OSMANLI ~LM~YE TAR~K~NDE "PAYE"L~~TAY~NLER
YAHUT DEVLETTE KAZANÇ KAPISI
FAHRI UNAN •
Osmanl~~Devleti'nin ilmiye te~kilat~ , ~imdiye kadar muhtelif cihetlerden
tedkik mevzüu edilmi~~ve konuyla ilgili olarak çe~itli yay~nlar yap~lm~~~bulunmas~ na' bu hususta bazen ilmi kriterleri a~arak subjektif duygularm da i~e
kar~~mas~~yüzünden lehte ve aleyhte birtak~m görü~ler ileri sürülmesine ra~men, alt~~yüzy~l~~mûtecâviz tarihi geçmi~i bulunan böyle bir te~kilaun, hala
incelenmeyi ve ara~unlmay~~bekleyen pek çok karanl~ k veya yeterince ayd~ nlanmam~~~yönü bulunmaktad~ r. Binaenaleyh, bu tür meselelerin tamam~n~~
böyle bir yaz~ da ele almak mümkün olmad~~~~için, burada daha ziyâde tek bir
konu üzerinde durmak istiyoruz: Bilhassa XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan itibaren gittikçe artan bir ~ekilde ortaya ç~kan pâyeler ve bu ç~k~~~ n arkas~nda
yatan siyâsi, sosyal ve kültürel âmiller.

Pâye nedir, bu kelime ile neyi kastediyoruz? ~emseddin Sâmi merhumun
lügatinde söz konusu kelimeye: "1. rütbe, mertebe, câh ve mans~b derecesi.
2. tarik-i ilmi ashâbma verilen rütbe." kar~~l~~~~verilmi~tir. Ancak -kelimenin
bu manalar~~da bulunmakla birlikte- bizim burada sözünü etti~imiz pâye, bu
manalar~n birazc~k d~~~ nda miltâlaa edilmesi gereken bir konuyla ilgilidir.
Görünü~e göre, bu manalardan ikincisi, kelimenin bizzat ifade etti~i bir huYrd. Doç. Dr. H.C.~ . Ed. Fak. Tarih Bölümü.
' ~iyyenin Te'essf~s ve
Bu yay~nlar cil~nlesinden olmak üzere bkz. Arif Beg, "Devlet-i Os~nül
n Edebiyat Fak. Mec., ~stanbul 1332, s. 137-144;
'
Takarruru Devrinde Ilim ve Ulemâ", Dar
Muslim Emin Beg, n'ârihçe-i Tarik-~~Tedris", Ihniye Silnknesi, Istanbul 1334, s. 642-651; O.
Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, 141 (iki cilt bir arada). Istanbul 1977; M. ~. Yaltkaya,
"Tanzimattan Evvel ve Sonra Medreseler", Tanzimat I, ~stanbul 1940, s. 463-467; A. Sühey1
Onver, Fatih, Külliyesi ve Zaman~~Ilim Hayat~, Istanbul Oni. Yay., Istanbul 1946; I. H.
Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devleti'nin Ihniye Te~kilât , TTK, 3. bask~, Istanbul 1988; ~ehabettin
Tekindag, "Medrese Dönemi", Cumhuriyetin 50. Y~l~nda Istanbul üniversitesi 1973. Istanbul
1975, s. 3-37; Cahid Baltac~, XV-XW. As~rlarda Osmanl~~Medreseleri, Enderun Kitabevi, Istanbul
1976; Hüseyin Atay, "Fatih-Süleymâniye Medreseleri Ders Programlar~~ve icketnameler",
Vak~ flar De~gisi, XIII (1981), s. 171-236; ayn~~yazar, Osmanhlarda Mksek Din E~itimi, Dergah
Yay~nlar~ , Istanbul 1983); Ekmeleddin thsanoglu, "Ottoman Science in the Classical Period and
Early Contacts with European Science and Technolog-y", Transfer of Modern Science 8c
Technology to the Musli~n World (ed. Ek~neleddin Ihsanoglu), Istanbul 1992, s. 1-48.
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sus olmay~ p, XVII. yüzy~ldan itibaren ortaya ç~kan ve bizim a~a~~da ele alaca~~m~ z konu çerçevesinde kelimeye sonradan yüklenmi~~olmal~d~r. Hemen
belirtelim ki, incelenmek istenen konu, görünü~~itibariyle, üzerinde durulan
kelimenin -sonradan yüklenmi~~bile olsa- mana s~n~ rlar~~ içerisinde cereyan
etmekle beraber, biz burada esas olarak bu cereyan tarz~n~n arkas~ nda yatan
sosyal ve siyasi hadiseyi; bu hadiseyi do~uran, besleyen ve as~rlarca ya~amas~na imkan haz~ rlayan saikleri anlamaya çal~~aca~~z.
Gerçekten, a~a~~da görülece~i üzere, ortada, birtak~ m ilmiye tariki ashâbina birtak~ m rütbderin verilmesi hadisesi bulunmaktad~ r; öte yandan bu
rütbe vermelerde Osmanl~~ ilmiye, adliye ve hukuk düzeni içerisinde -~eklenbir kanunsuzluk da söz konusu de~ildir. Binâenaleyh, bu konuda resmi muâmelât~n nas~ l yüriltüldü~il ve bunun kanun nezdindeki durumu üzerinde
durmayaca~~ z. Ancak bize öyle geliyor ki, kitâba uygun bu uygulaman~ n ard~ nda, üzerinde ciddi bir ~ekilde durulmas~ , tedkik edilmesi ve manaland~ r~ lmas~~ gereken; dahas~ , varl~~~~bugüne kadar ula~an bir mant~k ve anlay~~~
yatmaktad~ r. Bu anlay~~ , bize göre, kestirmeden tarif etmek gerekirse, i~e
göre adam bulmak de~il, adam için i~~veya kazanç kap~s~~bulmak ~eklinde ortaya ç~ kmaktad~ r. Bu anlay~~~ n Osmanl~~ siyasi, idari ve hukuki mekanizmalar~~
ile adliye, ilmiye ve maarif te~kilatlarmda cereyan eden o kadar bol örne~i
vard~ r ki, manzara bir bak~ma herkes taraf~ ndan kan~ ksanm~~~gibidir; dolay~ s~yla ciddi manada hiç de rahats~zl~ k duyulmaz. Bu sebeple de söz konusu
müesseseler üzerinde çal~~anlar taraf~ ndan, ekseriyetle basit bir terfi' ve tasvir
konusu olarak görülüp geçilir. Mesela, Osmanl~~ ilmiye te~kilat~~ üzerinde fazla yoruma girmeden- ilk defa derli toplu bilgi veren merhüm Uzunçar~~l~,
bizim burada sözünü etti~imiz ve bir sa~l~kl~l~k belirtisi olarak göremedi~imiz
konuyu, daha ziyade miiderrislerin terfrileri çerçevesinde k~saca tasvir etmekle yetinmektedir2.
Bu zaruri aç~ klamalardan sonra, meselenin tarihi seyrine geçebiliriz.
Osmanl~~Devleti, bilindi~i gibi, tarih sahnesine da~~ lmakta olan Anadolu
Selçuklu Devleti'nin Bizans kar~~s~ndaki bat~~sm~ rlar~nda, Sö~üt ve çevresinde
küçük bir Uç Beyli~i olarak ç~ km~~t~. Bu küçük beyli~-in istikbalde dünya siyasetinde oynayaca~~~rol hususunda, eminiz ki, onun ba~~nda bulunanlar da
fazla bir ~ey bilmiyorlard~. Ancak, o s~ rada Anadolu'da bulunan di~er Türk2 Uzunçar~~l~ , a.g.e., s. 61-63; ayn~~anlay~~~ n kachl~k müessesesi ile ilgili yönü hakk~ nda bkz.
ayn~~eser, s. 87-98.

