ifadesi ilmiyeye 

has kıyafetlerle ortaya konabiliyordu. Üniversitelerde ise benzer durum bu defa Kilise ve 

öğrencilerin mensubiyetleriyle alakalı olarak algılanabilir. İlk üniversitelerin Kilise 

tarafından kurulmaları yahut doğrudan ilişkilerinin olması bu çıkarımı nispeten haklı da 
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kılabilir. Muhtemelen öğrenci kıyafetleri 16. yüzyıldan sonra yavaş yavaş sekülerleşme 

yoluna girmiştir. Medrese öğrencileri görece özelliksiz kıyafetlerini kendileri almış olsalar 

da vakıfların harçlık destekleri bu ihtiyacın ekonomik olarak desteklenmesini akla 

getirmektedir. Oysa üniversitelerin, kolejler müstesna, öğrencilerin kendi geçimlerini 

kendilerinin karşılama gibi bir zorunluluk duymaları elbiselerini de kendilerinin satın 

aldığını ortaya koymaktadır. Kıyafetlerin Avrupa’da sıklıkla üniversite-şehir 

mücadelelerinde de öğrencilerin kontrol altında tutulması amacıyla kullanılmış olması 

hatırlanabilir. 

Ulema ve ilmiye sınıfının farklı kıyafetleri olduğunu tahmin etmek gerekir. Çünkü 

medreselerin ilk örnekleri olan Nizamiye ve Mustansıriye medreselerinde bu konuda çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştı. Örnek olarak Ebu Yusuf [ö. 789] ulema sınıfının halktan ayırt 

edilmesi için siyah sarık ve taylasan giyinmelerini şart koşmuştur. Daha sonrasında ise bu 

konuda bir gelenek oluşmuştur
176

. Osmanlı medreselerinde öğrencilerin özgün kıyafetlerle 

derse girip girmedikleri konusunda net bilgilerden henüz söz edilemez. Ancak ilmiye 

mensubu olan şeyhülislam ve kadıasker gibi görevlilerin kıyafetlerine ilişkin bilgiler 

mevcuttur. Bu bilgilerden müderrislerin kıyafetlerine ilişkin gerçekçi bilgiler çıkarmak 

mümkün değilse de genel bir çerçeve çizilebilir. Şeyhülislam ilmiye tarikinin en üst mevkii 

olarak son derece önemli bir konumu işgal etmekteydi. Dolayısıyla konumuyla mütenasip 

bir kıyafeti olmak icap etmekteydi. Bu yüzden şeyhülislamlar örfî kavuk denilen bir başlık 

giyinirlerdi. Eğer seyyid iseler bu durumda kavuğa bu durumun nişanı olarak yeşil bir 

tülbent sarmak adetleriydi.  Üstlerinde ise tören kıyafeti olarak beyaz softan mamül samur 

kürklü ferve-i beyzâ adı verilen bir üstlük giyinirlerdi
177

. 

Padişahların ulemaya kıyafet ve hilat hediye ettiği bilinmektedir. Örnek olarak 2. 

Selim’in cülusu sırasında pek çok devlet görevlisine bahşişler verilmiştir. Bu kişiler 

arasında ulema sınıfı da yer almaktaydı. 2. Selim ulemaya bahşişin yanında her birine 
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softan birer cübbe yollayarak ihsanda bulunmuştur
178

. Kaldı ki zaten bazen müderrislerin 

müvahhidî adı verilen bir tür kürk giyindikleri de olmuştur
179

. 

Müderrislerin kıyafetleriyle alakalı doğrudan bilgiler yoksa da tereke kayıtlarından 

kimi verilere ulaşılabilmiştir. Tereke kayıtlarına göre 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış 

müderrislerin iyi giyinmeye düşkün oldukları ifade edilmektedir. Kayıtlarda geçtiği üzere 

Lamii Çelebi’nin [ö. 1532] kıyafetlerinin terekedeki oranı % 3.77, Derviş Mehmed 

Efendi’ninki ise % 15.5’e erişmektedir. Bursa’da emekli bir müderris olan Muslihuddin 

Efendi’nin kıyafetlerinin cari ederi ise terekenin % 12.98’ine tekabül etmekteydi. 

Muslihuddin Efendi’nin çeşitli renklerde kaftanları, kürkleri, kaftanın üzerine giyilebilecek 

kebesi de vardı. Tereke kayıtlarında geçtiği üzere Muslihuddin Efendi’nin abası, kamisi, 

hırkası ve kuşakları bulunmaktaydı
180

. 

İlk dönem öğrencilerinin nasıl giyineceklerine ilişkin,  en azından Teşkilât 

Kânûnnâmesi’nde bir ibare yoktur. Muhtemelen öğrencilerin, daha yüksek bir seviye 

öğrencisi olan dânişmendlerin giyimleri zamanla gelişmiş ve oturmuş olmalıdır. Öğrenci 

giyimleri tartışılırken ayrıca vâkıfın bu konuda bir vakfiyeye bir not koyup koymamasına 

da bakmak gerekir. Çünkü zengin vakıfların gelirlerine göre öğrencilerin ekonomik olarak 

desteklenmelerinde farklı kalemler olabilmekteydi. Ancak bu türlü bilgiler olsa bile 

akademik gerekçelerle sınırlandırılmış yahut belirlenmiş kıyafetlerin kanun haline 

getirilmiş olması henüz belirgin değildir.  

Medrese öğrencilerinin, özellikle başlangıç seviyesindeki medrese öğrencilerinin 

nispeten mütevazı bir giyim kuşamı tercih etmeleri beklenmiştir. Eğitimin parasız olması 

yanında neredeyse bulundukları ya da yakınlarda yer alan medreseleri tercih etmeleri 

yönünden bu tahmini yapmak mümkündür. Keza alt tabaka medreselerin görece daha az 

zenginlerce kurulması vâkıfın öğrencilerin giyim kuşamına matuf imkânları da daha az 

düşünmüş olabileceğini tahmin ettirebilir. Elbette Osmanlı geleneğinde öğrencilerin 

kıyafet bakımından desteklendileri bir kez daha hatırlanabilir. Öyle ki öğrenciler vâkıfın 

vakfettiği akarına mütenasip bir biçimde sıbyan mekteplerinden itibaren giyim kuşam 
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konusunda desteklenmişlerdir. Vakıf defterlerinden anlaşıldığı üzere öğrencilere örnek 

olarak sıbyan mekteplerinde libas-ı eytam, melbusat-ı eytam, kisve-i eytam adları altında 

ödemeler yapıldığına rastlanılmaktadır
181

. Bu gözetme gayesi hiç şüphesiz medrese 

öğrencilerine de gösterilecektir. 

Medrese öğrencileri muhtemelen derste giyip giymedikleri konusunda bir bilgi 

olmamakla beraber abâ adı verilen bir üstlük giymekteydiler. Bu onların olduğu kadar 

ilmiye mensuplarının da sokak kıyafeti olarak tercih ettikleri paltovari bir giyisiydi. İlmiye 

mensuplarıyla medrese öğrencilerinin devetüyü bazen de kurşunî renklerinde kalın dokuma 

olan abâ giydikleri ifade edilmektedir
182

. Müderislerin cübbe kullanmalarına karşın 

öğrencilerin içlerine nasıl bir içlik giydiklerine ilişkin bilgi sarih değildir. Zamanın gereği 

olarak başlarını kapamak için başlık kullanmaktaydılar. Ancak bu başlığın sadece bir sikke 

mi yoksa sikke üzerine tülbent sarılmış bir destar olup olmadığı da açık değildir.  Medrese 

öğrencileri muhtemelen basit, ucuz ve rahat giyisiler giyerek medreseye devam 

etmekteydiler. Öğrencilerin daha üst medreselere yükselmesi durumunda vakıf 

imkânlarının çeşitlenmesi ile yukarıda da bahsedildiği üzere kisve-baha gibi çeşitli adlar 

altında ihtiyaçları karşılanmıştır. Medrese öğrencileri basit kıyafetlerini eğitim yaşamları 

boyunca giyiniyor, öğrencilikten çıkıp ilmiye sınıfına dâhil olduklarında da ilmiyeye has 

kıyafetlere bürünüyor olmalılar. Celali İsyanları’nda da levendlik yapanların pek çoğu 

başıbozuk olsa da bunların suhte kıyafetiyle dolaştıklarının söylenmesi akla ayrıca 

suhtelere ait bir kıyafetin varlığını da akla getirmekte olduğu ayrıca not edilmelidir. Bir 

arşiv kaydına göre medrese öğrencileri de kıyafet değiştirip toplum içerisinde huzursuzluk 

çıkarabilmektedir. Öğrenciler ellerinde hafif silahlar olduğu halde geceleri başlarına 

destmal bağlayarak gezmekte oldukları da öğrenilmektedir
183

. Tüm bunlara karşın suhtenin 

nasıl bir kıyafeti olduğuna ilişkin bilgiler henüz net değildir.  

15. ve 16. yüzyıllar üniversiteleri de dâhil olmak üzere sınıf algısının Osmanlı 

yaşamından çok daha etkili olduğu Avrupa’da farklılıklar giyim ile de ortaya 

konulabiliyordu. Gerçekten de kuşamın farklılıkları ortaya koyması son derece eski bir 

gelenek olarak Avrupa üniversitelerinde öğrencilerin hem bilim dalları, hem nation olarak 
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ayrı milletler olarak hem de sınıf olarak ayrılmalarında kullanılması şaşırtıcı değildir. 

Avrupa üniversiteleri öteden beri kuruluşlarını ve idarelerini düzenleyen metinlerinde 

giyim kuşam mevzuunu hemen hemen ele almış ve düzene koymuşlardır. Galiba ilk 

kıyafet düzenlemesi üniversite ve şehir sakinleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları 

ortadan kaldırmak için yapıldı. 1200 ve 1215 tarihlerinde 2. Philip [ö. 1223] tarafından 

yapılan üniversiteye ilişkin pek çok düzenleme içerisinde kıyafete ilişkin emirler de yer 

almaktaydı. Öğrencilerin şehir halkı arasında sorunlara vesile olması, bu karışıklığa bazen 

öğreticilerin de duhulü görsel anlamda bir ayrıma gidilmesini zorunlu kıldı. İlk başlardaki 

dinî elbiseler, ruhbanların giydiklerinin taklidiydiler. Üniversitelerin kökenleri yüzünden 

bu benzerlik doğaldır. 

Üniversitelerin gerek kuruluşunda gerekse sonrasında yayınlanan tüzüklerinde 

öğrenci ve hocalarının kıyafetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu tüzüklerin Paris ve 

Bologna gibi iki lonca üniversitesinde sonradan görünmeye başlamasına karşın kolej türü 

üniversitelerde başından itibaren mevcut olagelmiştir. Renkler meselesi tamamen 

çözülenmemişse de genel kural siyah olmasına yöneliktir.  

16.  yüzylın üniversite öğrencileri sonrasında farklı giyim tarzları oluşmuşsa da 

ruhban sınıfının giyindiği gibi giyinmekteydiler. Kolej tarzı üniversitelerde bunun bu 

şekilde gelişmesi manastır deneyimin sürdürülmeye çalışılması yüzünden normaldi. 

Nereden bakılırsa bakılsın okul kuralları ve öğrencilerin yaşam biçimleri bir 

manastırdakine benzer biçimde örgütlenmiştir. Dolayısıyla kıyafetlerin de ruhban sınıfına 

benzer biçimde gelişmesi makul bir durumu ifade eder. Ama 16. yüzyıldan itibaren kolej 

olmayan üniversitelerde de kıyafet meselesi bir sorun olmaya başlamıştır. Bu meselenin 

kökenleri 13. ve 14. yüzyıllarda mevcutsa da bahsedilen üniversitelerdeki yönetimlerin 

öğrencive öğreticilerin elinden merkezi idarelere geçmeye başlaması bu değişimin nedeni 

olmalıdır. Siyahın temel renk olması manastır kökenine vurgu yapsa da siyah teolog ve 

felsefe alanlarında çalışan hocaların cübbelerinin rengiydi
184

. Sonrasında üniversite 

teşkilatı genişledikçe yeni fakülteler ve ilim dalları açıldıkça renklerin ve kıyafetlerin de 

şekillendiği görülmüştür.  

Avrupa kıtasında ve Britanya’da kıyafetlerin eğitim alanında ayırıcı bir vasıf haline 

gelmesi üniversite tarihi bakımından çok yeni bir uygulama değildi. Avrupa’daki zihnî ve 
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ekonomik değişimle beraber ele alındığında kıyafet rejiminin de bu yol üzerinde hareket 

ettiği tahmin edilebilir. Kıyafet rejimi bölgeden bölgeye değişmekteydi. Özellikle ruhban, 

öğrenci ve öğreticilerin ne giyecekleri tüzüklerle sıkı sıkıya belirlenmiştir
185

. İlk devir 

üniversitelerinde, öğrenci ve öğretici loncaları şeklinde gelişme gösterdiğinden görece bir 

serbestlik olsa da üniversite yönetimlerinin teşekkülü boyunca kıyafet düzenlemelerine de 

gidilmiştir. Bilhassa üniversite yönetimi ve mensuplarının kıyafetleri sıkı sıkıya düzenlendi 

ve kurallara tâbi kılındı. 14. yüzyıl bu bakımdan bir dönüm noktası teşkil eder. 14. 

yüzyıldan sonra masterların, chancellorların ve diğer resmi görevlilerin ayırıcı vasıflara 

sahip olacak kıyafetler giyinmeleri istenmekteydi. İlk dönemlerde resmi görevleri olanlar 

uzun ve siyah cübbeler giyinmekteydiler. Bu kıyafetlere cappa clausa adı verilmekte ve 

özgünlük konusunda dinî kimliklerini belirtmekteydiler. Siyah cübbelere bazen pileusa 

bazen de biretta adı verilen başlıklar eşlik etmekteydi. Başlangıçta kırmızı ve siyah 

başlıklar tercih edilirken 16. yüzyıldan sonra bu gelenek de değişmeye başlamıştır. 

Kurumsallaşma sürdükçe kıyafetlerin temsili nitelikleri tespit edilme yoluna gidilmiştir. 

Teolojinin siyah ve kırmızı başlıklarla oluşturulmuş kuralları yürürlüğe girmiştir. Bir başka 

fakültede ise cübbenin beyaz olması istenmiştir. Bu farklılıklar ülkeden ülkeye 

üniversiteden üniversiteye değişmiştir. Bu konuda asıl dikkat çekici husus kıyafetlerin 

ayırıcı bir özellik taşıması ve bunun kişilerin makam, mevki ve bilimsel derecesine işaret 

edecek bir şekilde genişlemesini sürdürmesiydi. 

15. ve 16. yüzyıllarda artan üniversite sayısı, giyim-kuşamda da bir örneklikten çok 

farklı farklı uygulamaların yaşanmasına yol açmıştır. İngiliz üniversitelerinin Orta Çağ’da 

belirgin öğrenci giyimlerine ilişkin düzenlemeleri mevcut değilse de 16. yüzyıldan itibaren 

bu alanda düzenleme yaptıkları görülmektedir. Bunun altında yatan enönemli husus hiç 

şüphesiz artan öğrenci sayısı ve Oxford’dan ayrılarak Cambridge’in kurulması ile 

sonuçlanan öğrenci ahali anlaşmazlığı gibi durumlardan kaynaklı öğrencileri kontrol 

altında tutma kaygısıdır
186

. Bir örnek öğrenci kıyafeti hususu gerek İngilizler’in kolej türü 

manastır kökenli üniversitelerine gerekse öğrencilerin kontrol altında tutulma amacına son 

derece uygun bir çözüm olarak şekillenmiştir. Keza diğer kıta üniversitelerinde de benzer 

amacın izlerini görmek hem olası hem de mümkündür.  

                                                           
185

 James A. Brundage, a.g.e., s. 425. 
186

 Alan Cobban, English University Life in the Middle Ages, Taylor and Francis, London, 2002, s. 

48.  



386 
 

Bu amaçla olsun ya da olmasın Orta Çağ’dan itibaren bir öğrenci kıyafeti ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Renkleri duruma ve konuma göre değişen uzun kollu bir cübbe, baş 

için bir kep yahut biretta denilen din adamlarına özgü bir başlık, duruma göre bir pantolon 

öğrencinin genel görünümünü tamamlıyordu. Kabaca bu görüntü Almanya ve etrafındaki 

ülkelerde yaygınlık kazanmaya başlamıştır
187

. Daha sonraları bu durum o denli farklılaşıp 

çeşitlenmeye başladı ki her üniversite yahut her fakülte kendi remzini oluşturan şekil ve 

renk kullanma yoluna gitmiştir. 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyıldan itibaren 

üniversitelerin dâhili teşkilatlanmalarına paralel bir biçimde genel olarak akademik giyim 

kuşam alanında da belirginleşme olmuştur. Neredeyse üniversitede öğrencilerin 

belirlenmiş ölçü ve renklerdeki giyisileri giyinmesi zorunluysa da bilhassa yüksek dereceli 

aile mensupları,  soylu çocukları bazen bu kurallara uymayarak kendi başlarına buyruk 

davranabilmekteydiler. Ancak genel olarak üniversiteler yahut kolejler kendi kararları 

uyarınca tek tip kıyafet belirleme yoluna gitmişlerdi. Bazen üniversitelerin kendi 

içlerindeki fakültelerde de başka renkler kullanılıyordu. Yahut üniversiteleri oluşturan 

farklı milletlerin de bu türlü düzenlemelerde gerekçelerinin bulunması sürpriz değildi. 16. 

yüzyılın üniversitelerinde öğrenciler kendi sınıflarını belirleyen akademik giyisiler 

giyiyorlardı. Kendi kıyafetlerini kendileri satın aldığı öğrencilerin kıyafetleri de tıpkı 

akademisyenlerinkinde olduğu üzere çoklukla koyu renkli kumaşlardan yapılmış, uzun 

kollu, geniş yenli cübbelerdi. Muhtemelen bu türlü giyime Latince vestitutis scholasticus 

sive clericalis deniliyor ve akademik özelliği ile ruhban kökleri vurgulanıyordu. Bu 

cübbelerde bazen bir kukulata da bulunurdu. Bilhassa teoloji ve felsefe öğrencilerinin 

bahsedilen cübbeleri siyah renkteydi. Paris gibi ilk dönem üniversitelerinin diğer 

fakültelerini oluşturan tıp ve hukuk alanlarında daha açık renkler tercih ediliyordu. 

İspanya’da çokça görüldüğü üzere bazen cübbelerin üzerlerine o kolejleri belli eden 

armaların işlendiği de oluyordu. Cübbe altına ya dönemin modasına uygun şişik ya da dar 

kesim pantolonlar giyiliyordu. Ayaklarda ise mevsimine göre kösele ve deriden mamul 

kenarları dikişli çizme ya da yemeniler giyiliyordu
188

. Başlık olarak ise genel çerçevesi 

çizili öğrenci kıyafetine uygun dinsel kökenleri olan kep kullanılıyordu. Bu genel görüntü 
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16. yüzyıldan itibaren görece oluşan zenginleşmeden de nasibini alarak akademik 

sınıflarınkinde olduğu gibi daha rahat ve seküler kıyafetler haline dönüşmüş olmalıdırlar. 

Kıyafet meselesi mezuniyet için verilecek hediyelerin arasında yer almaktaydı. 

Mezuniyetin ağır ekonomik zorunluluklarına bir de kıyafet eklenince öğrenciler için son 

derece zor şartlar oluşuyordu. Öğrenciler para yanında ayni ödemeler de yapıyordu. Bu 

ödemelerden biri yukarıda anılan biretta şeklinde olanıydı. Biretta adı verilen bu başlığı 

kimi zaman Fransa’daki bazı üniversitelerde doktor unvanı alacak öğrenciler kendi 

törenine katılacak kişilere vermek zorundaydı. Bu başlığın o kişilerin kullanımında olduğu 

düşünülecek olursa aynî yardımlar arasında saymak mümkün görünmektedir. Böylelikle 

kişilerin giyim masrafları doktor adayı öğrenciler tarafından düzenli bir şekilde 

karşılanıyordu. Doktor adayı,  kendi savunmasına katılan hocaları yanında aynı sınıfta olan 

ancak kendisinden daha önce unvanı alan arkadaşlarına da biretta alarak hediye etmek 

mecburiyetindeydi
189

. Birettanın bir başlık olmaktan çok sembolik özellikleri de bulunması 

gerekir. Doktor unvanına sahip olanların kullanacağı özel bir başlık olmakla beraber 

toplum ve bulunduğu ilim âleminde bir yetkinliğin temsilini de içermekteydi. Yeni bir 

durumun simgesi olarak algılanmaktaydı. Örnek olarak Orta Çağ İtalya’sında bir doktor, 

derecesini ifade için sembolik manada biretta ve bir yüzük kullanırdı. Bu hal, yeni 

doktorun hem fizikî hem de sembolik olarak betimlenmesi, belki de duyurulmasıyla 

yakından ilgiliydi. Bu seramonide asıl ilginç olan ayrıntı yüzüğün yeralmasıydı ki 

doğrudan doğruya nikâh aktini çağrıştırmaktadır. Gerçekten de yeni doktorun atlardan 

alarak parmağına geçirdiği yüzük, kendisinin bilimle nikâhlandığının alenî ve batınî 

simgesiydi
190

. 

Öğrencilerin giyimleri için 1345 yılında Avignon’daki Saint-Nicholas d’Annency 

Koleji’nde okuyan bir öğrencinin ölümü üzerine geride kalan eşyaları örnek olabilir. 

Nispeten 15. yüzyıl için erken görünse de kıyafetlerin değişmeye başlaması nispeten daha 

sonraki yüzyılda meydana gelmiştir. Bahsedilen öğrencinin kıyafetleri arasında pek çok 

kıyafet bulunmaktaydı: Siyah yünlerle süslenmiş uzun yeşil bir yaz üstlüğü, at üzerinde 

kullanılabilecek olan siyah kürklerle işlenmiş kısa bir üstlük, sıkı dokunmuş biri kapüşonlu 

                                                           
189

 James K. Farge, Orthodoxy and Reform in Early Reformation France: The Faculty of 

Theology of Paris, 1500-1543, Brill, Leiden, 1985, s. 29. 
190

 Roger French, Medicine Before Science The Business of Medicine from the Middle Ages to the 

Enlightment, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s. 117. 



388 
 

iki ceket, biri giyilmiş iki çift ayakkabı vekırmızı bir bereyle beraber zatî eşyaları not 

edilmişti
191

. 

 

V.   Telifat 

İnsanlığın fikrî birikimlerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi yahut aktarırken 

yeniden yorumlaması veya tasnif edebilmesi, uygarlık serüveninde önemli bir merhale 

olarak anlaşılmalıdır. Gerçekten de insanoğlunun, gerek kutsal metinler ile elde ettiği 

gerekse taakkul yolu ile geliştirdiği malumatı bir format halinde kullanılabilir hale 

getirmesi önemlidir. Formların ortaya çıkmasında pratik gerekçelerin yanında derûnî 

anlama erişmek ihtiyacının da hesaba katılması beklenmelidir. Konu, bu yaklaşımla ele 

alındığında yükseköğrenim kurumlarının, bir bakıma bilginin tasnifi ve niteliğinin 

belirlenmesiyle de alakasının olduğunu hesap etmek gerekir. Çünkü sırf bu yüzden Orta 

Çağ ve Yeni Çağ’da hatta daha öncesinde kurumsallaşmış halleri ile ortaya çıkan yeni nesil 

yükseköğrenim kurumları olarak college, studium generale ve medreselerin bir bakıma 

fikrî birikimlerin tasnifi, yeniden üretilmeleri ve yayılmalarında otorite mevkii haline 

geldikleri hatırlanabilir. 

Otorite, gerçek ve doğru olan bilginin, yayılması esnasında düzenli ve genel kabul 

edilmiş bir biçimde sıkı sıkıya kontrol altında tutulması, bir bakıma tek elden üretilmesi 

demek oluyordu. Eğitim tam da bu vazife ile yüzyıllar boyunca meşgul oldu; muhtemelen 

medreseler ve üniversiteler bulundukları yörelerde benzer görevleri ifa edegeldiler. Farklı 

gerekçelerin yanı sıra kimi defa dinî kimi defa siyasî ama çoğu kez her ikisinin de 

çerçeveyi oluşturduğu talim ve terbiye anlayışının bir aracı olarak işlev gördüler. Elbette 

bahsedilen eylemlerin kesintisiz ve ahlakî bir biçimde sürdürülebilmesi, temel alınacak, 

miyar kabul edilebilecek fikrî kaynakların varlığına bağlıydı. Evvela vahiy kaynaklı yahut 

üzerinde karar birliğine varılmış ya da otorite olarak kabul edilmiş tüm metinler, kurucu 

metin nitelikleri ile ilk kaynakları oluşturdular. Sonra talim ve terbiyenin müfredatı, bu 

metinlerin kendileri ve gölgeleri etrafında gelişerek bir külliyatın oluşmasına yol açtı. 

Böyle böyle vahiy ya da insan kaynaklı tüm kurucu metinlere batınen veya zımnen bağlı 

kalarak gelişen kaynaklar silsilesi meydana geldi.  
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Misal olması için not etmek gerekirse 13. yüzyıldan 16. yüzyıla değin Avrupa’da 

bilgi edinmenin muhtemelen iki yolu olduğuna inanılıyordu
192

. Bunların ilki kişisel 

deneyim ve gayreti içeren per inventionemdi. Per inventionem, içeriği ve edinilmesindeki 

bireysel çaba ve dahası gözlem zorunluluğu yüzünden onu dünyevî bir çerçeve içerisinde 

tutmuştur. Ledünnî, rafine bilgi iseper doctrinamın kuralları çerçevesinde elde edilmiştir. 

Osmanlı dünyasında da bu denli bir ayrım olmasa da ilim sınıflamalarına bakıldığında 

ilmin, bir başka ifadesiyle ilim ile malumat arasında farklı niteliklere vurgular 

görülegelmiştir. Dönem Avrupa’sında bilmek işi kabaca iki bölüme ayrılırken ʿilmin, 

bilişsel düzeyde yüksek bir mevki işgal ettiği anlaşılmaktadır. Onun için aslında bu üst 

sınıf ürün zihnî ve gözleme dayalı bir niteliğe sahip olmaktan çok metafizik içeriği yoğun 

olmaktan kaynaklı özgül ağırlığı ve müphemliği ile dikkati çeker. Müphemliğinin 

karşılığıysa kendisini alegoride bulur. Bu yüzden, bakıldığında ilmin bizatihi kendisi bazen 

aşikâr bazen de gizlenmiş olanın ortaya çıkarılması girişimi haline gelmiştir. Doğrusu, hem 

Avrupa hem de Osmanlı dünyası için gerek dünyevîde gerekse ledünnîde, bilginin 

ifşaatının ancak bu şekilde deruhte edilebileceği düşünülür. Deruhte eden kurumlar ise hiç 

şüphesiz üniversite ve medreselerdir ve bu kurumlar bir bakıma bilginin sınıflandırıldığı 

resmi organizasyonlardır. Aynı zamanda bu kurumlar üretilen belge ve bilgilerin sahih bir 

biçimde üretilmesi anlamlarına da gelmektedir. Öyle ki, hem Avrupa hem de Osmanlı 

gelenekleri için ilk dönem kuralları bu bakımdan önemlidir
193

. 

15. ve 16. yüzyıllarda medrese ve üniversitelerin bu türlü tasnif ameliyesiyle diğer 

bir deyişle malumatın, bilginin sınıflamasıyla nasıl ilgilendikleri son derece ilgi çekicidir. 

Bilgi ilk etapta muhtemelen içerik ve şekil açısından bir ayırıma tabi tutulmuş olmalıdır. 

Onun için klasik dönemde bilginin nasıl bir düzen içerisinde ve hangi niteliklere sahip 

olarak geliştiğini anlayabilmek için bir ölçüde telif metot ve formlarına bakılmalıdır. Zira 

araştırma, ama daha genel bir ifade kullanılacak olursa telif yöntemi, meselelerin nasıl ele 

alındığı, genel dünya görüşünün nasıl şekillendiğiyle alakalı ipuçlarıyla da doğrudan 

ilgilidir. Araştırmacının yahut müellifin hangi mevzuları ele aldığını görmek bir ölçüde o 

devrin nasıl bir merak silsilesi içinde hareket ettiğini de meraklısına sunabilir. Böylece 

bilimsel gelişmenin nasıl bir yol izlediği az ya da çok ortaya konulabilir. Çünkü yazmanın 

bir usul olarak gelişmesi, bir şekilde düşünme yöntemi ile de yakından ilgili olduğu akılda 
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tutulmalıdır. Metodolojinin sağlam bir biçimde teşekkül etmesi, mantık yapısının örülmesi 

ile ilgili olduğu kadar konu edilecek sorunları da ortaya çıkarır. Hiç kuşkusuz nazariyenin 

görünür hale gelmesi konunun ele alınmasında şekil boyutu ile de alakalı olması gerekir. 

Benzer bir biçimde şeklin içeriğe olan etkisi de bu ilgiye dâhil edilerek ortaya konabilir. 

Medrese ve üniversitelerde düşünce yöntemi ile telif metodu neredeyse beraber 

ilerlemiş gibi görünüyor. Bu yüzden biri incelenirken aslında diğeri hakkında da bir şeyler 

söylenebilir. Genel çerçevenin daha iyi anlaşılabilmesi için düşünce ve telif metodunun iki 

önemli evresi olduğuna dikkat çekilmeli. Bilimsel çalışmalar görece 16. yüzyılın 

sonlarında genel kabul görmeye başladığından sıklıkla “bilimsel devrimle” 

ilişkilendirilmiştir. Hakikaten, deney ve gözlemin temelini oluşturan “deneyci metot” 

Avrupa’nın hızlı gelişiminin mehazı gibi kabul edilmiştir. İlkin üniversite dışında gelişen 

bu metot zamanla ödenmiş bedellerin sonunda üniversiteye de girmiş, sonrasında da 

bilimsel devrimin yaşanmasının temelleri atılabilmiştir. Metodda keskin bir gözlem 

faaliyetiyle beraber deneysel girişimler hedeflenir. Böylece sonunda varılacak yargıların 

bir kanun haline dönüşmesi gayreti bu girişimleri destekler. Düşünce ameliyesi, elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi, diğer deneylerde elde edilen verilerin mukayesesi ile 

gerçekleşmiştir. Gerek Orta Çağ gerekse Yeni Çağ’da telif yönteminin özgünlük 

içermediği algısı artık zamanla kırılmaya başlasa da genel olarak bir taklit usulünün 

izlenmiş olması düşüncesi hâkim görülebilir. Bu iddianın en büyük kanıtı olarak Rönesans 

sonrasında hızla gelişen kartezyen düşünce dolayısıyla ampirik metodoloji gösterile 

gelmiştir. Zira görmek, denemek ve defalarca işleme tabii tutarak benzer sonuçların elde 

edilmesinin beklendiği aklileştirme becerisinin önceki lehine olmadığıdır. Oysa 

düşünülenin aksine ampirik araştırma biçimi ve deneysel zorunluluklar olmasa da klasik 

dönemin mantığa yüklemiş olduğu hakimlik bu düşünceyi hiç kuşkusuz etkilemelidir.  