OSMANLI ~LAI~YE TAR~K~NDE "PAYE"L~~TAY~NLER

43

men beyliklerinin aksine, çevresi kendisi gibi Türk ve Müslüman beyliklerle
çevrili olmayan ve bat~s~ nda aleyhinde geni~leyebilece~i zay~f ve küfr diyr~~
bir Bizans bulunan Osmanl~~Beyli~i, bu co~rafi, siyasi ve konjonktürel
avantajlan kullanmas~ n~~iyi bildi. Bizans'a yönelik olarak devreye soktu~u
gazi ideolojisi ile bir taraftan idaresi alt~ ndaki topraklar~n s~n~ rlar~n~~geni~letirken, di~er taraftan öteki Türkmen beyliklerinin insanlar~~nazar~ nda cihâd
faaliyetleriyle kazand~~~~ gâiller toplulu~u kimli~i ile, bir câzibe merkezi haline geldi. Böylece, Osman Bey'in beyli~in ba~~na geçi~inden k~sa bir süre
sonra, di~er bir deyi~le yar~m yüzy~l~~bile bulmayan bir zaman zarf~ nda -Bursa
ve ~znik gibi büyük ve ehemmiyetli ~ehirlerin de ele geçirilmesiyle-, bu küçük
beylik h~zla devlet olma yoluna girdi.
P:u küçük beyli~in s~ n~ rlar~~içerisinde ba~lang~ çta bir tane bile medrese
bulunmuyordu. 1330 (731) 'da ~znik' te kurulan ve ~znik Orhâniyesi ad~yla da
an~lacak olan ilk Osmanl~~medresesinin3 kurulu~una kadar, Osmanl~~Beyli~i'nde e~itim ve ö~retim faaliyetlerinin nas~ l yürütüldü~üne dair elimizde
bugün için hemen hiç bir bilgi bulunmamaktad~r. Ancak pek muhtemeldir
ki, Anadolu'nun ve ~slam dünyas~n~ n medrese bulunmayan di~er yerle~im
yerlerinde oldu~u gibi, Osmanl~~Beyli~i topraklar~nda da, bu hususta cami ve
mescidler mühim bir rol oynuyorlar, hem ibâdet ve hem de -küçük ölçekli de
olsa- e~itim ve ö~retim mahalli olarak hizmet veriyorlard~. Gerek kaza ve gerekse e~itim-ö~retim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeti~mi~~
elemanlar ise, pek tabii olarak, Anadolu'nun Konya, Kayseri, Sivas, vs. gibi
birer kültür merkezi durumundaki eski büyük Selçuklu ~ehirlerinde yeti~en,
fakat buralarda siyasi ve sosyal istikrârm bozulmas~yla huzuru kaçt~~~~için s~ ~~nabilece~i emniyetli yerler arayan, bu sebeple Osmanl~~ topraklar~n~~ bir
melce' ve me'men olarak gören insanlar taraf~ ndan kar~~lamyordu.
Beyli~in, s~ n~ rlar~ n~~ geni~leterek h~ zla büyümeye ve bir devlet haline
gelmeye ba~lamas~~neticesinde bu d~~~kaynaklar~ n yetersiz kalmas~~ve bundan
böyle d~~ar~ dan gelecek insanlarla ihtiyac~ n kar~~lanamayaca~~ n~ n anla~~lmas~~
iledir ki, ilk def a ~znik' te olmak üzere, Osmanl~~ topraklar~ nda bizzat Osmanl~~medreseleri kurulmaya ba~land~ . Bursa ve Edirne gibi ayn~~ zamanda
3 Sultan Orhan taraf~ ndan kurulun bu medreseye, ilk olarak Dâvöd-~~Kayseri (ölm.
751/1351) adl~~birisi müderris tâyin edilmi~ti (bkz. Mecdi Mehmed Efendi, Hada '~ku'~-~aka 'ik
(Terceme-i ~aka'ik; ~akay~k-~~Nu'mâniye ve Zeyilleri, I, has. A. Özcan, ~stanbul 1989, s. 27;
Uzunçar~~h, a.g.e., s. 1).
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yeni devlete pâyitaht olan büyük ~ehirlerde, bizzat sultanlar taraf~ ndan pe~pe~e medreseler kuruldu 4.
Osmanl~~Devleti'nin ilk bir buçuk as~ rl~k târihi içerisinde, di~er bir deyi~le ~stanbul'un fethine kadar olan zaman zarf~ nda kurulan medreselerin en
önde gelenleri, ayn~~zamanda bir süre devlete ba~kentlik de etmi~~bulunan
~znik, Bursa ve Edirne ~ehirlerinde ortaya ç~km~~t~. Bu ~ehirlerde kurulan ve
kendilerine itibar olunan medreselerin hemen hepsinin sultanlar veya devletin önde gelenleri taraf~ ndan te'sis edilmi~~olmalar~, bunlar~ n derecelerini
oldu~u kadar e~itim ve ö~retim politikalar~n~~ da do~rudan etkilemi~tir. Bu
durum e~yan~ n tabiatine de uygundu. Zirâ, önde gelen bütün devlet adamlar~~ve müesseseleri ba~kentte bulunuyordu; dolay~s~yla beylikten devlete dönü~mekte olan ve gün geçtikçe daha merkeziyetçi bir yönetim anlay~~~n~n
hakim olmaya ba~lad~~~~bir siyasi mekanizma içerisinde yeti~en insanlar~ n ikbâ1 ve istikbâl ümitleri, ancak buralarda -ellerinde devlet imkanlar~~ bulunanlara hizmet ve sadâkat arz~ n~ n do~rudan ve kolayca yap~labilece~i ba~kentlerde- gerçekle~me imkân~~bulabilirdi.
Gerçekten, bu siyasi yap~~ medreselerin itibar kazanmalarmda veya kaybetmelerinde o kadar etkiliydi ki, bir süre ba~ kentlik eden bir ~ehirdeki
medreseler, istikbâlini devlet kap~s~nda ve dolay~s~yla il~niye tarikinde görenlerin ko~u~tuklar~~câzibe merkezleri olurken, ba~kentin de~i~mesi ve yeni
ba~kentte yeni medreselerin aç~lmas~~ile, eski ba~kentin itibarl~~medreseleri
otomatik olarak itibar kayb~na u~ramakta ve ikinci s~raya dü~mekte idiler. Nitekim, önceleri ~znik medresesi önde gelen Osmanl~~medresesi iken, Bursa'n~ n al~ nmas~~ ve burada yeni medreselerin kurulmas~~ ile bu önceli~ini
Bursa medreselerine kapt~racak; Edirne'nin ba~kent olmas~~ve burada yeni
medreselerin aç~lmas~~ile ayn~~ ~ey Bursa medreselerinin ba~~ na gelecekti. ~stanbul'un fethinin ard~ ndan, bu nihâi ve daimi ba~kentte kurulan yeni medreseler ise, bundan böyle Edirne'deki medreseleri geri plana itecektir.
~stanbul'un fethini müteâk~p Osmanl~~Devleti'nin cihân-~üm~ll bir imparatorluk haline geldi~i; fethin ard~ ndan Fâtih Sultan Mehmed'in önderli~inde siyasi, içtimai, iktisadi, askeri, adli-hukuki sahalarda ve bilhassa maarif
alan~ nda giri~ilen yeni düzenlemelerle beylikten devlete ve devletten imparatorlu~u giden yolun ehemmiyetli ölçüde tamamland~~~~bugün herkes tara-