Ancak bilhassa üniversitelerde, diğer yandan medreselerde temel düşünce yöntemi 

skolastisizmdir ve skolastisizm deneyci-gözlemci metoda yerini 16. yüzyılın sonlarında 

verecektir. Orta Çağ ve Yeni Çağ’ın yükseköğrenim kurumları tam da bu devamlılık aklı 

üzerinden eğitim programlarını geliştirmiş görünüyorlar. Kurucu metinler medreseler için 

Kur’an-ı Kerim, hadis külliyatları, sonrasında usul kitaplarıyken üniversiteler için Tevrat, 

İncil, Kilise Babaları’nın yorumları olagelmiştir. Bu minval üzere kurucu yahut temel 
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metinler yönlendirici metinlerdir
194

. Her ne kadar daha sonraları skolastik anlama yöntemi 

akli bulunmayarak 16. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa’nın yeni kurulan 

üniversitelerinde uzaklaşılmış olsa da aslında bu yöntemin asıl amacı kurucu metinlerin 

doğru okunması ve bu okuma sırasında ortaya çıkan yahut çıkması muhtemel soruları ya 

da durumları ortaya koyarak tahmin edilenin ötesinde serbest bir yaklaşım ile 

sergilenmesini sağlayabilmek olmuştur. Benzer bir amaç uğruna hakiki bilginin tezahür 

etmesi için gerekli görülen tartışma yol ve yordamının da bu yaklaşımla ele alınması 

gerekecektir
195

. 

Skolastik metodun etkisi üniversitelerde yaygınsa da daha önce de değinildiği üzere 

deneyci metodun kullanıma girmesive üniversitelerde yeni düşünce biçimlerinin yaygınlık 

kazanmaya başlamasıyla birlikte ele alınması doğru olacaktır. Avrupa üniversitelerinin bir 

bakıma kurucu babalarından olan Erasmus nerede ise yaşamının çoğunu kilisenin 

korumasında olan skolastisizme ve dolaylı olarak kiliseye karşı mücadele ile geçtiği 

anımsanmalıdır
196

. Zira Erasmus, peşi sıra Melanchthon’un yeni eğitim teorilerinin 

uygulamaya sokulması muhtemelen Trent Konsili’nde sonuca ulaşmıştır. Çünkü konsil 

sonrasında üniversiteler farklı bir serüvene doğru ilerlemeye başlamışlardır.  

Batı’da derin dini kargaşanın ortaya çıkardığı mücadele ortamı üniversitelerde 

tecessüm ettiği gibi telifatın da bir propaganda aracı olarak kullanılmasına matuf 

gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bununla beraber medreselerdeki telif yöntemi daha çok tedrise 

yöneliktir ve en azından mezhep namına oluşturulan çalışmaların varlığı mevcut değildir. 

Çünkü ”Haşiye veya şerh, eğitim-öğretim faaliyetlerinin medreselerde ve belirli metinler 

üzerinde yürütülmesinin doğurduğu bir gelenektir. Bu belki bir zorunluluk değil de 

sistemin ortaya çıkardığı normal durumlardan birisidir. Çünkü belirli bir metni anlamakla 

yükümlü olan talebenin ders dışında, hoca olmadan da sorumlu olduğu metni anlaması 

gerekmektedir. Bunun da tek yolu okuduğu metnin şerhi veya haşiyesidir. Haşiyelerin 

tedriste kullanılan eserler üzerine yazılması, hatta tefsir kitaplarıyla ilgili olarak belirli 

sureler üzerinde yoğunlaşması bunun en önemli delillerindendir
197

.” 
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Osmanlı medreseleri Kur’an-ı Kerim ve hadis külliyatı üzerinden ilerlerken 

üniversiteler neredeyse 16. yüzyılın ikinci yarısına değil kutsal kitaplar ve Kilise Babaları 

üzerinden genişleyen bir telif anlayışına sahiptir. Ancak üniversitelerin Reform süreci ile 

kutsal kitap ile beraber antik eserler üzerinde yaygın bir inceleme olanağı bulmaları telifin 

dinî olandan dinî olmayanın dinî olanla özdeşleştirilmesi faaliyetine dönüştü. Bir bakıma 

eski yayınların yeniden neşri konusu hâkim olduğundan bir kritik literatürü gelişmeye 

başladı
198

. 

Medrese ve üniversite gibi yükseköğrenim kurumlarının en başta gelen görevinin 

dini ahkâmın öğrenilmesi, öğretilmesi ve bir düzen içerisinde geniş halk katmanlarına 

yayılmasının sağlaması ön şartından hareket edildiğinde telifatın da bu çerçeve içerisinde 

geliştiği kabul edilebilir. Gerçekten de Batı geleneğinin her iki kolunda ama özellikle Paris 

Üniversitesi geleneğinde ilahî metinlerin açıklanma görevleri oldukça belirgindir. Keza 

Paris Üniversi başta olmak üzere diğer minsterlerin kilise okullarından nasıl üniversitelere 

dönüştükleri bu fikri destekleyecek nitelikleri haizdir. Kuruluş gayeleri başlangıçta temel 

dini bilgilerin verilmesiyken zamanla metinlere ulaşmanın ne demli önemli bir hal aldığı 

burada hatırlanabilir. Kaldı ki reformasyonun bir biçimde kutsal metinlere erişim ve onları 

yorumlamak serbestisini edinme mücadelesi olduğu düşünüldüğünde Avrupa 

üniversitelerinin telifatına dair bir dizi ilintiyi de ortaya koyabilir. Medreseler için 

böylesine keskin bir amaç ayrışması söz konusu olmasa da kutsal metne mülaki olmak, 

metnin ifadesine maruz kalarak ve zamanın gerektirdiği anlamlara erişmek söz konusu 

olduğunda Avrupalı benzerlerinden ayrı ele alınmalarına gerek yoktur.  

Gerek üniversitelerde gerekse medreselerdeki literatür formlarının benzer bir 

biçimde yahut benzer amaçlar çerçevesinde geliştiğini söylemek başlangıç için iyi bir çıkış 

noktası sayılmalıdır. Her ne kadar Makdisi, üniversitelerdeki derecelerin yanı sıra telif 

tarzlarının da bir şekilde İslam dünyasından geçtiğini ifade etse de ortak geleneğin 

Mısır’daki hermetik geleneğe bağlanması pek uzak bir ihtimal olarak görülmemelidir. Zira 

hemen hemen Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid ile kurumsallaşmış olan telif tarzının kutsal 

kitaplardaki nas içeren ayetlerin anlaşılabilir bir düzeyde tefsir veya tevil edilebilmeleri ön 

amacı teşkil etmekteydi. Kutsal hitabın muhatap aldığı müminlerin başta emirler olmak 

üzere Yaratıcı’nın sıfatlarını ve esmasını anlayabilmeleri de bir ölçüde yoğun anlamların 

genişletilmesine bağlıydı.  Elbette bu anlayış monoteist dinlerden çok daha önceleri hakim 
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olmakla beraber kurallar manzumesi içinde gelişmesi monoteist dinlerin kutsal kitaplarının 

anlaşılması girişimleri ile sistemleşmiş olmalıdır. Bilhassa dönemin yükseköğrenim 

kurumlarında telif hep açma, genişletme ve anlamın anlaşılabilmesine matuf bir gerekçe 

çerçevesinde şekillenmektedir. Örnek olması için St. Victorlu Hugo’nun [ö. 1141] kutsal 

kitap ile ilgili telif türlerini üç terimle ifade ya da aksiyomatize etmiş olduğu 

hatırlanmalıdır. Littera ile doğrudan kelimeleri, sensus ile metnin açık anlamını, sententia 

ise açık görülen yani zahiri anlamının arkasında yatan ve tefsir ile ortaya çıkarılabilen 

derin anlamını ifade ede gelmiştir
199

. 

Modern zamanların veya bilhassa geometrik evren algısının yerleşmesinden hemen 

öncesine değin toplumu oluşturan ahlaki ve mekanik kurumların hemen hepsi metafizik bir 

çerçeve içinde ele alınagelmişlerdir. Öyle olunca zamanın algısını dinî yahut kutsal olan 

perspektiften yorumlamak zorunluluğu doğacaktır. Yükseköğrenim kurumlarının 

bahsedilen zaman dilimi içinde yaptıkları tam da budur. Kutsal metnin anlaşılması, 

anlaşılması için gerekli olan yardımcı bilimlerin talim edilmeleri ana hedefi oluşturmuştur. 

Protestan girişimlerinden önce olduğu kadar reform faaliyetlerinde de uzunca bir süre tek 

merkezliğini sürdürmüş olan Wittenberg Üniversitesi’nde bir bakıma Tevrat ve İncil’in 

yeniden yorumlanması eğitim faaliyetlerinin yegâne amacı haline gelmişti. Her ne kadar 

Avrupa’nın farklı yörelerinde kurulan üniversitelerde farklı kürsüler kurulmuş olsalar da 

özellikle Güney Avrupa’nın dışındaki bütün üniversitelerin ana meşgalesini Tevrat ve 

İncil’in yorumlanması yahut bu yorumlar ışığında dünyevi olanın anlamlandırılmaya 

çalışılması oluşturuyordu.  

Benzer bir biçimde genelde medreseler ama özelde Osmanlıda Kur’an-ı Kerim’in 

anlaşılması ve gündelik yaşama uyarlanması hedefi her daim medreselerin asıl amacını 

şekillendirdiği anlaşılmaktadır. Telifin niteliğini belirleyenin ve bu niteliğin oluşmasında 

sınırları belirgin olmasa da çizenin bazen dini bazen de felsefî metinler olduğu 

söylenebilir. Dinî metinlerin doğaları gereği kimi kez tefsir kimi defa da tevile ihtiyaç 

duyuyor olmaları böylesi bir sebebi doğurmuş olmalıdır. Bu yüzden telifatın kendisine 

mehaz addettiği vahyin dosdoğru anlaşılmasına matuf girişimlerden görülmesi yanlış kabul 

edilemez. Çünkü Orta Çağ’ın yükseköğrenim kurumları kutsal metinlerle olan temasın 

kurallarını içselleştirmiş kurumlar haline gelmişlerdi. Biraz daha eklektik bir tarzda 
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bakıldığında elde bulunan en eski metinlerin dinî içerikli olduğu kabul edilirse bunların iç 

düzenleri ve biçemleri pek muhtemel bir şekilde yazım usulleri hakkında da doğru bilgileri 

verebilecektir. Upanişad’lar ve Vedalar yanında bilhassa Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kur’an-ı 

Kerim’in i’caz tarzları ve ayetlerinin konular etrafında şekillenmesi daha sonraki dönemler 

için örnek olarak neredeyse vazgeçilmez bir hal almıştır. Kutsal kitaplara bakıldığında ilk 

farkına varılan özellikleri, ifadede alegorik bir dilin kullanılmasıdır. Genelde açık, bedihi 

ve muhalled ifadeleri olmakla beraber ehlinin anlamasına müsait anlamı neredeyse kapalı 

satırlarla da örülmüştür. 

15. ve 16. yüzyıllar boyunca medrese ve üniversitelerde düşünce tarzı, dolayısıyla 

da telif metodu, olaylara yaklaşım biçimi sonraları itibar kaybına uğramış skolastik metot 

üzerinden hareket etmekteydi. Skolastisizmin kökenlerine dair farklı görüşler mevcutsa da 

en azından dinsel, kültürel ve ticari etkileşim sonucunda Araplar yolu ile Avrupa’ya intikal 

ettiği ittifakla kabul edilmektedir. Skolastisizm hem medreselerin hem de üniversitelerin 

temel akıl yürütme usulüydü. Böyle olunca tedris ve telifatın bu düşünce biçimi üzerinden 

işlediğini görmek gerekecektir. Skolastisizmin yanında medrese ve üniversitelerin 

müdavimleri eski geleneklerin sürdürüldüğü Aristotelesçi yaklaşımları işin içine 

katmaktaydılar. Öyle ki misal vermek babında medrese geleneği içinde risale de 

denebilecek telif formu tam da bu tarzda gelişmiş olmalıdır. Batı’da treatise olarak 

oluşmuş bu türlü telif biçimi aslında Aristotelesçi akıl yürütmeyi açık ediyordu. Bu tarzda 

bir konu ya da problem temel addedilerek tüm tartışma bu soru, problem yahut konunun 

etrafında cereyan eder. Hatta eğer varsa diğer görüşlere de yer verilir. Bu türlü telif duruma 

ve konunun niteliğine göre uzun ya da kısa olabilir. Uzun olması durumunda da 

paragraflara ve bölümlere ayrılması da mümkündür.  Yazarın ilgi dairesine giren 

alanlardaysa konu geniş bir biçimde ele alınır; basit bir biçimde de sona erer.  

Medrese ile üniversitelerin telif diğer bir deyişle akademik ürün vermelerinin 

kökeninde en azından üniversiteler için 13. yüzyıldan itibaren Kilise Babaları bilhassa 

Albertus Magnus [ö. 1280] ve kıymetli öğrencisi Thomas Aquinas’ın [ö. 1274] 

sistemleştirmesiyle dinî kaygıların olduğu kabul edilen bir gerçek olarak ortada 

durmaktadır. Dinin doğru bir biçimde öğrenilebilmesi öğreticilerin de öğretebilmesi 

sağlam mantık silsilesi içinde gelişecek telife bağlı olduğu o zamandan görülmüş olduğu 

anlaşılmaktadır. Bilhassa Eflatunculuğun İbn Rüşd [ö. 1198] tarafından yeniden 

canlandırılmaya çalışılması neticesinde bekli buna bir karşılık olması babında Aristo’nun 
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Organon ve Topikler’i yeniden kullanıma dâhil edilmiş oldu. Gerçekten de o devrekadar 

Aristo’nun Organon’dan başka bir eseri bilinmemekteydi. Ama beraberinde özellikle İbn 

Rüşd’ün Aristo’nun özellikle Topikler’i yorumlaması Batı eğitim kurumları için de yeni 

bir kapı açtı. Bu kapının belki deilk ürünü bir bakıma Organon’un tekmilesi olarak ele 

alınabilecek İsagoci’nin [Isagoge] bilhassa 15.-16. yüzyullar boyunca bir mantık kitabı 

olarak yaygınlığa erişmesiydi. Dışarıdan bakıldığında önemsiz gibi görünecek bu gelişim 

Batı ve daha evvel Doğu eğitim geleneğini iki açıdan etkiledi. Bunların ilki hiç kuşkusuz 

nesneye yaklaşım tarzı diğer bir deyişle akıl yürütme biçimiydi; diğeri ise telif biçimlerinin 

ortaya çıkmasıydı. Bu yüzden hem medrese hem de üniversitelerde özet [summa] risale, 

şerh gibi genelde yorumlamaya dönük bir telifat hakim olagelmiştir. Bu türlü yaklaşımın 

bir sonucu olduğu ifade edilebilir. Ama belki dini kaynakları oluşturan temel metinlerin 

anlaşılma amacı da bir öncekinden daha önemli gelişmenin sonucu olarak de 

değerlendirilebilir. 

Kurucu metinlerin üniversitelerdeki bilhassa felsefi metin türlerinin kökeni, 

Yunanî, dolayısıyla esatirde isimleri anılan milletlerle, bazen de hermetik gelenekle 

ilintilendirilebilir. Gerçekten de dönemin kutsal kitap tefsirlerinde kökeni evvele irca 

edilebilecek Neo-Platonik bir yaklaşımın sezilmesi son derece barizdir. Bilhassa Kilise 

Babaları’nın fikri temayüllerinde Aristotelyen ve Neo-Platonik tezleri görmek son derece 

olasıdır. Aslında bu türlü bir yaklaşımın makuliyet sınırları içinde ele alınması halinde 

commantaries ve treatise olarak adlandırılan teorik ikna ihtiyacının varlığı kolaylıkla 

hissedilebilecektir. Elbette Hıristiyanların Avrupa’da dini temalı yaşamı 

kurumsallaştırmalarının sonunda müdafaaya yönelik bir tarzdan iknayı amaçlayan bir 

vaziyete evrildiklerini de not etmek gerekir.  10. ve 12. yüzyıllar arasında Hıristiyan, 

Müslüman ve Yunan geleneğini sürdüren ilim adamları genelde diyalog, axiom, allegory, 

summae ve disputationları tercih ettiler ama 14. yüzyılın sonlarına doğru commanterieleri 

ve summaları daha çok kullanmaya meyyal bir tavır takındılar. Belki de böylece kutsal 

biliminin yanında ilahiyat oluşmaya başlamış oldu. Bu biraz da metinlerin yorumlanması 

ile ilgili addedilmelidir; çünkü sonrasında Aristotelesçi yaklaşımla ayrı bir bilim haline 

gelmiştir
200

. 

Summanın aslında genel olarak iki temel üzerinde yükseldiği söylenebilir. Bunların 

ilki belli bir konuda açıklamalı bir biçimde değerlendirme yapmak üzerine kurulu iken 
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diğer bir biçimi ise derleme ve fikirleri özetleme üzerinde yoğunlaşmaktadır. Summa 

formunu galiba 1150 yılında Summa Super Priscianum adını verdiği eserle Peter Helias[ö. 

1166] icat etmiş oldu. Thomas Aquinas’ın Summa Contra Gentiles ve Summa Theologie 

adlı iki önemli eseri bu forma uygun örneklerin ilkleri olarak sayılabilir. Özellikle bu 

kitaplarda müminlere derin bir anlayış kazandırılması amaçlanır. Summalarda bazen 

dolaylı yollardan ve gerçekten sorulmamış bir soru üzerinden gidilirken bazen de doğrudan 

doğruya sorulmuş ve gündelik yaşamda sorun olmuş bir soru üzerinden de yola çıkılabilir. 

Galiba Aquinas’dan sonra summa bir telif türü olarak gündemde kalmıştır
201

. Summa 

başlığını taşıyan ya da içeriği bu biçimde olan eserler otorite kabul edilen temel kitapların 

özetlenmesi ile yakından alakalı görülmelidir
202

. İlkin teolojide kullanılmış olsa da 

özellikle İtalya, ardından da Avrupa’nın geri kalan kısımlarında hukuku mevzu etmiş 

eserler için de kullanıldığı söylenebilir. Temel metnin özetlenmesi hedeflenmiş olmasından 

kaynaklı gerekçeler medrese mensuplarının ihtisar ve muhtasar niteliğindeki çalışmaları 

ile karşılaştırılabilir. Genelde açıklamaların bir koleksiyonu formuna bu ad verilir. Aynı 

zamanda otorite olan materyalin de sistematik bir biçimde açıklanması ile de yakından 

alakalıdır. Özellikle skolastik dönem telif türlerinin asıl amacı, mantık aracılığı ile özellikle 

de Aristo mantığı kullanılarak tartışma olan temel metinlerin harmonize girişimini amaçlar. 

Sententiae ve Summa özellikle teoloji ve hukuk alanında ortaya çıkmıştır. Misal olarak 

Sententiae hemantikdönemde hem de Orta Çağ’da görüş, anlama gibi anlamlar başta olmak 

üzere geniş bir kullanım alanı bulmuştur
203

. 

İlerleyen dönemlerde kutsal metinlerle iletişime geçme konusunda özgürlükçü tavır 

sergileyen hümanistler işgalci, teologlarsa kendilerini geleneksel topraklarını korumaya 

çalışanlar olarak gördüler. Misal olarak Lorenzo Valla [ö. 1457] kutsal kitabın 

düzenlenmesi ve kritik edilmesine kendisini verdi. Onun bu çalışmaları makul bir karşı 

taraf oluşturdu. Valla, Antidotum adlı eserinde kendisine kutsal kitaptan alıntılanmış bir 

cümle olan “benim olmayan hasada el atma ya da diğer bir deyişle başkasının işine çomak 

sokma
204

” deyişiyle cevap vermiştir. Erasmus, Valla’nın konumunda kendisi hümanist 
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karakterini ortaya koydu neredeyse. Bir metin olan kutsal kitabın aktarımı yorumlanması 

ve çevrilmesinde kesinlikle filolojik becerilere ihtiyaç duyuluyordu
205

. 

Alegori denen aslında tefsir kaynaklı işin başında Philo[ö. 50?] vardır ve Philo 

Yahudileri etkilemesinden çok Hıristiyanlar üzerinde tesirli olmuştur. Philo Stoacılardan 

alegorinin fizikî ve etik olarak ikiye ayrıldığını öğrenmiştir
206

. Genelde Philo, Tanrı ve 

evrenin doğası ile ilgili olanları fizikî insanın vazifeleri illeilgili bir biçimde etik olarak 

yorumlamıştır. Keza Doğu geleneğinde de Risale-i Tayr ve İbn Tufeyl’in [ö. 1185] Hayy 

bin Yakzan adlı eserinde kendisini başarılı bir biçimde bulmuş simgesel hatta kategorik bir 

anlatım vardır. Öyle olunca dinî mevzuların, dahası kutsal kitapların anlaşılmasında bu 

yöntemin kullanılması kendini açıkça göstermeye başlamıştır. Bu durumda gizli anlamın 

anlaşılabilir bir hale sokulma ihtiyacı duyulacaktır ki belki böylece şerh ve haşiye geleneği 

doğmuş olmalıdır. Çünkü felsefenin ve daha sonraları felsefe ile benzer şekilde ilerleyen 

ilahiyatın Aristo, Platon şerhleri şeklinde ortaya çıktığını burada hatırlamak gerekecektir. 

Bilhassa ilmin İbn Rüşd’de görüleceği üzere bir açıklama yapmak, gizli olanı genişletme 

algısı şeklinde yürüdüğünü not etmelidir
207

. 

Kaldı ki 13-14. yüz yıllararasında özellikle Latin geleneklerinin sürdürüldüğü 

Batı’da yorumlama gayreti özellikle tefsirlerde Peter Lombard’ın[ö. 1164] Sententiae’si ile 

Aristoteles’in çalışmaları üzerine ortaya çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar dinî motiflerin 

ağırlığı hissedilmiş olsa da Rönesans ile bir derece uykuda olduğu söylenebilecek Roma 

geleneklerinin de diriltilmeye çalışıldığından bahsolunabilir. Zira bu kapsam içerisinde 

üniversitelerde de kodifikasyon olarak temel eser seviyesinde ele alınabilecek Justinian’ın 

[ö. 565]Institutiones’i 1493’de basılınca üniversitelerde ve inns of courtlarda temel 

akademik kaynaklardan sayılmaya başlanmıştır
208

. Bu tarihî kodların yeniden işlenmeye 

başlaması yanında en azından hukuka dair yazım geleneğinin de bir kodifikasyon ve 

muktezalar silsilesinin hem nicelik hem de nitelik bakımlarından gelişmesine yol açmış 

olduğu akla getirilmelidir. 12. yüzyılda Bologna’da corpus juris civilisin yeniden 

keşfedilmiş olmasının Kilise’ye karşı olmakla bir alakası varsa da hak ve ödevler tasnifinin 
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ön plana çıkmaya başladığını müjdeler aslında. Zira özel ya da kamusal olsun tüm sosyal 

yaşamın düzenlenmesinden bu hukuk ilkelerinden yararlanılıyor hatta faydalanılıyordu
209

. 

Batıda ise “Aristoteles’in akıl yürütme teorisine karşı çıkanların başında Galilei 

(1564-1642)’nin çağdaşı Francis Bacon (1561-1626) ve Descartes (1596-1650) gelir. 

Onlar mantığı metot olarak yetersiz görmüş ve yeni metot arayışlarına başlamışlardır. 

Bunlardan Bacon kıyas teorisi yerine tümevarımı esas alıp geliştirmeye çalışmıştır. Öner, 

Bacon ile başlayan yeni mantık çalışmalarının sebebini, mantığın kendi içinde bir 

gelişmesi olarak değil de, bilimsel faaliyetlerin zorlaması ve bu faaliyetlerin gerektirdiği 

ihtiyacı karşılamak için eski mantığı tamamlama gayreti olarak zikretmektedir
210

.” 

Çünkü, “Ortaçağlardaki Aristoteles fiziği Platoncu bir biçimde yorumlanarak, 

nesnenin formel yönü üzerinde durulmuştur. Burada formel yönün ve niteliklerin soyut ve 

kavramsal oldukları fikri vardır. Ortaçağ fiziğine tepki olarak kurulan Yeni Çağ doğa 

bilimi, yapısal açıklama ile Aristoteles’in nesne çözümlemesini uzlaştırırken, madde 

düşüncesini ön plana çıkarmıştır
211

.” “Ortaçağ’da bilimler için Aristoteles mantığı yeterli 

görülürken Rönesans ile birlikte tabiat bilimlerindeki gelişme karşısında metot olarak 

yetersizliği ortaya çıktı ve bu nedenle yeni metot arayışları başla
212

”mıştır.  

İlk yöntemler dinî alanda görülmeye başlandı. Misal Jean Capreolus’un [ö. 1444] 

yüz doksan [190] tane soru bulunan Defensiones’i Thomas Aquinas gibi görünse de Peter 

Lombard’ın Sentetiae’sı hakkındaki bir soru-yorum telifi olarak vücut bulmuştur. Her bir 

soru questio olarak diğerleri ile bir araya getirildiğinde quaestitiones biçimi hasıl 

olmuştur
213

. Questiolar conclusiones adı verilen bir genel değerlendirmeyi içerisinde 

barındırdığından muhtemelen o devre kadarki tüm görüşleri ve fikirleri özetlemekteydi. 

Sonrasında ise objectiones ile birkaç noktadan görüşleri muhakeme edilmesi yoluna gidildi 

ardından son olarak solutiones ile yeni bir cevap ve sentez yoluna doğru ilerlendi. Böylece 

bu üçlü yapının yani değerlendirmenin, konu edinme ve çözüm biçiminde oluşmuştur
214

. 
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Medreselerin örnek metinleri olarak klasik Orta Çağ Arapça metinlerindeyse iki 

gözlem dikkati çeker: Bunlar, 1. Antik Arap ve İran unsurları ve çok önemli bir şekilde 

Greko-Helenistik miras yaratıcı bir biçimde İslamî eğitim teorisinin içine adeta adapte 

edilmiş bir görüntü verir. 2. 8. yüzyıldan neredeyse 16. yüzyıla değin Arap İslamî eğitim 

çalışmaları pedagojik, didaktik sorunlar ve bireysel din eğitiminin teolojik durumu 

konularında devam edegelmiştir. Eğitim üzerinde bir şeyler düşünmüş olan hemen hemen 

tüm düşünürler eğitim üzerinde uzmanlaşmış da değillerdir. Bununla beraber görüşleri ve 

felsefesi eğitim üzerinde İslamî eğitim geleneğini desteklemiş ve şekillendirmiştir
215

. 

Bahsedilen bu kadim, anlamı açıklama ve aşikâr etme geleneğinin medreselerde ete 

kemiğe büründüğü alanlar hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’in müteşabih emirlerinin, görece 

geniş anlamları olan nassların, Hadis-i Şeriflerin izahlarının yapılarak öğretilmesi alanları 

olmuştur. Bu genellemelerin elde edilebilmesinde zamanla kuralları da belirginleşen ilim 

alanlarında usuller ihdas olunmaya başlasa da metnin, kelimenin yahut işaretin içinde 

gizlediği anlamın tahrici çok ehemmiyet verilen bir durum halini almıştır. Misal olması 

için Taşköprülüzâde ilimleri sınıflandırdığı eserinde müstakil bir ilim dalı olarak hadis 

şerhinden bahsederken “İlm-i şerhi’l-hadis: Bu bir ilimdir ki Resulullah’ın ehadis-i 

şerifesinden maksad-ı şerifi ne idüğinden kavaid-i arabiyye ve usul-ü şer’iye hasebince bi-

kadri’t-tâka bahisdir” diyerek asıl amacın Hz. Peygamber’in ne demek istediğini dil ve din 

kuralları ışığında açıklamak olduğunu basitçe ifade etmektedir
216

. Metnin ve kelimelerin 

sadece anlaşılmayan yanlarını anlaşılır kılmak değil bunun yanında kişilerin ilmî anlamı 

keşfetmek görevinin olduğu da görülmektedir. Gerçekten de bu türlü bir yöntem ilmin 

tevarüs edilerek geliştirilmesi bağlamında a) İntikal-tederrüs-tevarüs b) Tedris-idame yani 

aktara sürdürme, c) Telif-tenkit yeniden üretme ameliyesinin somutlaşmasına da imkân 

tanımıştır
217

. 

Çünkü medrese ve üniversitelerde ister münazara isterse telif bakımlarından olsun 

yeni bir bilgiye erişme yolu olarak akıl yürütme önemli bir merhaleyi oluşturuyordu. 

Mukayesenin muhkemliğini teliflerde görmekle beraber bilhassa kitaplarda tebarüz 

ettirilmekteydi. Zira asıl mesele akıl yürütme işleminin sağlamlığı ve eleştirilecek bir 

noktasının bulunmadan inşasıyla ortaya çıkmaktaydı. En azından medreseler açısından akıl 
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yürütme ameliyesinin İbn Süreyc [ö. 918] ile başlatılması kabul görmektedir. Hakikaten de 

ilerleyen zaman dilimi içinde örnek olması açısından muhtelefü’l-hadis, müşkilü’l-hadis, 

tearuz, te’vil ve ihtilafü’l-hadis alanlarının çıkmış olması akıl yürütme, tenkit ve müşahhas 

sorunların münakaşası alanlarında yeni açılımların meydana geldiği not edilmelidir. 

Zamanla gelişmiş ve ders olarak okutulan fıkıh usulü ile hadis usulünü bir bakıma metot ve 

tenkit biçimi olarak da anlamak gerekecektir.  

Elbette bu gelişim “Telif-şerh haşiye ictihat-tenkit süreçlerinde tedris, taklit, tahkik, 

nakil kademelerini geçen ilim talibi tecrübelerini de harmanlayarak yeni sorular sorar, 

sorularını soru ve cevap şeklinde doğrudan veya dolaylı ifadelerle sorar metinde olan 

sorulara cevaplar verir, farklı hiyerarşiler kurar, tarifleri yeniler, tahkim eder, kavram 

çerçevelerini gözden geçirir, yeni açıklamalar, taksimler, tasnifler yapar bazı ifadeleri 

sönükleştirirken bazılarını parlatır, bazı ifadeleri ekler bazılarını çıkarır, tahriç ve 

tahkiklerde bulun
218

”ur.  

Osmanlı medrese sisteminin klasik bir tavır olarak farklı görüşleri uzlaştırmak 

üzerine işlevselleştiği görüldüğünde felsefede çok önemli olan “muhtemel soru üretme 

yöntemi”yle musannifin, şârihin ve atıfta bulunduğu fikirlerin uzlaşabileceği kolaylıkla 

açıklanabilir. Önemli bir hali betimleyen uzlaştırma geleneğinin medreselerin geleneksel 

yapısına ve telifat biçimlerine de sirayet etmiş olduğu düşünülebilir.  

Ahmet Yaşar Ocak’a göre Fahreddin Razî [ö. 1210] ekolü ya da okulu, Osmanlı 

dinî düşüncesinde ehl-i sünnet inançlarını felsefî metotlarla savunma ve siyasî iktidarın 

meşrutiyetini bu çerçeve içine oturtma şeklinde karakterize edilmiştir. Bu okulu temsil 

edenler, Osmanlı dinî bürokrasisine ve devletin İslam anlayışına da hâkim olmuş, Osmanlı 

merkezindeki medreselerde ve dinî bürokrasinin en üst seviyelerinde yer almışlardır. 

Dolayısıyla bu kişiler resmi tatbikatın teorisyenleri durumundadırlar. Ocak’a göre Teymiye 

okulunun bir üyesi olan Birgivî’nin [ö. 1573] zamanında meydana gelen çıkışı bu Razî 

ekolüne karşı oluşan müdafaacı taarruzu ifade eder
219

. 