4 Bu medreselerle ilgili derli toplu bilgi almak için bkz. Baltac~ , a.g.e., s. 15; Mustafa Bilge,
~lk Osmanl~~Medreseleri, 1984, s. 5-16; Uzunçar~~l~, a.g.e., s. 1-2.
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f~ ndan kabül edilen tarihi bir valuad~rs. Fatih, devlet te~kilaun~~yeniden
tanzim cümlesinden olmak üzere, medrese te~kilaun~~da gözden geçirtmi~~ve
bu s~ rada mevcut medreseler kendi aralar~ nda bir tasnife ve derecelendirilmeye tabi tutulmu~ tu: Buna göre, en alt seviyede Yirmili (müderrislerine
günlük 20 akçe ücret ödenen) medreseler bulunuyor, onlar~ n üzerlerinde s~ ras~yla Yirmi-be~li (müderrislerine günlük 25 akçe ödenen medreseler),
Otuz/u (müderrislerine günlük 30 akçe ödenen medreseler), K~rkh
(müderrislerine günlük 40 akçe ücret ödenen medreseler) ve Ellili
(müderrislerine günlük 50 akçe ücret ödenen medreseler) medreseler yer
al~yordu°. Ellili medreseler kendi aralar~ nda Hâriç ve Dâhil olmak üzere ikiye
ayr~lm~~t~. Bunlardan Hâriç medreseleri, umümiyetle devlet erkan~~ taraf~ndan kurulmu~~bulunan medreseler idi. Dâhil medreseleri ise, daha ziyade
Osmanl~~padi~ahlanyla ~ehzadeler, valide sultanlar, han~m sultanlar ve padi~ah k~zlar~~taraf~ndan kurulmu~~medreselerdi. Fâtih'in Te~kilat Kal'aunnamesine göre, bu medrese derecelenmesinin en üstünde, kendisi de bir Dâl~il
medresesi olan Sahn medreseleri (=medâris-i Wiye) yer al~ yordu'. Fatih döneminde yegane Altm~~h medrese, Ayasofya medresesi idi 8. Ancak, Ayasofya
medresesinin Altm~~h medrese olu~ u mutlak ve de~i~ mez de~ildi; mesela bu
medreseye müden-is tayin edilen ünlü Türkistan'~~iklim Ali Ku~çu'ya Fatih taraf~ ndan günlük 200 akçe ücret tahsis olunmu~tu8.
Osmanl~~ medreselerinin bu ~ekildeki tasnifi ve itibar derecelenmeleri
XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ na, yani Süleymaniye medreselerinin kurulu~una
kadar oldu~u gibi devam etti. Süleymaniye medreselerinin kurulmas~~ve bu
medreselerin banisinin zaman~ n hükümdan olmas~~ hasebiyle, önceki dönemlerde in~a olunmu~~bulunan medreseler, ister istemez bir itibar kayb~ na
u~rad~ lar; bu arada Sahn medreseleri de eski üstilnlüklerini bir ölçüde kaybettiler I°. Uygulamadaki yerlerini korumalanna ve e~itim faaliyetlerini deKonuyla ilgili olarak bkz. Halil ~nalak, "Fütih Sultan Mehmed, ~stanbul'un Fethi ve imparatorluk", Türk Kültürü (Ankara 1964), Say~~20, s. 8-13; ayn~~yazar, "Osmanl~~imparatorlu~u",
Türk Dünyas~~El Kitab~ , Ankara 1976, s. 979; kezâ, "Mehmed II", isiân~~Ansiklopedisi, VII (1979),
s. 534.
~r; bkz.
6 Bu tasnif, Fatih'in me~hür Te~kilât Künunnâmesi'nde de bulunmaktad
Abdülkadir Özcan, "Fütih'in Te~kilât Kanunnimesi ve Niza~n-~~Alem ~çin Karde~~Katil Meselesi",
~st. Ü~~i. Edebiyat Fak. Tarih Dergisi, Say~~33 (Mart 1980-81), ~stanbul 1982, s. 39.
a.g.m. ayn~~yer.
a.g.e. s. 47 dipnot 16; 475.
9 Meccll, a.g.e. s. 183; finver, a.g.e., s. 10; Baltac~ , a.g.e. s. 47 dipnot 16; 476.
I° Uzunçar~~h, a.g.e., s. 58.
" Özcan,