Medreselerde, tevarüs edilen geleneğe binaen tedris nasıl belirli bir sıra ve merhale 

izlenerek takip edilmişse benzer bir yapılanma akademik ürünlerde de görülmesi 

umulabilir. Medrese öğrencilerine ders olarak okutulacak mesele yahut konuların basitten 
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zora doğru hareket eden bir müfredatı takip ettiği artık bilinmektedir. Bu hususta medrese 

hiyerarşisinin en alt basamağını oluşturan medreselerden başlayarak darülhadise değin 

gerek dil gerekse mevzu açısından gittikçe çetinleşen bir yöntem izlenmiştir. Zaten hem 

üniversite hem de özellikle medreselerde telif biçimleri hemen neredeyse daha önce 

yazılmış bir metin ya da kurucu dokümanlar üzerinden gelişme göstermiştir. Tabii bunun 

neden bu biçimde yaygınlık kazandığı ve neden kimi kitaplara daha çok teveccüh edildiği 

konusunda kesin bilgiler olmamakla beraber “… kısalığı, dili itibariyle muhkemliği, ders 

kitabı olması, kolay ezberlenebilirliği, müellifi, kutsallığı ya da bereketli kabul edilmesi
220

” 

muhtemel sebepler arasında sayılmalıdır. Medreseler için metnin genişleme göstermesinin 

biçim olarak nasıl bir yol izlediğini Sarkis Orpilyan belirtmektedir. Orpilyan, emr-i 

telifatın yedi kısımdan oluştuğunu bunların ise metin yani telif-itmam-ikmal-şerh-ihtisar-

tehzib ve ıslah şeklinde kendi içinde bir sıralamaya sahip olduğunu not etmektedir
221

. 

Genel olarak İslam dünyasında ama döneme uygun olarak medreselerde telifat 

sürekli temel alınmış bir metin üzerinden sürdürüle gelmiştir. "Teknik olarak bir metni 

açma açıklamaya, tamamlamaya, ikmal etmeye, irtibatlarını genişletip yeniden kurmaya, 

derinleştirmeye, tenkit, tahkik ve tashih etmeye, teferruatlandırmaya doğru seyreden 

çalışmalara tefsir, şerh, haşiye, talikat, tafsil, tevil, izah, zeyl, tetimme, beyan, tekmile, 

fevaid gibi isimler verilirken …
222

" asıl metin üzerinden yenidüşüncelerin geliştirilmesi 

sağlanmıştır.  

Osmanlı medreselerinde sürdürülen gelenekte kitap, risale, talik, şerh ve daha pek 

çok türde yazılma gerekçelerinin bazıları ilgili kitapların dibacelerinde çoğu kez müellifleri 

tarafından açıklanmış veya değinilmiştir. Bazen müellifin herhangi bir gerekçeye de 

ihtiyaç duymadığı da olmuştur. Ancak var olan açıklamalara bakılacak olursa sıklıkla bir 

arkadaşın, dostun yahut talebelerin falanca kitabı daha açıklayıcı kılma dilekleri teliflerin 

görünen ilk sebebini oluşturmaktadır. Kimi kez bir mevzu bir tartışma yahut yaşanan 

gündelik bir sorunun yüzeysellikten uzaklaşarak derinlemesine tartışılarak hakikate katkı 

sunulması da hedeflendiği olmuştur. Kodifikasyon faaliyeti olarak görülebilecek fetva 

mecmualarını da bu kapsama dâhil etmek muhtemelen genel çerçevenin daha iyi 

izlenebilmesine imkân tanıyacaktır.  
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Ayrıca “Mezheb imamlarından nakledilen hukuki görüşleri tahric etmişler, yani 

çıkarılan hükümlerin esbab-ı mucibelerini ve hukuki kaynaklarını göstermişler, mezhebin 

usul ve kavaidi ışığında, birbirleriyle çelişir gibi görünür hukuki hükümlerden doğru 

olanını tercih etmişler ve tercih sebebini de bir hukukçuya yakışır şekilde izah 

etmişlerdir
223

.” Yüksek seviyeli medrese hocalıklarına doğru tırmanacak olan üstatlarda 

aranacak şartlar arasında bazen okuttuğu veya okutacağı bir metin için başarılı birşerh 

yazması da vardır
224

. Her ne kadar metni çeşitli yönlerden açıp genişletmek ve anlamı çoğu 

kez çeşitlendirmek niyetinin ve yaygınlık göstermesinin en büyük nedenlerinden birini 

öğrenim zorluğuna yenik düşen öğrencilerin desteklenmesi babında Moğol istilasına 

bağlanıyprsa da böylesi bir geleneğin tarihi arka planının gerilere götürülebileceği akılda 

tutulmalıdır. 

Osmanlı medreselerinin telif dünyasında risale şerh yahut haşiyelerde müellifin 

kendisi bir sorun ya da konu etrafında düşüncelerini serdederken genel bir otorite havası 

sezilmektedir. Burada Batı’daki benzerlerinde olduğu gibi bir fikrin işlenmesi, daha 

doğrusu o fikrin doğruluğunun tezahürü mümkün olmaktaydı. Bu yapılırken savın 

destekleneceği başka kaynaklara da başvurulurdu. Kimi defa bu kaynaklar isim verilerek 

zikredilirken kimi kez de sadece ilgilisinin anlayacağı biçimde referanslar verilirdi. 

Doğrudan risaleler halinde ortaya çıkan telif müessesine örnekleri bolca olduğu üzere 

hayali bir diyalog tarzının da dâhil edilmesi gerekir. Bu defa metinde fikir teatisi genel 

olarak kale ekulu şeklinde anlamlı cümle grupları ya da cümleler halinde veyahut kavluhu 

şeklinde bir içerik oluşturulmaya çalışılıyordu. “İtiraz ve cevapların bir arada işlendiği bir 

risalede müellif, her fasılda muarızların görüş ve delillerinden sonra "fe yukalü ve 

beyanühu min vücuh, el-cevab, el-cevabü 'anhü min vücuh" şeklinde ifadeler kullanarak 

cevap vermektedir. Öte yandan özellikle ez-Zemahşerî'nin tefsir metodunda çokca· 

gördüğümüz ve kelamcıların sıkça kullandığı soru-cevap metodunu beliğ bir tarzda ifade 

ederek okuyucuda hasıl olan mukadder soruları "huna mahallun en yeteredded", "yumkin 

en yekule ahad" gibi ifadelerle dile getirmiş, "ve'l-cevab", "ekûl", "nekûl" ifadeleri ile de 

bu mukadder soruları cevaplamaya çalışmıştır
225

.” 
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Raks mevzuunda sema ve raksa muhalefet eden eserlerin kaynağı genellikle 

Birgivî’nin Tarikat-ı Muhammediye’si idi, “Kendisinden yaklaşık beş asır önce yaşamış 

olan Abdülkahir el-Cürcanl'nin yazmış olduğu "Avfunil"den, Birgivî'nin istifade ettiğine 

muhakkak nazarıyla bakılabilir. Öte yandan Birgivî'nin yalnızca Abdülkahir el-

Cürcanî'nin "Avamil"inden değil, Zemahşerî'nin "el-Mufassal"ından, Mutarriz'nin "el-

Mısbah"ından, Sekkili'nin "Miftahu'l-ulı1m"undan, İbnu'l-Hacib 'in "Kafiye"sinden ve 

Tacüddin Muhammed b. Muhammed el-İsferayini'nin "Lübabu'l-i'rab"ından da istifade 

etmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Yine işaret edilmelidir ki, bir ilim adamının nelerden 

istifade ettiğinden daha çok, tahsil ettiği bilgileri mantıklı bir tertip ve güzel bir üslup 

içinde takdim etmesi önemlidir
226

.” 

“Buna göre el-Müstedrek, el-Buhârî ile Müslim'in her ikisinin yahut içlerinden 

yalnızca birinin sahihlik şartlarına uyan hadislerden oluşmaktadır. Her hadisin sonunda 

hangisinin şartına uygun olduğu açıklanmıştır. Yeri geldiğinde ise kendisine göre sahih 

kabul ettiklerine işaret etmekle yetinmiştir. el-Müstedrek, cami türünde bir eserdir. Bütün 

cami konularındaki hadisleri ihtiva eder
227

.”  

Dönemin medrese müderrislerinin ilgi alanlarına giren konulardan biri de hiç 

kuşkusuz eleştiri ve tenkit olmuştur. Örnek olara Molla Gürânî’nin eleştirilerine karşı 

Molla Hüsrev, ilk risâlesindeki görüşlerin delillerini gözden geçiren ve destekleyen 

müstakil bir eser yazmak yerine, onun reddiyesindeki bazı ifade ve tespitlere sert bir 

üslupla karşılık veren bir cevap metni kaleme almayı tercih etmiştir. Bu cevap metninin 

mukaddimesinin olmayışı, yazıldığı tarihte dar bir çevreye hitap etmeyi amaçladığını 

gösterebilir. Nitekim muhtemelen bu sebeple eserin bazı nüshaları “Ecvibe Alâ Molla 

Gürânî” başlığını taşımaktadır
228

. 

Yine bir tartışma eseri olan çalışmanın yazarı Gulam Sinan’ın Ali Kuşçu’nun 

öğrencisi olduğunu ve oysa Sinan her ne kadar şerhi yazmasının amacının [Ali Kuşçu’nun 

el-Fethiyyesine yazdığı] üstattan duyulan yararlı bilgilerin kaydedilip el-Fethiyye’nin 

kapalı yerlerini açıklamak olarak zikretse de yine de şerhinde oldukça iddialıdır
229

. Yine 

Gulam Sinan Ali Kuşçu’nun bir dersi esnasında Ali Kuşçu’nun çizdiği astronomik iki 
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şeklin akla ve nakle uymayan oldukça çirkin çizimler olduğunu belirtip doğrusunun nasıl 

olması gerektiğini söylediğinde hocasının bir zaman düşündükten sonra kendisinin sözünü 

kabul ederek çizimleri doğrularıyla değiştiridiğini belirtmektedir. Ayrıca söz konusu 

çizimleri her iki haliyle de kaydetmektedir. Derslerde alet ve edevat kullanılarak çizim 

yapılması ise son derece enteresan bir bilgidir
230

. Gulam Sinan, Ahi Çelebi’nin Zahiretü’l-

ukba adlı eserinin yazım aşamasında olduğu için eleştirilerini kaleme aldığı için görüş ve 

eleştirilerini eserin tamamını görmeden yazma yoluna gitmiştir. Demek ki müderrisler 

birbirlerinin eserlerini yazım aşamasında iken haberdar oluyor ve bulabildikleri kısmıile de 

olsa iktifa ederek eleştiri yazmaya başlıyorlardı
231

. Gulam Sinan’ın Ahi Çelebi’nin 

haşiyesine reddiye olarak yazdığı kısım eserin mukaddimesi ile taharet ve nikah 

bölümlerinin başlarıyla sınırlıdır. Sinan, sayfa kenarına yazdığı bir notta ilginç bir ayrıntıya 

yer vererek bu durumu şöyle izah eder. “Zikredilen diğer görüşlerini eleştirmeyi nikah 

bölümüne bıraktım. Çünkü haşiye yazarı (muhaşşi) benim kastımı duyunca kitabın 

nüshalarını topladı. Öyle ki bir izini bulamadım ve bir tozunu göremedim. Nihayet yüce 

Allah şeriatını tahriften korumak için içindekileri göstermek üzere bana onun haşiyesinin 

nikah bölümünden üç varak ihsan etti
232

” diyerek müderrislerin yazmak için birbirlerinin 

yazılarını edinmeye çalıştıklarını belirtmektedir. 

Ulema arasından kanun metinleri kaleme alanlar da zuhur etmiştir. Misal olması 

için “Nitekim İstanbul çevresinde iskan edilecek ortakçı kullara dair 1498 yılına ait bir 

kanunun ilk olarak 1479’da Molla Hüsrev tarafından kaleme alındığı belirtilmektedir
233

.” 

Üniversitede öğrenciler genelde ders kitaplarını masterlarının ders dikteleri 

sırasında yazdıkları notlardan meydana getirmekteydiler. Çoğu kez bu notlardan oluşmuş 

kitapçıklar medreselerde talikalardaki gibi zamanla ders notları halinden derste takip edilen 

kitapların bir bakıma tahriçlerine uygun bir biçimde şekil alıyordu. Üniversitelerde bu 

notlara pronuntiatio deniliyordu. Ayrıca ders esnasında alınan dikte dışında alınan bazı 

notlar vardır ki bu notlara da reportatio adı verilmekteydi. İşin tuhaf yanı bu notlardan 

müteşekkil notlar külliyatı lectureler da kaleme alıp hemen sürüme dahil edilmekteydi
234

. 
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16. yüzyılda çıkarılan yasal derleme kanunları krallık dahilinde basılan tüm 

kitapların kraliyet koleksiyonunda bulunmasını sağlamayı hedefliyordu. Bu yasalar sadece 

krallığın veya dükalığın entelektüel ürünlerin merkezi bir yerde toplanmasını sağlamakla 

kalmıyor yazılan ve basılan şeyleri dikkatle gözetleme sürecini de basitleştiriyordu. 1537 

yılının Montpellier yasaları bu tür yasaların ilki olup Fransa’da basılan her kitabın bir 

kopyasının Blois’deki kraliyet kütüphanesine gönderilmesini ve Fransa’ya ithal edilen her 

kitabın bir kopyasının kütüphaneye satışa sunulmasını emrediyordu. Üç yüz yıl sonra 

Napolyon, tüm yayınların fazla kopyalarının polise teslim edilmesini emretmiş ve bu fazla 

kopyalar ulusal kütüphaneye verilmişti
235

. 

Matbaa işi Avrupa’da hızla yayılmıştır. Özellikle de Gutenberg’in [ö. 1468]şehri 

Mainz 1462 yılında talan edildiğinde bu sanatın uygulandığı iki yüz altmış yer vardı. On 

binlerce kitap basılmıştı ve en az on milyon cilt kitap baskıdan çıkmıştı
236

. 

Venedikli bilgin ve matbaacı Aldus Manutius [ö. 1515] 1484-1515 yılları arasında 

Yunan klasiklerini özenle düzeltilmiş bir dizi metnini basmıştır. Bunların birçoğu kardinal 

Johannes Bessarion’un [ö. 1472] dört yüz seksen iki [482] adedi Yunanca olmak üzere 

toplam yedi yüz kırk beş [745] el yazmasından oluşan kütüphanesindeki kitaplarla 

oluşturulmuş 1468 yılında kurulan Biblioteca Marciana’daki el yazmaları esas alınarak 

basılmıştır. Basel’de Johann Amerbach [ö. 1513] ile ortağı Johann Froben [ö. 1527] 

Yunan ve Latin klasikleri ile kilise papazlarının bilimsel metinlerin baskılarını 

yayımlamışlardır. Erasmus’un yayın danışmanlığı altında yayınlan kitaplar Avrupa’da 

coşku ile karşılanmıştır. Bunlar, düzenlilikleri ile olduğu kadar doğruluklarıyla da bilgi 

sahibi olmayı teşvik etmişlerdir. Bu her kopyada aynı sayfada aynı kelimeye sahip kitaplar 

bilim insanlarının metinleri karşılaştırmalarını ve tartışmalarını sağlamıştır
237

.   

Muhtemelen akademik bir ürün olarak örnek verilebilecek en müşahhas 

örneklerden birisi Elizabeth döneminde basılmış olan pamphletlerdir. 1584 yılında 

yazılmış bu papmhlet muhtemelen Paris’te yaşayan ve isminden de anlaşılacağı üzere 

master olan Katolik bir İngiliz tarafından kaleme alınmış olmalıdır
238

. Kitaplar 14. yüzyıla 

kadar sadece manastırlarda kullanılıyor ve de süslü biçimde üretiliyorlardı. 14. yüzyıldan 
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sonra kağıdın Avrupa’da yaygınlık kazanması kitapların da yaygınlık kazanmasına yol 

açmıştır
239

. 
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SONUÇ 

 

Bu araştırmanın ana amacı, 1450-1600 yılları arasında Osmanlı medreseleri ile 

Avrupa üniversitelerini işleyişleri bakımından mukayese etmek ve gelişim süreçlerini 

ortaya koymaktı. Bu yüzden konuyu aydınlatabilmek ve bir tartışma başlatabilmek için 

alışılagelmişin dışında geniş bir çerçeve çizilmiştir. Konunun bu çerçevede ele alınması, 

genel metodolojinin dışında mukayese yönteminin kullanılması ile mümkün olabilmiştir. 

Dolayısıyla tez çalışmasının içeriğinde araştırma alanına ilişkin yeterince üzerinde 

durulamamış konuların bulunması muhtemeldir. Mevzunun genişliği ve karşılaştırmaların 

pek çok alanda yapılmak istenmesinden ötürü arşiv kaynaklarından ziyade ikincil eserler 

kullanılmıştır. İkincil kaynakların yorumlarla karışık olması, özgün çıkarımların elde 

edilmesine imkân tanımamış olabilir. Bu eksiklerine karşın yine de aşağıda dile getirilen 

iki sebepten ötürü bir tartışma ortamının doğması umulmaktadır. 

Mukayese ve dolaylı olarak tenkit alanları üzerinde yapılacak çalışmaların sosyal 

bilimler için son derece verimli sonuçlara yol açacağı düşünülmektedir. Böylece ilginin 

içten dışa doğru bir gelişim göstermesi mümkün olabilecektir. Kuşkusuz düşüncenin farklı 

düşüncelerle karşılaştırılması yeni tartışmaları doğuracaktır. Bu yüzden mukayeseli 

çalışmalara girişmek ve tarih alanında bu türlü karşılaştırmalı alanlar açmak son derece 

önemlidir. Bununla beraber Türkiye’de mukayeseli çalışmalar henüz istenilen yoğunlukta 

değildir. Oysa ilim biraz da mukayeseye ve tenkide dayanmaktadır. Avrupa tarihi ile 

birlikte başlı başına bir alan olarak eğitim tarihinin de ilgiden hissesine düşen payı 

yeterince alamadığı ifade edilebilir. Oysa hem Avrupa tarihinin, hem bu tarihin bir alt alanı 

olan eğitim tarihinin, hem de yerli eğitim tarihinin inceden inceye tartışılması ve mukayese 

edilmesi gerekmektedir. Üzerinde tartışmaların sürdüğü modern yükseköğrenimin 

anlaşılabilmesi biraz da bu mukayeselere ve elde edilen sonuçlara bağlıdır. 

Avrupa çalışmaları ve tarihi ile ilgili araştırmalar başta olmak üzere mukayese 

anlayışının geliştirilmesi olumlu sonuçlar doğurabilecektir. Tarih alanında yararlı ve etkili 

sonuçlara erişmek de, bilinenler aracılığı ile mukayeseye girişmekle mümkün 

görünmektedir. Bu bakımdan mukayese ve tenkit usulünün yerleştirilmesi doğru bir 
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başlangıç olacaktır. Avrupa tarihine olduğu kadar kültürüne dair yapılacak çalışmaların da 

bu minval üzere ele alınması beraberinde usul meselelerini de ortadan kaldıracaktır. Zira, 

hangi büyüklüklerin nasıl ve neden bir arada ele alınıp niçin alınamayacağına dair  olumlu 

ve tutarlı enstrümanların geliştirilmesi gerekmektedir. Böylece bir durumu ya da kurumu 

anlamaya çalışırken diğer bir kurumdan yararlanmak makul sonuçları ortaya 

koyabilecektir. Geometrinin hızla sosyal bilimlere girmesi ve insan yapıp etmelerinin 

sayısal ve geometrik formalara dönüştürülmüş olması da ayrı bir soruna kaynaklık 

etmektedir. Zira sayısal büyüklüklerin elle tutulabilir hâle getirilmesi bir fikir vermekle 

birlikte sağlam sonuçlar verip vermeyeceği hususu henüz tartışma alanında değildir. Oysa 

insanın psikolojik arka planının bir tezahürü olan tarihî olayları salt yüzyıllık modlar 

içerisinde büyüklük ve küçüklüklerle ele almak örf, âdet, din ve benzeri ahlakî önceliklerin 

yeterince anlaşılmasına imkan tanımayabilir. Bunun için geometrik değerler zümresinin 

dışında psikolojik kıymetleri değerlendirecek ve tarihî hususları bilmeyi anlamlı kılacak bir 

mukayese yönteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Mukayesenin geliştirilmesi ise tenkit 

müessesesinin ortaya çıkmasına yol açabilecektir. 

Yöntem sorununda bir başka mesele ise belge kullanımının elzem oluşudur. 

Özellikle büyüklük olarak geniş zaman dilimlerinin ele alındığı konularda belgelerin 

provenans değerleri yüzünden yeterli niteliğe sahip olamayacağı da ayrıca hatırlanmalıdır. 

Vesikalar müesses bir kurumun organik ürünü olduğu için kimi zaman gerçekten 

uzaklaşmanın bir aracı haline de gelebilirler. Dolayısıyla geniş kapsamlı ve tümden gelimci 

yöntemlerin izlendiği araştırmalarda minimal değerleri içinde barındıran arşiv belgelerinin 

açıklayıcı olmaktan çok gizleyici işlevleri ortaya çıkabilir. Yöntem sorununda bir başka 

önemli hususu izlenecek araştırma yolunun tercihi ve nitelikleri oluşturmaktadır. Annales 

Okulu'ndan itibaren sıradan hayatlara karşı artan ilginin minimal ve dar kapsamlı 

çalışmaları desteklediği görülmektedir. Ne var ki zaman ve mekân sınırlaması olan 

konularda başarılı neticeler verebilecek çalışmalar genel değerlendirmelerde aynı 

niteliklere sahip olamayabilir. Bu yüzden yöntemin yeniden ele alınarak tartışılmasının 

yerinde ve faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Osmanlı deneyiminin anlaşılabilmesi sadece Osmanlı tarihi ile mümkün 

görünmemektedir. Bilhassa mukayese üzerinden gelişsin yahut gelişmesin yakın dönem 

başta olmak üzere dünyanın diğer bölümlerindeki tarihlerle de ele alınması gerekmektedir. 

Avrupa coğrafî yakınlık yanında ortak tarihî arka plan bakımdan diğer tarihlerden hem 
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öncelikli hem de niteliklidir. Daha pek çok sebep yüzünden Avrupa tarihi anlaşılmadan 

Osmanlı tarihinin anlaşılabilmesi mümkün değildir. Osmanlının merkez tarihi yanında 

Avrupa tarihi de civar tarihleri içinde barındırmaktadır ve asıl önemli veriler de buralarda 

gizli bulunmalıdır. 

Avrupa tarihine ilginin doğrudan veya dolaylı bir biçimde gelişmemesi açıkça 

Osmanlı tarihi ile ilgili yapılan çalışmaları örselemektedir. Yukarıda da değinildiği üzere 

Osmanlı tarihi Avrupa’nın da tarihi olduğundan o kapsam içinde ele alınmayı çok defa 

Orta Doğu çerçevesinden daha fazla hak etmektedir. Bunun için ilk elden Avrupa tarihinin 

çalışılması Osmanlı tarihinin anlaşılmasına da imkân tanıyacaktır.  

Avrupa tarihi içinde bir alan olarak eğitim tarihinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. 

Çünkü eğitim doğrudan doğruya meslekî formasyon yanında yönetimi şekillendirmesi 

bakımdan da önemli görülmelidir. 

Medrese ile üniversiteyi, temel olarak nüfus ve sosyal katmanlar arasındaki 

ilişkilerin kurucu müessesesi olarak görmek de mümkündür. Hiç kuşkusuz her iki kurum 

da dinî ve siyasî gerekçeleri içlerinde barındırdıklarından toplumun tasarlanması ile 

uzaktan yahut yakından ilgili olmuşlardır. Bu bakımlardan her iki müessesenin nüfusun 

hareketlilik içinde bulunmasıyla bir ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Doğal olarak 

okumuş kimselerin sosyal, ekonomik ve coğrafî hareketliliği son derece dikkat çekici 

sonuçları ortaya koymaktadır.  

Feodalizmi ağır bir şekilde yaşamış olan Avrupa, 15. ve 16. yüzyıllarda etkilerini 

üzerinden atamamış olsa da sınıfsal düzenin kalıntıları oldukça azalmıştır. Ekonomik ve 

sosyal gerekçelerle bir araya gelmeye başlayan kimselerin oluşturdukları gruplar yeni 

sınıfların oluşmasına yol açmıştır. Üniversitelerin toplumsal sınıfların inşasında stratejik 

üsler olarak anlaşılması doğru sonuçları verebilir. Özellikle her alandan ve gelir 

seviyesinden öğrencilerin üniversitelere kabul edilmeleri, bu gibi kimselere gelecekte emin 

pozisyonlara ulaşabilmelerine imkân tanımaktaydı. Başlangıçta asil ve zengin ailelerin 

çocukları üniversitelere teveccüh göstermeseler de, sonrasında mevki kuvvetini 

üniversitelerin vermiş olduğunu fark etmeleri, durumu giderek değiştirmiştir. Zamanla 

şehirlerin ileri gelen aileleri çocuklarını üniversitelere yollayarak hukuk tahsiline önem 

vermişlerdir. Ne var ki, bu tercihe kadar sayıları çok olmasa da sıradan kimselerin 

üniversitelere gelmesi Avrupa’da feodalizmle kurulan sınıf sistemini örselemiştir. 



410 
 

Dolayısıyla üniversite bir şekilde sınıflar arasındaki mobilizasyona önderlik etmiş ve 

başarılı, iyi ilişkiler kurmuş mezunların yükselmelerine ve karar alma mekanizmalarına 

erişmelerine yol açmıştır. Üniversitelerin bu araçsal becerisi 19. yüzyıl Almanya’sında en 

üst seviyesine erişmiştir. Gerçekten de Cromwell sonrası İngiltere’si ile birlikte Reform’un 

akabinde sınıflar arasındaki geçişkenlik muhtemelen hız kazanmıştır. Protestan akımına 

karşın gelişen karşı-reform hareketi de dünyanın pek çok yerinde yeni kolej ve 

üniversitelerin açılmasına imkân tanıyarak sıradan kimselerin Kilise hiyerarşisine 

girebilmelerine imkan tanımıştır. Öğrencilerin şehirler ve ülkeler arasındaki eğitim amaçlı 

seyahatleri 15. ve 16. yüzyıl üniversitelerinin Avrupa’yı sınıfların dışında bir bütünlük 

içinde inşasına yol açmış olmalıdır.  

Medreseler ise Avrupa deneyiminden farklı bir sosyal tabandan beslendiği için 

form olarak üniversiteden başka bir toplumsal tecrübe geliştirmiştir. Muhtemelen bu 

sonucun genel olarak kabul edildiği üzere Osmanlı toplumunun Avrupa’dakiyle 

kıyaslandığında sınıfsız bir toplum kabulüyle de alakası kurulabilir. Kaldı ki, toplumsal 

olarak böylesi bir yaklaşım makul de görülebilir. Ancak yönetimle alakalı kimselerin 

yetiştirilmesi söz konusu olduğunda Osmanlı sisteminin Avrupa’ya oranla daha tutucu bir 

çerçeve çizdiğine ilişkin tartışmalar yapılabilir. Seyfiye ve kalemiyenin kapalı bir biçimde 

eğitim sağlaması, bunun için nispeten sıkı sıkıya denetlenmiş kurallar zümresiyle idare 

olunmaları başlı başına irdelenmeyi hak etmektedir. Bilhassa seyfiyenin eğitim 

prosödürlerinin daha tutucu ve sıkı denetlenmiş evrelerinin olması yönetici namzetlerinin 

dar bir çerçeve içinden seçilmesini zorunlu kılmaktaydı. Bu seçimin ve eğitimin nasıl 

yapıldığı az çok çalışılmış durumdadır. Medrese eğitiminden farklı bir nitelik ve niceliğe 

sahip olsa da devlet yönetiminde söz sahibi olacak kimseleri yetiştirmesi bakımından o 

denli önemlidir. Kalemiye ise devlet teşkilatı bakımından ehemmiyetli ise de mevki olarak 

hem seyfiye hem de ilmiyenin gerisinde kalmaktaydı. Bu durum onun usta-çırak ilişkileri 

kapsamında ve yakın ilişkiler çerçevesinde ilerlemesine yol açmıştır.  

Seyfiye ve kalemiyenin sıkı biçimde kontrol edilmesinin haricinde geriye sıradan 

kimselerin devlet yönetiminde ilerleyebilmelerine imkan tanıyacak yegâne mecra olarak 

medrese kalmaktaydı. İlmiye, bir şekilde, sosyal sınıflar denemese de ana akım 

birliktelikleri meydana getirmiş toplumsal kesimlerin yukarıya doğru ilerlemesine imkan 

sağlamaktaydı. Müderrislerin hangi toplumsal sınıflardan geldiğine ilişkin çalışmalar 

mevcutsa da ileride yapılacak genel prosopografik analizler daha yetkin sonuçları ortaya 
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koyabilecektir. Osmanlı coğrafyasından öğrencilerin bir piramit düzeni içinde elenerek üst 

kademelere erişmesinin yegâne kaynağı medreseler olmaktaydı. Bu yüzden askerîler bir 

kenara bırakılacak olursa reayanın askerî sınıfa yükselebilmesinin tek açık kapısı ilmiye ve 

onun müesseseleriydi. Ancak tekli yapı Avrupa’daki geniş imkân alanlarının yanında dar 

ve hızla azalan mevki imkânları karşısında bir kesintiye uğramış bulunmalıdır. Kesin 

kanıtlar olmamakla birlikte muhtemeldir ki, Osmanlı yönetimi toplumsal katmanlar 

arasındaki kaymalara ve hareketliliklere sıcak bakmamaktaydı. Siyasetname geleneğinde 

de görüleceği üzere üretici ve yönetici sınıflarla, arasında kalanların birbirleri ile olan 

ilişkilerini kısıtlamaya gitmekteydi. Devlet nizamının asker beslemeye ve bunun için de 

vergi gelirlerine olan ihtiyacı üretici ve yönetici sınıfları olabildiğince enterne etme 

eğilimini ortaya çıkarmış olmalıdır. Bu bakımdan medrese, toplumsal hareketliliği ve 

enerjiyi sağlayıcı yegâne müessese iken çıkarılan kanunlar ilmiye kadrosuna katılacakların 

dolayısıyla da yüksek medrese öğrencilerinin sıkı sıkıya denetlenmesine yol açmıştır. 

Medrese ve üniversitelerin kendilerine has kurulma serüvenleri bu kurumların 

anlaşılmasına katkı sunmaktadır. Her hâlükârda belli amaçlar için kuruldukları meydanda 

olan eğitim müesseselerinin öncelikli addettikleri durumlar bu yapılara kimliklerini 

kazandırmış olmalıdırlar. Medreselerin Nizamiye ile birlikte aldığı konum bilinmektedir. 

Muhtemelen Selçuklu ve Memlûklerin ardından Osmanlı medreselerinin aldığı konum da 

ilk örneklerden farklı değildir. Medreseler vakıf kapsamında sıradan kimseler tarafından 

kurulmuş olsalar da ilginç bir şekilde devletçi bir tutum izlemişlerdir. Medrese 

mensuplarının atanmaları yahut maaşlarının ödenmesindeki bürokrasi yahut benzeri cari 

işleyişle ilgili pek çok şeyin devletin merkezî yönetimince idare edilmesi bu bakımdan 

önemlidir. Bununla birlikte kurulmaları ve yönetilmelerinin doğrudan devletin işlem 

alanının dışında olması da dikkat çekicidir. Fakat Osmanlı medreseleri, bu eklektik 

yapısına karşın, devlet kuruluşu ya da devletle birlikte hareket eden bir kurum şeklinde 

düşünülebilir. Çünkü devleti yöneten ilmiye ayağının üretilmesi bu yaka tarafından 

yüklenildiği için şansa bırakılamayacak denli önemli olduğuna kuşku yoktur. Belki de sırf 

bu önemi yüzünden medreseler devlet büyükleri başta olmak üzere kudret dengesi 

gözetilerek aşağılara doğru inen askerîlerce kurulmuşlardır. Reaya olarak görülebilecek 

esnaf tarafından kurulan medreseler mevcutsa da sistemin ana aksını yüksek dereceli askerî 

sınıf ve sultan ailesi tarafından inşa ettirilenler oluşturmuştur. 
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Bu tercihte karşılıklı güven ve yeniden üretim mekanizmasının var olduğu tahmin 

edilebilir. Medreselerin, ilmiye ve dolayısıyla devletin meşruiyet kaynağını oluşturması 

yüzünden merkezî idarenin ihtiyaç duyduğu bir enstrüman olduğuna hiç şüphe yoktur. 