8 Baltac~,
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vam ettirmelerine ra~men, XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan sonraki medrese
tasnifinde, K~rkh medreseler de dahil, dereceleri dü~ük görülen medreseler
ekseriyetle yer almazlar. Bu yeni tasnife göre, medreseler esas olarak ~btidâ-i
Hâriç, Hareket-i Hâriç, ~btidâ-i Dâhil, Hareket-i Dâhil, Mûs~la-i Sahn, Sahn-~~
Semân, ~btidâ-i Altm~~h, Hareket-i Altm~~h, Mûs~la-i Süleymâniye, Süleymâniye, Hâmise-i Süleymâniye, Dâru'l-hadis (-i Süleymâniye) olmak üzere 12 s~ n~fa ayr~lm~~t~~ki, bu tasnif XIX. yüzy~l~n sonlar~ na kadar devam edecektir".
XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan itibaren ortaya ç~ kan yeni medrese tasnifi
ve derecelenmesi, ayn~~zamanda medrese say~s~n~ n ve buralarda ders veren
uleman~n artmas~~ile de yak~ ndan ilgilidir. A~a~~da k~saca hulasa olunacak
olan mülahazalar, medreseleri s~k~~bir denetim alt~ nda bulundurma ihtiyac~~
hisseden devleti, yeni aray~~ lara itecek ve böylece ilmiye tariki ile ilgili olarak
o zamana kadar pek görülmeyen yeni uygulamalar ortaya ç~ kacakur. Bu uygulamalar~ n en dikkati çeken husüsiyeti, müderrislerin hareketleril2 esnas~nda terfi' imkan~n~n bulunmad~~~~bir s~ rada devreye sokulmu~~olmas~d~ r '3.
Böylece, mesela Sahn müderrisli~ine gelmesi arzülanan birisine, Sahn medreselerinde münhal kadro bulunmamas~~ durumunda, Sahn d~~~ ndaki bir
medresenin hükmen Sahn farz edilerek tevcih olunmas~~ yoluna gidilmi~tir.
Art~ k, ilmiye s~n~ fina mensup ki~ilerin yükselebilmesi veya yükseltilebilmesi
için üst medreselerde münhal kadrolar~n ortaya ç~ kmas~ na gerek kalm~ yordu. Bu uygulama, XVI. yüzy~l~ n sonlanndan itibaren gittikçe artan bir ~ekilde, medrese tabakalanmas~~ içerisindeki bütün kategorilere te~mil olundu.
Müderrislerin yükselmelerine veya yükseltilmelerine lüzum görüldü~ünde,
bulundu~u medresenin seviyesi dü~ ük bile olsa, buras~~ hükmen bir üst basamak medreseden say~ lmak suretiyle ihtiyaç kar~~ lanmaya ba~land~~H. Ancak,
hemen belirtelim ki, a~a~~ da da ifade olunaca~~~üzere, bu durum, böyle bir
medreseye tayin edilen müderrisin burada bulundu~u süre için geçerli olacak ve müderris ba~ ka bir yere tayin olundu~u takdirde, söz konusu medrese
eski statüsüne döndürülecektir; dolay~s~ yla bu tür medreselerin statülerinin
yükseltilmeleri, müderrislerin ~ah~slar' ile do~rudan ilgilidir. Fakat, bu du~~~~ Ayn~~tasnifi XIX. yüzy~l~ n ünlü devlet adam~~
ve târihçisi Cevdet Pa~a da vermektedir; bkz.
Tarih-i Cevdet, !, ~stanbul 1309, s. 111.
12 Osmanl~~ ilmiye tartkinde hareket, basamaklar hâlinde s~ ralanan medreseleri, en alt
seviyedekinden en üst seviyedekine kadar s~ras~~ile tek tek geçmege, di~er bir deyi~le milteselsil
terfi' sisteminin cereyân ~ekline denmektedir.
13 Uzunçar~~b, a.g.e., s. 62.
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rumun XVIII. yüzy~l~n sonlanna do~ru, ~ah~slar' da a~arak kal~c~~bir mâhiyet
arz etti~i anla~~lmaktad~r. Nitekim, yaz~m~= sonunda yer alan III numaral~~
ekteki "Medkis-i Müsda-i Sahn, der-Burüsa" ibâresi, "Bursa'daki Müs~la-i
Sahn medreseleri" mânâs~ na geliyor; oysa Bursa'da gerçek manada Müstla-i
Sahn medreseleri bulunmamakta idi. Orijinal manada Müstla-i Sahn medreseleri ise, Fatih'in ~stanbul'dald me~h'ür külliyesinin bünyesinde yer alan
medreselerin ikinci grubunu, Semâniye (Sahn-1 Semân) medreselerine talebe haz~rlayan Tetimme medreselerini ifade ediyordu; esasen Müsda-1
Sahn'm manas~~da (Sal~n'a ula~t~ran, götüren) bunu göstermektedir.
Yukar~ da, bu tür uygulamalara, müteâlup yüzy~ llardaki kadar yayg~n olmamalda birlikte, daha XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren rastland~~~n~~
söylemi~tik. Bu cümleden olmak üzere, 983 (1575) 'te Edirne Halebiye medresesi müderrisi olan Mevlânâ Ya'kül3 (ölm. 1002/ 1593), bir süre sonra yerinde "pâye-i Sahn i`tibâr" olunmu~tu". Trablus-~am kad~l~~~na kadar yükselen Mevlânâ Abdü'l-hamid (ölm. 998/1589-90), 993 (1585) 'te üç ~erefeli
medresesi müderrisi iken önce yerinde "Sahn-~~hükmi" lul~nm~~~ve sonra da
Edirne Bâyezidiyyesi müderrisi olmu~tu". Sahncak lakapl~~Mevlânâ R~dvan
Efendi (ölm. 1015/1606), 1588 (996) 'de Kalender-hâne medresesi müderrisi
iken, "Sahn-~~hükmi" ile yerinde b~rak~lm~~t~~'7. Mevlânâ Mustafa Efendi (ölm.
1016/1607), 1004 (1595) 'te Manisa'da Hâtuniyye medresesi müderrisi iken
"pâye-i Sahn i'tibâr~~ile Dâhil rütbesine nâ 'il" olmu~tu". Mevlânâ ~brahim
Efendi (ölm. 1020/1611), 1003 (1594-95) 'te Üsküdar Mehmed Pa~a medresesine tayin edilmi~~ve daha sonra ayn~~yerde "pâye-i Sahnile terfih" olunmu~ tu". Kez, Mevlânâ Tâcü'd-din (ölm. 1020/1611) de 1017 (1608)'de
Bursa Molla Ye~en medresesinde müderris iken, ayn~~~ekilde, yerinde "pâye-i
Salm'a" terfi' olunmu~tu". Kez, 1024 (1615)>te "Sinân Pa~a Dâru'l-hactisi
pâye-i Sahn olup" Mevlânâ Abdü'l-bâld (ölm. 1031/1622) 'ye verilmi~ti21.
"Kach-zâde dimekle me~hür" Mevlânâ Mehmed Efendi (ölm. 1040/1630-31),
1623 (1033)'te Hâric medreseleri aras~nda bulunan Mahmüd Pa~a medresesine "pâye-i Sahn i`tibâr~~ile" müderris tayin edilmi~ti; di~er bir deyi~le,
15 Nev'f-dde Atâyi, Hadaiku'l-Hakâ'~k fi Teka~ikd'~-~akâ'ik, I ( ~aka 'ik-i Nu'~nâniyye ve
Zeyilleri, 2; haz. A. Özcan), ~stanbul 1989, s. 326.
16 Age., I,
s. 310.
17 Ag.e., II, s. 510.
18
II, s. 525.
19

I~, s.

539.