Benzer biçimde ilmiyenin de fonksiyonel biçimde bilimsel bilginin üretilmesinde kudret 

merkezi olarak gücün desteğine ihtiyaç duyacağı açıktır. Medreseler, hür kimseler 

tarafından devletin gücünün sınırlandırılmasıyla kurulmuşlardır. Ancak bu durum teorik 

olarak böyledir. Medrese kuranların hayır ve hasenat duygularıyla bu işe kalkıştıklarında 

bir kuşku bulunmamalıdır. Ancak devlet sistemi içerisinde cari olan girişimlere katılmak 

isteği de hesaba katılmalıdır. Fatih Sultan Mehmed'in kendi adına medrese kurması ve 

ardından üst kademe askerîlere medrese kurmaları hususundaki teşvikleri bu yaklaşımın ilk 

işaretleri olarak hatırlanabilir. Vâkıfın şartları hukuken devletin ahkamı üzerinde iken 

işleyişte ikincil duruma düşmesi de yukarıda anlatılan hususların uygulamadaki önemine 

delalet etmektedir. Bu bakımdan medreselerin kurulmaları ve işletilmelerinin Osmanlı 

örneğinde devlet aygıtının ilmen desteklenmesi ve sistemin yeniden üretilmesi ile birlikte 

okunması faydalı olacaktır. Dolayısıyla medreselerin birer devlet kurumu olarak 

anlaşılmaları yanlış değildir. 

Avrupa'da kurulan üniversitelerin atası olan kilise okullarının dinî gerekçelerle 

kuruldukları bilinen bir husustur. Zira Kilise hizmetlerinde istihdam için ihtiyaç duyulan 

kimselerin bir şekilde yetiştirilmesi gerekmiştir. Ancak Avrupalı milletlerin hızla diğer 

milletlerle etkileşimi ayrıca ticarî bağların tesisi özellikle Avrupa'nın güneyinde yer alan 

şehirleri eklektik bir biçimde gelişime zorlamıştır. Öyle olunca artan nüfus ve çoğalan gelir 

kaynakları beraberinde kültürel detayları da canlandırma yoluna gitmiş bulunmalıdır. 

Bologna ve Paris farklı gerekçelerle ancak merkezî gücün dışında kendiliğinden ortaya 

çıkmış müesseselerdir. Bologna, eğitim görmek için bir araya gelmiş öğrenciler, Paris ise 

öğrenim görmek isteyen öğrencilere karşı örgütlenmiş hocalar tarafından kurulmuşlardır. 

Bu bakımdan Avrupa üniversitelerinin kurucu kurumları sivil kökenlidirler. Bu sivillik, 

devletin ya da siyasî gücün dışında gelişen üniversitelerin 15. yüzyılın sonundan itibaren 

konsolide bir güç kaynağı olmaya başlamasının neticesinde örselenmeye yüz tutmuştur. 

Bununla birlikte, üniversiteler teknik olarak Kilise'ye bağlı olan yahut onun izni ile açılan 

az ya da çok özerk kurumlardı. Fakat Avrupa'daki öğrenci hareketliliğinin artması, 

eğitimin temel bir görev ifa etmeye girişmesi önemli bir dönüm noktasına karşılık 

gelmiştir. Özellikle Reform sonrasında dinî önderliğin ve bu önderliğin altında siyasîleşen 
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tavrın meşruiyet kaynağı hâline gelmesi üniversiteleri toplumsal bakımdan merkezî bir 

konuma yükseltti. Keza Alplerin kuzeyindeki Cermenik ve Slavik kavimlerin 

millîleşmesindeki etkileri de üniversiteleri politik kurumlar hâline dönüştürdü. Dinî hareket 

kisvesi altındaki bu türlü dönüşümler Kilise kontrolündeki üniversiteleri de etkilemiş oldu. 

Kimi dinî, kimi siyasî önceliklerle tanınması gereken bu türlü üniversite kuruluşları 

ticaretin önemli olduğu İtalya gibi ülkelerde de kendisini başka şekilde gösterdi. Şehirler 

ya ticaretlerine bir basamak olması için yahut sosyo-politik niyetlerle yeni üniversiteler 

kurdular. Ayrıca öğrenciler tarafından kurulmuş üniversiteler de bir şekilde şehir 

yönetimlerince el konularak adeta resmîleştirildiler. Hümanizma ile birlikte bir başka akım 

ise zengin ve entelektüellerin üniversite kurarak desteklemeleri olmuştur. Ama bu ilgileri 

her halükarda Avrupa'nın kuzeyinde ortaya çıkan yerel kral ve prenslerin üniversite 

kurmadaki iştiyakları ile boy ölçüşecek seviyeye hiçbir zaman ulaşamamıştır. 

Yükseköğrenim kurumları ilgili bölümlerde de değinildiği üzere üniversitelerin 

ekonomik olmaktan çok dinî ve siyasî bir duruma karşılık gelmesi yüzünden finansal 

bakımdan desteklenmesi gereken yerler olmuşlardır. Avrupa'da 16. yüzyılın sonlarına 

değin öğrencilerin kendi eğitimlerini finanse etme zorunlukları olsa da yatırım ve işletme 

maliyetlerinin yüksekliği bakımından sürekli ekonomik desteğe ihtiyaç duymuşlardır. 

Vergi indirimlerini yahut ayrıcalıklarını da bu desteklere dâhil etmek gerekir. Bu yüzden 

müesses nizamın, devletin ya da Kilise'nin cömert destekleri her zaman gerekli olmuştur. 

Öyle olunca kuralların konulması yahut işleyişin düzenlenmesinde destek olanların etkileri 

gün yüzüne çıkmıştır. 

Medreseler nispeten bu konuda devletin finansman sağlayıcılığından uzakta işleyiş 

göstermiş olsalar da düzenleyici vasfı devleti bu duruma dâhil etmeyi gerektirmiştir. 

Böylece devlet eğitim meselesini vakıf eliyle çözerek doğrudan hazineden harcanacak 

kaynakları dolaysız bir biçimde askerî ihtiyaçlara kanalize edebilmiştir. Ne var ki devletin 

ekonomik olarak vakıfları desteklememiş olması ekonomik süreçleri kontrol etmediği 

anlamına gelmemelidir. Bilhassa sultan ve ailesine ait vakıfların büyüklükleri ve 

hizmetlerin görülmesi için gerekli akarın temin edildiği iktisadi işletmelerin boyutu, 

durumu bir bütün olarak etkilemiştir. 

Medreselerin vakıf kimliği onlara çok özel bir korunma ve ayrıcalıklı olma durumu 

kazandırmıştır. Vakfın, gelirleri ve işleyişi ile doğrudan doğruya anonimleşmiş olması 
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vâkıfın şartlarını dokunulmaz kılmakta ve teorik olarak devletin denetiminden olmasa da 

müdahalesinden uzakta tutmaktaydı. Yüzyıllar içinde geliştirilen vakıf hukukunun 

insanların ihtiyaçlarını görecek şekilde kurumlar tesis etmesi, hukukî korunma yollarının 

geliştirilmesi bakımından özendirici olmalıdır. Medreseler, kurucularına sağladığı itibar ve 

ayrıca korunma imkânları yüzünden eşsiz teşkilatlar hâline dönüştürüldüler. 

Medreselerin kurucu teşkilatları olan vakıflar İslam hukukunda geliştirilen özellikli 

hükümlerle korunmuşlardır. Vâkıfın şartları ve sonrasındaki işleyişin denetlenmesi ve 

kabulü kanonik olarak kadıya ait bir haktır. Hakkın özelliği ise dışarıdan gelecek etkilere 

karşı sıkı sıkıya muhafaza edilebilmesi ile açıklanabilir. Elbette zamanla gelir kaynaklarını 

kaybetmiş yahut cari işlemlerini yerine getirmede zorluk çeken vakıfların işletilmesi yine 

mahkeme eliyle müdahale alanına dahil ediliyorsa da bu durum siyasî erkin hareket alanı 

dışında gerçekleşiyordu. Medresenin kurucusu sultan bile olsa usul açısından kadının 

onayını almak mecburiyetindeydi.  

Avrupa üniversiteleri, özellikle İngiliz kolejleri söz konusu olduğunda vakıf 

teşkilatı benzeri kurumlar oluşturdukları bilinse de bunların durumları tartışmalıdır. Her 

üniversitenin işleyişine ait kurallar manzumesini içeren tüzükleri varsa da bunların 

üretilmeleri 16. yüzyıl gibi nispeten geç dönemlere tekabül etmektedir. Üniversiteler, 

özellikle Avrupa'nın güneyindekiler, birer iktisadi teşekkül olarak ele alınmalıdırlar. Öyle 

olunca hukukî arka planları da bu şekilde bir gelişime tâbi tutulmuştur. Her üniversite, 

Protestan ülkelerde Reform'a değin, Kilise'nin başkanlığında kurulmuştur. Bu kuruluş, ilahî 

olduğu kadar dünyevî onay makamı anlamına da gelen dinî meşruiyeti de sağlamaktaydı. 

Papa'nın kuruluş onayı anlamına gelen fermanı üniversiteler için en üst kurucu metinlerdi. 

Bu metinler üniversitelerin meşruiyet kaynaklarıydı. Bundan sonra ortaya çıkan tüzükler 

ise kurumların işleyişleri ile ilgili olan içeriklere karşılık gelmekteydi. 

15. ve 16. yüzyıllar medrese ve üniversitelerindeki ders programlarının sistemli 

hale getirilmesinden nispeten söz edilebilir. Hemen hemen ders programlarında okunacak 

derslerin bu derslerde işlenecek konuların neler olacağına dair bir fikir birliği oluştuğu 

anlaşılmaktadır. Ancak bu hususta asıl mesele alışıla geldik eğitim süresinin sürekli bir 

kısalmaya gittiği yönündedir.  

Medrese ve üniversitelerin fakülteleşme yahut hiyerarşik örgütlenme modelleri 

farklı olsa da bir öğrencinin bilfiil eğitimle geçirmesi gereken süreleri benzer biçimde 
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belirlenmiş gibidir. Bu sürelerin belirlenmesinin entelektüel olmaktan ziyade pratik 

amaçları olduğu kolaylıkla tahmin edilebilir. Muhtemelen eğitim ile kazanılacak 

donanımın, dolayısıyla niteliğin bu biçimde kontrol edilebileceğine ilişkin bir düşünce 

mevcuttu. Klasik hâline gelmiş kitapların gruplar hâlinde okutulması neticesinde bir 

şekilde eğitim süresi tasavvuru oluşturulabilmiştir.  

Ancak 15. yüzyıldan 16. yüzyıla değin geçen süre boyunca bir öğrencinin 

yükseköğrenimde eğitimle geçirmesi gereken sürede kısalma eğilimi görülmektedir. Bu 

eğilime sadece medrese eğitiminde değil üniversite eğitiminde de rastlanılmaktadır. Bu 

gelişmenin en önemli sebepleri arasında hızla artan nüfus, nüfusa oranla çoğalan yeni 

görev imkânları ve hiyerarşiyi süratle geçme isteği gösterilebilir. 

Yukarıda anılan üç temel sebep hem üniversite hem de medreseler için 

söylenemeyecekse de benzer gerekçelerden beslendikleri tahmin edilebilir. Avrupa’da 

Güney Amerika’dan gelen ucuz altın ve gümüşün sağladığı zenginliğin paylaşılmasında 

şehirlerin merkezî roller üstlenmesi bürokratik yeni mevkileri de beraberinde getirmiştir. 

Özellikle kuzeyde yer alan şehirler iklimin de uygun olmasıyla birer eğitim, fuar ve hukuk 

merkezlerine dönüştüler. Belediye teşkilatları ile birlikte Kilise yönetimleri şeklinde 

yeniden idarî taksimatlar hâlinde örgütlendiler. Bu durumda ihtiyaç duyulacak yerlerin bir 

şekilde ve hızlıca doldurulmaları gerekti. Avrupa bu zorlamanın bir neticesi olarak 

yükseköğrenimin süresini kısaltmaya yönelik adımlar atmıştır. 

Osmanlı deneyiminde ise benzer bir mesele gündemi işgal etmiş olsa da Kanûnî 

devrine değin bu durumun çok daha etkili yaşanması beklenebilirdi. Kanûnî döneminde 

zorunlu eğitim sürelerinde bir kısalma varsa da asıl eğilim 16. yüzyılın sonundan itibaren 

daha belirgin bir hâl almış olmalıdır. Reayanın çift bozmaya başlaması, eğitimin ücretsiz 

olduğu Osmanlı topraklarında genç iş gücünün medreseye kaymasına yol açan sebeplerden 

biri olmalıdır. Öyle olunca hızla artan medreselerdeki öğrenci sayılarının bir şekilde 

sisteme kanalize edilebilmesinin yollarının arandığı tahmin edilebilir. Her ne kadar sürekli 

eğitim sürelerinin sıkı sıkıya kontrolü ve buna ihtimam gösterilmesine yönelik önlemleri 

içeren fermanlar çıkarılmışsa da çoğu defa bunların çok etkili oldukları söylenemez. Çeşitli 

sınıflardan ilmiyeye geçmek derdinde olan bir nüfusun varlığının da tafra-tehille imkânları 

ile kendilerine birer rütbe elde etme peşinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu sebepler 
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neticesinde genç nüfus baskısı yüzünden zorunlu sürelerde pratik amaçlar uğruna kısıntıya 

gidildiği görülmektedir. 

Öğrenci ve öğretici hareketliliği, yükseköğrenim söz konusu olduğunda 15. ve 16. 

yüzyıllar için son derece önemli bir kurum olarak anlaşılmalıdır. Her iki eğitim havzasında 

hem öncesinde hem de sonrasında öğrenci ve profesör hareketliliği eğitimin kendisi olarak 

algılanmaktaydı. İlim öğrenme peşindeki talip, değişik coğrafyalardaki hocaları ziyaret 

etmeli ve onlardan ders okumalıydı. Bu onun bir vazifesi olarak görülmekteydi. Bu sosyal 

farklılaşmaların önüne geçtiği gibi ilim adamları arasındaki haberleşmeyi ve dayanışmayı 

da sağlamıştır. 

Bununla birlikte 16. yüzyıla gelindiğinde öğrenci ve öğretici hareketliliği, sınırları 

belirgin bir çerçeveye dâhil edilebildi. Özellikle Osmanlı medrese sistemi bu gelişimde 

kurumsallaşma adına önemli merhaleler kat etti. Muhtemelen 15. yüzyılın başlarında 

Osmanlı coğrafyasının dışındaki bölgelere doğru olan iki yönlü öğrenci ve müderris akımı 

sonraki yüzyılda medrese sisteminin kurumsallaşmasıyla nispeten azalmıştır. İhtiyaç 

duyduğu yetenekli ve nitelikli kimseleri kendi topraklarında yetiştirebildikleri zamandan 

itibaren bu hareketlilik Osmanlı medrese sistemi içerisinde gelişme eğilimine girmiştir. 

Osmanlı medrese sistemi kendi içerisinde en üst merhalesi İstanbul’da olan bir medreseler 

hiyerarşisi olması bakımından kendi toprakları içinde normal bir hareketliliği bir şekilde 

mecbur kılmaktaydı. Yörelerindeki alt kademe medreselerde okuyan öğrenciler eğitim 

basamaklarında ilerledikçe İstanbul’a doğru yaklaşmakta ve böylece bir mobilizasyon 

kurumu oluşmaktaydı. En üst seviyedeki mezuniyetten sonra öğrenciler bu defa gerek 

müderris gerekse kadı olarak yeniden en alt görevlerden başlayarak takip ettikleri yeni bir 

hareketliliğe dâhil olmaktaydılar. Ancak bu hareketlilik Osmanlı sınırları ve medrese 

sistemi çerçevesinde vuku bulmakta ve etkileri de o ölçüde sınırlı olabilmekteydi. 