Ag.e.,I1, s. 551.
21 Ag.e. , II,
s. 664.
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Mahmüd Pa~a medresesi Hâric iken bu tâyinle Dahil oluvermi~ti22. Bu tür
yüzlerce örnek vermek mümkündür.
XVII. yüzy~l~n ba~~ ndan itibaren bu tür uygulamalar~n h~zla artt~~~~görülmektedir; bununla birlikte, yüzy~l~ n ilk yar~s~na ait örnekler23, ayn~~yüzy~l~n
ikinci yar~s~ na ait örneklere nisbetle biraz daha azd~r. XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~ ndan sonraki örnekler ise, bütün medrese derecelerine te~mil edilebilecek kadar ço~almakta 24 ve gitgide medrese derecelenmeleri ile ilgili olarak
yukar~da verdi~imiz tasnif alt-üst olmaktad~ r. XVI. yüzy~lda Hâric medreselerinden olan medreselerin, XVII. ve XVIII. yüzy~llarda s~k s~k hük~nen Sahn,
~btidâ-i Altm~~l~, Müs~la-i Süleymâniye say~ lmak suretiyle kendilerine müderris tayin edilmesi ve böylece medreselerin bile klasik pozisyonlarmdan iki üç
basamak yukar~~ç~kar~lmas~ , bu durumun en aç~ k göstergeleri ve art~k s~radan
i~lerdendir. Bu s~ radan i~ lerden birisi de, derecesi yükseltilen bir medresenin, kendisine tayin edilen müderrisin ya ba~ka bir medreseye veya kazaya
ç~kmas~~ ile ço~unlukla derecesinin tekrar eski haline döndürülmesi, di~er
bir deyi~le rütbesinin tenzil edilmesidir25. Böyle bir uygulama bize, yap~lan
tâyin muamelelerinin asl~nda gayr-i tabir oldu~unu; tâyini gerçekle~tirenlerin
de bunu bildiklerini, söz konusu yükseltmenin sadece tayin edilen müderrisi
taltif ve tatmin gayesini güttü~ünü göstermektedir. Dolay~s~ yla bu durumu,
ba~ka bir ifade ile "i~e adam bulma" de~il, "adama i~~bulma" olarak görüp
de~erlendirmek de mümkündür. Öte yandan, söz konusu uygulamalar~n
11 , s. 744.
döneme ait rastgele seçilmi~~örnekler için bkz. Atâyi, a.g.e., I, s. 297, 302, 303, 307,
309, 312, 313, 314, 320; II, s. 390, 392, 395, 399, 529,533, 536, 540, 542, 544, 557, 561, 564, 567,
568, 569, 570, 593, 629, 646, 648, 663, 664, 701, 722, 744 ve daha pek çok örnek...
24 Bu döneme ait olmak üzere. Osmanh biyograf~~yazarlar~ndan ~eyhi Mehmed Efendi
yüzlerce örnek vermektedir; bkz. Vekayi'ul-Fuzata, (~akaiku'n-Nu'~naniyye ve Zeyilleri; haz. A.
Özcan), I, ~stanbul 1989, s. 16, 44, 208, 211, 245, 246, 249, 270, 271, 293, 300, 302, 304, 309,
312, 314, 318, 319, 321, 322, 326, 329, 331 ....; kezâ II, s. 7, 8, 11, 15, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 33, 34,
60, 63, 66, 71, 73, 79, 119, 123, 124, 125...; kezâ III, s. 487, 488, 489, 494, 497, 498, 499, 501, 504,
505, 506, 510, 512, 513, ve yilzlercesi.
25 Bu konuyla ilgili olarak ayr~ca bkz. Uzunçar~~l~, a.g.e., s. 59-60, 62-63. Uzunçar~~lf n~n
verdi~i bilgilere göre (s. 59, dipnot 1), "pâye" olarak verilen medreselerin say~lar~~zaman
içerisinde bir hayli artm~~ ur. Mesela, "XVI. as~rda Müs~la-i sahn müderrisli~i pek mahdud iken
XVII. as~rda Sahn-~~seman milderrislerinin adedi k~rk sekiz [Oysa esas olarak 8 Sahn medresesi,
dolay~s~yla gerçek n~anada 8 Sahn milderrisi bulunuyordu. F. U.] ve daha sonra da bir misli
hariç
artm~~ ur. 1300 H. (1882 M.) muayyen bir kadrosu olmayarak miktar~~ an~p eksilen
dahil
ve
~btida4
milderrisleri
k~rk
Hareket-i
hariç
inden
sonra
muayyen
kadrosu
olan
müderrisli~
k~ rk sekiz, Hareket-i dahil miiderrisleri otuz iki, Müs~la-i Sahn seksen sekiz, Sahn-~~sernan sekiz,
~btida-i altm~~h k~rk sekiz ve Hareket-i altm~~h medreseleri otuz iki idi."
22 Ag.e.
23 Bu
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-kanuni altyap~s~~haz~rlanm~~~olsa bile-, ba~lang~çta hat~r' say~l~r veya ilmiye
tariki içinde belirli bir mevki'e gelmi~~ki~ilerle ilgili olarak ortaya ç~kmas~~da
bunu ortaya koyuyor. Esasen, bu uygulaman~n dikkatimizi çekmesi ve bu çal~~maya konu te~kil etmesi de buradan kaynaklanmaktad~r. Yüzlerce örnek
aras~ndan rastgele seçilen ve a~a~~da suretleri verilecek olan de~i~ik dönemlere ait dört vesika, bu uygulaman~n XX. yüzy~l~n ba~~na kadar hiçbir de~i~ikli~e u~ramadan sürdü~ünü ortaya koyuyor (bkz. Ek I-IV).
Medreselerde kar~~la~~lan bu uygulaman~n bir benzerini, daha do~rusu
uzanus~n~~ kad~hklara tâyin konusunda da görüyoruz. Söz konusu uygulaman~n medreselerde ortaya ç~kmas~yla adliye ve kaza te~kilaunda tatbik sahas~~
bulmaya ba~lamasmda görülen zaman paralelli~i, bir taraftan umümi Osmanl~~tökezlemesinin ba~lad~~~~döneme rastlamas~, di~er taraftan e~itim-ö~retim ve kaza faaliyetlerinin bir bütün olarak ilmiye te~kilat~~ içerisinde yer
almas~~dolay~s~yla, tabii görülmelidir. Hakikaten, terfi'ler ister tabii yollardan
hareketle ve isterse “pa'yeler kazanmak sûretiyle olsun, medreseler ve adliye/kaza te~kilat~, ayn~~yolun üzerindeki menziller gibidir. Adliye mekanizmas~~içerisinde rol ve vazife alacak olanlar~n, esas olarak bir tak~m medrese
kademelerini geçerek bulunduklar~~yerlere ula~abilmeleri keyfiyeti, “F~a'yeli
tâyinlerin medreselerde ortaya ç~lu~lyla, kad~l~klarda ortaya ç~k~~~~aras~ndaki
çak~~mar anla~~l~r k~lmaktad~r.
Bu bak~mdan, “pâyeli tâyinler medreselerde nas~l XVI. yüzy~l~n ikinci
yar~s~ndan ve bilhassa bu yüzy~l~n sonlar~ndan itibaren tatbik sahas~na gluyorsa, ayn~~tür tâyinlerin kaza te~kilat~nda ortaya ç~kmas~~ve gitgide yayg~n bir
uygulama halini almas~~da ayn~~zaman dilimine tesadilf etmektedir. XVII.
yüzy~l~n ba~lar~nda tek-tük kar~~m~za ç~kan “pa^yeli kad~~tâyinleri, yüzy~l~n ortalar~na do~ru h~zlanmakta, XVIII. as~rda ise umûmi bir uygulama haline
dönü~mektedir. Bunda, Osmanl~~fetihlerinin art~k durmas~n~n ve medreselerdeki mütad hizmet sürelerini veya kademelerini geçerek kad~~olmak isteyenlerin gelebilecekleri mevki'lerin yetersiz hale gelmesinin de büyük rolü
olsa gerektir. Kad~l~klar~n say~lan s~n~rl~, kad~~olmak isteyenlerin sarlanmn
ise fazla olmas~, taliplerin ya bulunduklar~~mevki'de bir üst kad~l~~~n pâyesini
almalar~na veya daha müderrisken, hiç kad~~olmadan kad~l~k pâyesi edinmelerine yol açm~~t~r26. XVII. ve XVIII. yüzy~llar boyunca bu tür örneklere bol
bol rastlamak mümkündür. Önceleri, sadece tekâ'~ld muâmelelerinde rast" Kad~lar~n hareketleri (=tf~yinleri) ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Uzunçars~l~,
137-103.

s.

Belleten C. LXII, 4
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lanan bu "pâye" tevcihleri, bilahare bilfiil aktif vazifeler haline dönü~mü~tür27. Mesela, ünlü tarihçi ~eyhülislâm Hoca Sa'dü'd-clin Efendi'nin o~lu
~eyhülislarn Es'ad Efendi (ölm. 1034/1624-25), daha sonra yeniden aktif vazife alacak olmakla birlikte, 1004 (1595-96)'te Edirne kad~s~~ bulundu~u bir s~ rada "Anadolu Sadâreti pâyesi" ile müteltaid olmu~tu28. Baz~~ medreselerde
müderris olarak çal~~t~ ktan sonra 1017 (1608)'de Sahn müderrisli~ine ula~an
Mevlana Muslihü'd-din (ölm. 1020/1611) adl~~ bir ba~kas~ , 1018 (1609)'de
"Kudüs-i ~erif pâyesiyle vazife-i tekâ'üd" edinmi~ti 29. Mevlana Kas~ m (ölm.
1034/1624-25) adl~~ ba~ka bir müderris ise, 1025 (1616)'te "Emir Ali Efendi
mahl~llünden" nakihii'l-e~râfl~~a getirilmi~, bu vazifede iken kendisine
"Mekke-i Mükerreme (kad~ l~~~ ) pâyesi" ikram edilmi~, daha sonra da
"~stanbul kazâs~~i`tibâr~~ile ihtirâm" olunmu~tu". Keza, Mevlana Abdül-latif
(ölm. 1036/ 1626-27) isimli bir ba~kas~, 1034 (1624)'te "~zmir (kad~l~~~ ) pâyesiyle tekâ'üd"e ayr~ lm~~t~"'. Bu tür pâye tevcihlerini birer ikrâm olarak
görmek de mümkündür ve bu ikrâmlar~ , s~ rf emekli olan ki~ilere s~ lunus~z
bir hayat te'mini arzüsu ile te'lif etmek de kanaatimizce pek tatmin edici gözükmemektedir.
~lmiye zümresine mensup hat~ rl~~ ki~ileri taltif etmek de dahil, a~a~~da
gözden geçirilecek olan ba~ka bir tak~ m mülahazalarla, biri "paye" olmak
üzere iki vazifenin bir ki~inin uhdesine verildi~i çok say~da örne~e rastlanmaktad~ r: Çe~itli medreselerde bulunduktan sonra Sahn'a ula~an, bilahare
Edirne kad~s~~olan Seyrek-zade Seyyid W~nus Efendi (ölm. 1062/1652), 1057
(1647) y~ l~ nda "Anadolu kazaskerli~i pâyesi zamhnesiyle Nakibii'l-e~râf" olmu~, bilahare ayn~~ vazifede iken kendisine Rûmeli kazaskerli~i pâyesi ihsk~~
olunmu~tu". "Viike/â-y~~devlete müfevvaz ve m~~htas olan um~lra müdâhale"
etti~i itham~ yla idam olunan eski Sahn müderrislerinden ~ami Nu'man

27 Siyâsi kadrolar aras~ nda yak~ nlar~~ veya çevreleri bulunan bir k~ s~ m insanlar~ n, son
bulunduklar~~mevki'lerle miltenâsip olmayan bir maddi imkan ile takviye olunmalar~ na yönelik
uygulamalara günümüzde de s~ k s~ k ~âhit olunmakta ve hiç de haklar~~ olmad~~~~hâlde, bâz~~
kimselerin emekliliklerine az bir süre kala "dan~~manl~k"lar gibi üst mevki'lere tâyin edilmek
süretiyle, üst derecelerden emekli olmalar~na imkan sa~land~~~~pekâlâ görülebilmektedir. Çe~itli
bakanl~klarda, bakanlar~ n yüzlerini bile gördükleri ~üpheli olan onlarca dan~~man bulunmas~~da
bu tür taltifler cilmlesinden olsa gerektir.
28 Atâyi, a.g.e., II, s. 690.
28 Ag.e. , II, s. 551.
38 Ag.e. , Il, s. 693.
31 Ag.e. , II, s. 706.
32 ~eyhi Mehmed Efendi, a.g.e., I, s. 202.
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Efendi (ölm. 1069/1658-59) , 1059 (1649) 'da "Kudüs pâyesi zamimesiyle"
Kayseri kad~s~~ tâyin edilmi~ti". Bostan-zâde Ebübekir Efendi (ölm.
1083/1672), 1080 (1669-70) 'de "Kudüs pâyesi" ile Eyüp kad~s~~olmu~tum.
Yukar~dan beri verilen örnekler ve bu uygulamalar~n XVI. yüzy~l~n sonlar~ndan itibaren ortaya ç~ karak gittikçe artan bir ~ekilde yayg~ nla~mas~~ ne manaya gelmektedir?
Bize göre, bu tür uygulamalar~, sadece e~itim-ö~retim müesseseleri etraf~ nda olup biten basit hadiseler, s~ radan uygulamalar ve s~ rf müderrisleri gönüllemek için ba~vurulan mütad terfi' vas~ talar' olarak görmek pek mümkün
de~ildir. Bu tür uygulamalar~n böyle bir de~erlendirmenin çok ötesinde manalar~~olmas~~gerekir. Nedir bu manalar? Bu konuda, bir tak~m tahminlerin
ötesinde, ~imdilik kesin verilere sahip de~iliz. Bu sebeple, a~a~~daki de~erlendirmeler ve mütalaalar, burada tart~~~ lan meseleyi anlamaya yönelik dü~ünce egsersizleri olarak da görülebilir:
Burada tart~~~lmakta olan uygulaman~n ortaya ç~ k~~~dönemi ile, Osmanl~~
Devleti'nin içtimai, iktisadi siyasi ve askeri durumunda görülen sars~nt~lann
ayn~~döneme rastlamas~~ tesâdüfi olmamal~d~ r. Bu dönem, belirtildi~i üzere
XVI. yüzy~l~ n sonlar~~ile XVII. yüzy~l~n ba~lar~d~ r. Dönemin belirtilen yönlerden hususiyederine ana hatlarlyla bakt~~~ m~zda ~unlar~~görürüz: Osmanl~~
Devleti, XVI. yüzy~l~ n ortalar~ndan itibaren hissedilir bir durgunluk içine
girmi~tir. Yüzy~l~n sonlar~na kadar askeri sahada birtak~ m ba~ar~lar elde
edilmi~se de, bunlar katlan~lan külfetleri kar~~layacak ölçüde getirisi olmayan, bilakis yo~un kaynak sarf~m gerektiren ba~ar~lard~r. ihtiyaç duyulan bu
kaynaklar~ n halktan toplanmas~~gerekmektedir; bu ise daha fazla vergi toplanmas~~ manas~na gelir. Oysa, gelir kaynaklar~~belli ve sabit, hatta gitgide
azalmakta olan ve ekseriyetle tar~mla u~ra~an Osmanl~~ tebeas~n~n üzerine
yüldenecek ilave her bir akçelik vergi yükü, onun daha da huzursuz olmas~na
ve bu da sosyal karga~alara yol açacakur. Zaten, yüzy~l~ n ortalar~nda, kendisini ~ehzâde mücadeleleri s~ras~nda aç~~a vuran bu huzursuzluklar, zirai eko-