Avrupa üniversite sisteminde ise hareketlilik Osmanlı deneyiminden çok farklı bir 

boyutta yaşanmıştır. Her şeyden önce üniversiteler kendi ülke sınırları içerisinde de olsa 

birbirlerinden bağımsız ve bir hiyerarşinin üyesi değildirler. Bu yüzden taşradan merkeze 

doğru ilerleyen bir eğitim yaşamından söz edilemez. Bununla birlikte iki bakımdan önemli 

addedilebilecek iki öğrenci hareketliliğinden bahsedilebilir. İlk örnek kuzeyden güneye 

doğru olan eğitim hareketliliğidir. Sözü edilen hareketlilik 16. hatta 17. yüzyıllarda bile 

millî üniversiteler kurulmuş olmasına rağmen azalmakla beraber devam edegelmiştir. 
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Üniversitelerin kurucu babaları olan üniversiteler her zaman öğrenci çekmeye devam 

etmişlerdir. Kaliteli eğitim yanında bir itibar vesilesi olmaları bakımından da üniversiteler 

önemlidirler. 

Diğer hareketlilik ise iter italicum ve iter danicum ile birlikte sistematize edilen 

Avrupa kapsamındaki öğrenci devinimiydi. Öğrencilerin eğitim yaşamı boyunca farklı 

üniversitelerde ve farklı hocalardan ders görmeleri bir gelenek, dahası bir zorunluluktu. 

Ancak turu gerçekleştirebilmiş bir öğrenci mezun olarak kabul edilmekteydi. Bu türlü 

hareket ise sonraki yüzyıllarda Avrupa’nın inşansına yol açacaktır.  

Medrese ve üniversitelerin sosyal kurumlar niteliğiyle temayüz etmeleri biraz da 

geleceğe yönelik esaslı birimler olarak ayakta kalmalarına bağlıdır. Çünkü başlangıçtan 

sonuna değin kurumsal bir yapı şeklinde gelişmiş olmaları epistemik cemaat olgusunu da 

ortaya çıkarmıştır. Sıkı kurallar altında yeni görevlerin dağıtımı yanında yaşlılık dönemleri 

için de nispeten sağlam, korunaklı arpalık ve imkânların tanınıyor olması medrese 

müderrisleri ve ilmiye mensupları için önemli bir tercih sebebi olagelmiştir. Bu bakımdan 

medrese sistemi, mensuplarına gelecek garantisi sunmakta bu da toplumda ayrıcalıklı 

sınıfların doğmasına yol açmaktaydı. Öyle olunca ilmiye sınıfı, zaman içerisinde belirgin 

ailelerin tekelinde kalmaya başlamıştır. Bu durum, başlangıçta geleneğin devamı gibi 

nispeten makul gerekçelerle aklileştirilmiş bulunsa da zamanla çeşitli sıkıntıların 

yaşanmasına neden olmuştur. Bu sonucun kaynağının ilmiye teşkilatının emeklilik 

fonlarıyla desteklenmesinde aranması uygun düşecektir. En alt seviyedeki medrese 

müderrislerinin hangi imkânlarla emekli oldukları çok sarih değilse de medrese hiyerarşisi 

içinde ilerledikçe, hatta mevleviyet kadılıklarına ulaşıldıkça emeklilik hakkı ilmiye 

mensupları için yaşamlarının geri kalan kısımlarını rahatlıkla geçirmelerine imkân 

tanıyacak nitelikte olmaktaydı.  

Üniversitelerde ders veren hocalar için medrese müderrislerinin sahip olabilecekleri 

imkânlar olabildiğince sınırlı ve yetersizdi. Bir üniversite hocası, kendi bilgi ve becerisi 

yanında yaşamı boyunca geliştirerek nitelik kazandırdığı çevresi ile geleceğini garanti 

altına alabilmek şansına sahipti. Medreselerdeki devletçi hiyerarşi ve mensupların güvence 

altına alınma sorumluluğu üniversiteler için hemen hiçbir defasında gündemde olmamıştır. 

Bu yaklaşımın en önemli sebebi üniversitelerin kurulma biçimlerinde aranmalıdır. 

Araştırmanın yukarıdaki bölümlerinde de yeri geldikçe değinildiği üzere üniversite sistemi 
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birbirinden bağımsız bir biçimde ilerlemiş, ekonomik özgürlükleri olan işletmeler şeklinde 

gelişmiştir. Öyle olunca buralarda ders veren hocaların da bir işletme mantığıyla 

seçilmeleri ve görev yapmaları geleneği oluşmuştur. Dolayısıyla istihdamın kendisi bir 

sözleşme ile vuku bulduğundan sözleşme sonrası hocanın ne yapması gerektiği 

üniversitenin sorumluluk alanına girmemiştir. Siyasî ve ticarî bağları olan üniversite 

profesörlerinin istisnai yaşamlarının son dönemlerini oldukça zor geçirdikleri 

anlaşılmaktadır. Bu yüzden üniversite hocalığı bu görevi yerine getirenler bakımından 

kesinlikle gelecek garantisi sunan bir meslek olarak görülmemektedir. Osmanlı sisteminde 

ise emeklilik anlayışının devlet sistemi içerisinde iki veçhesi bulunmaktaydı. Bunların ilki 

vakıf imkânlarının Osmanlı sisteminde yaygın olması diğeri ise eğitim sisteminin dolaylı 

biçimde devlet tarafından kontrol edilerek mensupların askerî sayılmasıdır. 

Batı’da doğa bilimlerinin ortaya çıkmasının en başta gelen sebebi olarak, kutsal 

metinlerin anlaşılması, yorumlanması ve yayılmasının olduğunu söylemek pek yanlış 

düşmeyecektir. Özellikle kıtada yeni kurulan üniversitelerinin Kuzey Avrupa’da olması ve 

bu okulların bilhassa dinî konuların tahsil edildiği bölümleri içermesi en önemli 

önermelerin başında gelebilir. Keza, Paris, Roma, Napoli, Padua ve benzeri Güney Avrupa 

üniversiteleri hukuk ve tıp gibi alanların tahsil edilmesi konusunda uzman olmalarına 

karşın kuzey üniversitelerinin sanat ve ilahiyat alanında söz sahibi olmaları belki de ancak 

bu şekilde ifade edilebilir. Luther, ardından Calvin, ve bunları zihnî anlamda destekleyen 

Comenius, Ramus, Melanchthon, Eckhart, Wyclif, Erasmus, Zwingli ve diğerlerinin, 

eğitimin önemini o dönemlerde kavramış, yeni yükseköğrenim kurumlarının kurulmaları 

gerektiğini vurgulamış oldukları görülmektedir. Katolisizmin kutsal metinleri kavrama 

işini bir tekel hâlinde kendi uhdesinde tutması bu karşı çıkışı kuvvetlendirmiş olabilir. 

Her iki yükseköğrenim geleneğinde eğitimin temelini dinî olana erişmenin ve 

anlamaya çalışmanın oluşturduğu ifade edilebilir. Aslında aynı köken, dönemin kendi 

içindeki dogmatik algı biçiminde de aranabilir. Bununla ilgili olarak her iki gelenekte de 

eğitim dillerinin dinî olanın dili olması makul bulunabilir. Osmanlı geleneğinde eğitimin 

dil, Arapça ve Türkçe iken Batı geleneğinde Latince, beraberinde Yunanca ve İbranicedir. 

Her iki gelenekte de dinî yahut kutsal denilebilecek metinlere erişmek ve kendi içindeki 

gizli ve açık anlamlara varabilmek için önce dilin tüm inceliklerinin öğrenilmesi elzem 

görülmüştür. Bu yüzden dilin tüm incelikleri farklı değer ve derinlikteki müfredatın 

temelini oluşturur. Müfredatın eğitime hazırlayıcı olan dersi ise mantıktır. Mantığın asıl 



419 
 

oluşturucusunun ise Aristotelesçi [Aristocu] yaklaşım olduğu söylenebilir. Zira mantığın 

neyin nasıl algılanacağının ortaya konduğu bilimlerin bilimi olarak görüldüğü de ayrıca 

söylenebilir. Bu yüzden ilimlerin istiksa diğer bir deyişle araştırma inceleme boyutuna 

erişmeden mantık derslerinin verilmesi her iki gelenekte de bir müfredat klasiği gibi ele 

alınabilir. Gelenek benzerliği söz konusu olunca Avrupa yaklaşımı olan “trivium” ve 

“quadrivium” biçimli müfredat programlarının Osmanlı medrese sisteminde de benzer bir 

şekilde geliştiği tartışılabilir. 

Medrese ve üniversiteler sadece eğitim ve öğretimin organize bir şekilde 

sürdürüldüğü kurumlar değillerdi. Aynı zamanda kültürel ve bilimsel çalışmaların 

yapılarak hem ders olarak sunulduğu hem de düşünce olarak kaleme alındığı yerlerdi. Bu 

bakımdan her iki kurum da entelektüel üretim merkezleri olmaları yüzünden telifatın 

gerçekleştirildiği kurumlardı. Elbette nitelik ve konu itibariyle zihnî üretim başka yerlerde 

de yapılmakla beraber medrese ve üniversiteler bu faaliyetin önemli üsleri hâline 

gelmişlerdi. 

Telifat meselesi neredeyse sadece kitap üretimi ile sınırlı kaldığından hem Osmanlı 

hem de Avrupa'daki zihnî üretimin niteliği konusunda uzun tartışmalara henüz 

girişilmemiştir. Oysa yazmak ve bunun bir sonucu olarak her formdan basılı ve yazılı 

eserler düşünce dünyasının algoritmalarını içermektedir. 15. ve 16. yüzyıllardaki Avrupa 

ve Osmanlı telifat formları benzer bir gelişim göstermiştir. İlgili bölümde kısaca 

değinildiği üzere bilimsel üretim bir yorum biçimi şeklinde kurumsallaşmıştır. Şerh ve 

haşiye şeklinde anlaşılabilecek olan bu yaklaşım biçimi tuhaf yahut bilinmedik bir 

gerekçeye sahip de değildir. Kutsal kitapların anlaşılmasından yola çıkarak bir yorum 

biçiminde gelişen ilmî eserlerin de bu biçimde ilerlemesi son derece doğaldır. Tasnif, 

tahriç ile birlikte yorum/şerh hem medrese hem de üniversitedeki telifatın ana formlarıdır. 

Bununla birlikte 16. yüzyıldan sonra yeni metotların akademiler aracılığıyla düşünce 

dünyasına girmesiyle telif yöntemlerinde gözlem ve deneylerin sonuçlarının ortaya 

çıkmaya başladığı da ayrıca ifade edilebilir. 

Yeni çalışmaların iki alanda yoğunlaşması önerilecektir. Bu alanların ilki Avrupa 

ve Avrupa eğitim tarihidir. Batı dünyasında bu alan zengin durumdaki müessese arşivleri 

yüzünden oldukça iyi işlenmiş durumdadır. Bununla beraber her iki alanın, karşılıklı 

etkileşimlerinin ortaya konması ve dışarıdan görünüşü neredeyse hiç ele alınmamış 
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alanlardır. Genel olarak Müslümanlar, özel olarak da Türkler söz konusu olduğunda 

yeterince incelenmemiş Avrupa eğitim tarihine ilişkin olay, olgu ve etkileşimler 

bulunmaktadır. Bu boşlukların yapılacak bilimsel araştırmalarla doldurulması yeni 

düşüncelerin geliştirilmesine yol açabilir. Hızlı ve yoğun bir şekilde bu boşlukların 

doldurulmasına yönelik okuma ve araştırmaların yapılması tavsiye edilir. 

Diğer bir alan ise medrese ve Osmanlı-Türk eğitim tarihi hakkındaki çalışmaların 

mukayeseye uygun formda araştırılmasının gerekliliğidir. Genel ve değerli kurucu 

metinlerin ana düzeni kurduğu ifade edilebilir. Ancak aşağıda belirtileceği üzere özellikli 

ve nitelikli alanlarda çalışmaların yoğunlaştırılmasının gerektiği vurgulanmaktadır. Belki 

bahsi edilecek alanlardaki araştırmalar yapıldıktan sonra tevatürden uzakta genel bir 

mukayeseye girişilebilecektir. 

Tez çalışması farklı şekillerde ele alınabilecekse de konunun dört ana başlık 

üzerinden tartışılması makul görülmüştür. İlk bölümde müesseselerin kurucu iradesi ve 

hukukî çerçevesi ele alınmıştır. Diğer bölümlerle kimi alanlarda geçişler olmakla beraber 

bununla zihnî arka planın kurulması amaçlanmıştır. Ne var ki bazı alanların ayrıca ve 

özellikle aydınlatılmasına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Vakıf ve endowment gibi iki 

müessesenin derinlikli mukayesesi gerekmektedir. Vakıf müessesesi bilinmekle birlikte 

Batı’daki muadillerinin Avrupa’da henüz yeterince tartışılmadığı görülmektedir. Muğlâk 

kalan bu alanın yeniden ele alınması gerekmektedir. Keza vakfiyelerle birlikte üniversite 

tüzüklerinin de ayrı ayrı çalışılması ve satır satır tartışılmaları araştırılmaya muhtaçtır. 

Batı’da en yaygın uğraşlardan biri olan sınırları belirlenmiş veri tabanlarının benzerlerinin 

medrese vakfiyeleri üzerinden gerçekleştirilmesi önerilebilir. 

İkinci bölümde öğrenciler ve öğrencilerle ilgili alanlar ele alınmıştır. Bu alanda da 

medreseler söz konusu olduğunda prosopografik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu 

görülmüştür. Bilhassa medreselerin bireysel hikâyeler üzerinden okunmasına ihtiyaç 

duyulduğu anlaşılmıştır. Bu alandaki boşluk tezkire ve biyografiler üzerinden giderilmeye 

çalışılıyorsa da sıradan öğrencilerin de medrese çalışmalarına dâhil edilmesi 

gerekmektedir. Veri madenciliğinden yararlanılarak yüzyıllık birimler halinde öğrenci 

hareketlilikleri ve sayıları üzerinde uzun soluklu analizlere girişilmesi tavsiye olunacaktır. 

Öğrenciler yanında müderrislerin genel çerçevesi daha nitelikli bir şekilde çizilmiştir. 

Özellikle yüksek kademelere erişmiş müderrislerin hal tercümeleri, medreselerin bu 
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bölümünü anlamada büyük katkılar sunmuştur. Bununla birlikte Avrupa’daki hoca 

hareketliliğinin medreseler için de yapılabilmesi yeni anlayışların oluşmasına zemin 

hazırlayabilecektir. Müderrislerin, medreseler temelinde hareketlilikleri, becayişleri, 

feragatleri ve infisal gibi süreçlerinin belirgin bir şekilde kataloglanması genel çerçevenin 

ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. Keza Osmanlı toplumunda aydın tipolojisi ile 

birlikte ilişkiler bütününün, aile ilişkilerinin anlaşılması da mümkün olabilecektir. 

Medreselerin pedagojik arka planının fazla önemsenmediği düşünülmektedir. 

Medrese çalışmalarının pedagoji söz konusu olduğunda akla sadece okunan kitaplar, 

bunların yüzyıllar boyunca uğradığı değişiklikler ve ders programlarıyla sınırlı kaldığı 

görülmüştür. Oysa Avrupa’da ortaya çıkan büyük pedagojik devrimin Osmanlı 

deneyiminde de ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Kınalızâde Ali gibi ahlakçıların medreseler 

bağlamında ele alınmaları gerekmektedir. Keza medreselerde ders çalışmaları sırasında 

araç gereçlerin kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Bu yüzden bu alanların da ayrıca ve 

özellikle işlenmesi medreseleri daha anlaşılabilir kılacaktır.  
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Resim-I : Melchior Lorck’un İstanbul Görünümü Adlı Çalışmasında Süleymaniye Camii ve Medreseleri. 

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, PK-P-BPL 1758/10. 
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Resim-II: Melchior Lorck’un İstanbul Görünümü Adlı Çalışmasında Fatih Camii ve Medreseleri. 

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, PK-P-BPL 1758/13. 
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Resim-III: Fatih Medreseleri’nin Vaziyet Planı. 
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