Ag.e., I, 270.
A.g.e., 1, s. 389. Benzeri yüzlerce örnekten rastgele seçilmi~~birkaç~~için bkz. A.g.e., I, s.
320, 342, 374, 401, 429, 430, 445, 448, 471, 476, 489, 492, 498 ...; II, s. 6, 20, 21, 30, 71, 73, 126,
133, 135, 142, 144, 162, 174, ...; III, s. 490, 501, 504, 506, 507, 508, 510, 512, 515, 520, 522, 541 ...
33
34
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nomiyi çoktan sars~ nnya u~ratm~~t~ r35. Patlak veren isyanlarla e~itim müesseseleri bile tam bir ç~ kmaz ve anar~i içine yuvarlanm~~~durumdad~r.
XVI. yüzy~l~ n sonlar~ nda ve bilhassa XVII. yüzy~l~ n ilk onlu y~llar~ nda ya~anan ve Osmanl~~ literatüründe "büyük kaçgun" olarak nitelendirilen göç
hareketlerine de zemin haz~ rlayan bu tür huzursuzluklar, devleti, kullanabilece~i her vesileyi azami nisbette de~erlendirmeye yöneltecektir. Öncelikle
devletin, yönetimi alt~ndaki insanlar~~kontrol ve denetim alt~nda tutmas~~ laz~md~r. Bu ihtiyaç göz önünde bulunduruldu~-unda, eskiden beri islam topluluklar~~üzerinde fevkalade nüfüzu bulunan uleman~ n, bu hususta son derece mühim rol oynayaca~~~da anla~~lacakur. Esasen, Osmanl~~ Devletinde
ba~lang~çtan beri bu yönde bir geli~me görülmekle birlikte, bilhassa XVI.
yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan sonra, uleman~ n devlet i~leriyle do~rudan alâkadar
olmaya ve siyasi çeki~melerde bilhassa aktif rol oynamaya ba~lad~ klar~; ülke
içerisindeki umümi itibarlanyla mütenasip olarak merkezi idare nezdindeki
nüfûzlar~ n~~ daha da artt~ rd~ klar~~ görülmektedir37. Bu bak~ mdan, Osmanl~~
döneminden kalma uleman~ n hal tercümelerini ihtiva eden (=biyograf~ k nitelikli) eserlerde, söz konusu siyasi çeki~melerin ipuçlar~~olabilecek pek çok
veriye rastlanmas~~ bir tesadiif eseri de~ildir38. Böylesi bir durumda, ne pahas~ na olursa olsun uleman~ n devletin yan~ nda, onun eli alt~nda ve gözetiminde
tutulmas~; bir tak~m maddi menfaat ve imkanlarla bu zümrenin tatmin
edilmesi gerekecektir. Ba~kentte s~ k s~ k patlak veren Yeniçerilerin "kazan
kaldirmalan"nda, gerek devleti yönetenler ve gerekse isyanc~lar taraf~ ndan
uleman~ n deste~ini elde etme ihtiyac~~ duyulmas~, Osmanl~~ tarihinde s~ k s~ k
kar~~m~za ç~ kan bir vak~ad~ r. Dolay~s~yla, yukar~da k~saca ele alm~~~oldu~umuz
pâyeli tâyinlerin ard~ nda, biz i~te böyle bir zarüreti de görüyoruz. Hiç ~üphe
yok ki, fetihlerin durmas~~ yüzünden yeni topraklar~ n elde edilememesi; kez.
35 Burada sözü edilen geli~melerle ve bilhassa sosyal ve iktisadi yap~da meydâna gelen
de~i~me ve sars~nularla ilgili olarak bkz. ~erafettin Turan, Kanuni'nin O~lu ~ehzâde Bâyezid
yakas~ , Ankara 1961; Mustafa Akda~, Türk Halk~n~n Dirlik ve Düzenlik Kavgas~, "Celâli
~syanlan", 1. bask~, Ankara 1971; kez, Türkiye'nin iktisadi ve ktimai Tarihi, II, 2. bask~ ,
~stanbul 1979.
36 Bu dönemde medreselerin ülke çap~nda nas~l bir huzürsuzluk kayna~~~hâline geldi~ine
dâir bkz. M. Akda~, "Medreseli isyanlar~", ~stanbul Ch~i. iktisat Fak. Mec., XI (~stanbul 1952), s.
361-387.
37 Bu husüsta bkz. H. ~nalc~k, The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London
1973, s. 34, 173; kezâ, "Osmanl~~ imparatorlu~u", Türk Dünyas~~El Kitab~ , Ankara 1976, s. 981;
Albert H. Lybyer, Kanuni Sultan Süleyman De~Tinde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Yönetimi
(çev. S. C~l~zo~lu), ~stanbul 1987, s. 196-203.
38 Bu husüsta en zengin mâlümâu ~aka- '~ k ve Zeyilleri'nde bulmak mümkündür.
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medreselerin say~lar~n~n ve dolay~s~ yla verdikleri me'zün miktarlar~n~n artmas~; buna ba~l~~olarak, yükselme arzûsundaki ulemâya her zaman münhal
kadro te'min edilememesi gibi'âmilleri de dikkate almak icâb eder; ancak
kanaatimizce bunlar~ n te'sirlerini tâli ehemmiyette görmek gerekmektedir.
Bu hususta as~l belirleyici faktör olarak, uleman~n devlet kar~~s~ndaki pozisyonunu ve devletin ulemaya biçti~i rolün niteli~ini görmek, bize daha isabetli
gözükmektedir39.
Osmanl~~Devleti'nin kurulu~undan ba~lamak üzere, bu kar~~ l~ kl~~ ili~ki
mekanizmas~n~n nas~ l geli~ip olu~tu~unu ana hatlanyla gözden geçirmek,
konuyu daha iyi anlamam~za yard~mc~~olacakt~r.
Osmanl~~topraklar~nda medreselerin nas~l kurulmaya ba~lad~~~ n~~ve bu
husüsta zamanla nas~l bir yap~~ olu~tu~unu, yukar~da gözden geçirmi~tik. Bu
konuda verilen bilgileri burada bir kez daha haurlamakta fayda vard~r.
Gerek ilk bir buçuk as~rl~ k süre içerisinde ve gerekse Istanbul'un al~n~~~ n~n ard~ndan kurulan büyük ve itibarl~~medreselerin tamam~n~ n ya sultanlar
veya devletin önde gelen di~er erkân~~taraf~ndan te'sis edilmi~~olmalar~, yukar~da da i~aret olundu~u gibi, bu müesseselerin e~itim-ö~retim politikalar~n~n belirlenmesinde ve kurucular~n~ n kendilerinden beklentilerinde son derece mühim bir rol oynarken, onlar~n devlet kar~~s~ndaki pozisyonlar~n~n
tesbitinde de belirleyici olmu~~ve te~ekkül eden bu yap~ , hemen hemen devletin inlurâz~ na kadar ciddi bir de~i~ikli~e u~ramam~~ur:
Medreselerin asil fonksiyonlar~ n~n devlete ihtiyaç duydu~~~~elemanlar~~
yeti~tirmek oldu~unu söylemek, hiç de a~~r~~bir yorum say~lamaz. Di~er bir
deyi~le, medreseler ve buralarda vazife alan ulemâ, öncelikle devlete hizmet
sunmak için vard~r; onun gelece~ini te'minat alt~na almas~~gerekenlerden ve
bu i~ ten fiilen mes'ül olanlardan birisi de bunlard~r. XVII. yüzy~l~n ünlü lâyihacim Koçi Be~, uleman~ n ba~~~durumundaki ~eyhülislâmlarla ilgili olarak
~öyle der: "Mukaddemâ ~eyhüg-islâm olan kimesneler, menba'-~~fazl u kemâl

oldu~undan gayri nât~ k bi'l-hakk olup, pâdi~a-11-1 `âlem-pena-l~~hazretlerine
dâ 'ima m~sh-~~cemilden hâti olmazlard~ . Ve intizâm-~~din ü devlete sâ'i olup
ahvâl-i 'ibâdu'llâh ile mukayyedler idi.40" Bu durum sadece, ~eyhülislâmlar
" Osmanl~~ulemasm~n, devletin kurulu~undan itibaren kendisini devlet kar~~s~nda nas~l bir
pozisyonda buldu~u veya devletin kendisinden ne bekledi~i konusunu, daha ayr~ nt~l~~bir ~ekilde
ba~ka bir yaz~da ele almay~~dü~ünüyoruz.
Risâle4 Koçi Beg, London 1277, s. 10.
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için de~il, bütün ulemâ için geçerliydi. Nitekim, yine Koçi Be~'e göre, fiili
hizmet dönemi bir tarafa, azledilmi~~bile olsalar, onlar "bak~yye-i `ömrlerin
'ün] u 'ibadet ile ve du`â-i devlet-i pâdi~âh-~~~slâm ile geçürürler idi ... 4" Ve,
varl~klar~~devlet ile kimdi. Çünkü, medreselerden me'zün olanlar -en alt seviyedeki bir câmi müezzininden en üst seviyedeki ~eyhülislâma kadar bütün
ilmiye mensuplar~-, bir vesileyle devlet me'mûru idi. Ancak hemen belirtelim
ki bu me'mûriyet, bugün anlad~~~ m~z manada bir me'müriyet de~il, patrimonyal yönetim mant~~~ n~n gerekli k~ld~~~~ve hükümdar~ n, sad~k tebeas~ na
lütfu ihsân etti~i bir me'muriyetti. Bu me'mûrlar -halkla ili~kileri nas~l olursa
olsun-, me'mûriyederi hükümdar~ n bir lütfu ve ihsan' oldu~u için, esasta hükümdarla onun tebeas~~durumundaki kitleler aras~ nda daha ziyade hükümdar lehine çal~~an bir arac~~mevki'inde bulunuyorlard~; dolay~s~yla ayn~~ zamanda bir devlet adam~~ idiler. Halkla devlet söz konusu oldu~unda, önceli~i
tabii olarak mensup olduklar~~ tarafa, yani devlete vermek durumundayd~lar.
Çünkü, halka kar~~~de~il, kendilerini me'mûr eden hükümdara kar~~~sorumlu idiler. Yeti~ tirildikleri müesseseler -medreseler- vak~ fesprisi ile ayakta
duran, ihtiyaçlar~~ vak~ flar kanal~yla kar~~lanan kurulu~lar olsalar dahi, söz
konusu vak~flar~ n da hükümdarlar -devlet- taraf~ndan tahsis edilmi~~olmas~~42,
di~er bir deyi~le mai~ederini kar~~layan iktisadi kaynaklar~ n hemen bütünüyle devletin kontrolü alt~nda bulunmas~ 43, kendilerine ayn~~zamanda tabii
bir minnet hissi ve mes'uliyet duygusu yüklüyordu. Bu mes'üliyet, onlara
ba~ ka mükellefiyeder de tahmil ediyordu: Üzerlerinde büyük nüfüz te'sis ettikleri kitleleri, mümkün mertebe kendi metbû'lar~n~n arz~:dar~~istikametinde
yönlendirme; geni~~kitleleri kontrol etme ve böylece hükümdarlar~ n yönetimlerini kolayla~t~ rma. Bu mükellefiyetler, yine devlet kademelerinde vazife
al~ narak yerine getirilir; ya bir cami kürsüsünde ve minberinde vaaz edip
hutbe okuyarak, ya bir medrese rah/esinde ders vererek, ya bir ~ehirde müfti
olarak, ya bir kazan~n kad~ l~~~nda bulunularak veya ba~ka bir ~ekilde bir hizmet yürütmek suretiyle ifa olunabilirdi. Bu hizmetler s~ ras~ nda tak~ n~lan ta-

Ayn~~yer.
Dikkate de~er ve itibâr edilir bütün büyük medreselerin sultanlar taraf~ ndan kuruldu~u
ve yine onlar taraf~ ndan gerçekle~tirilen tahsis kabilinden vak~ flar-la fmanse edildikleri
unutulmamal~d~r.
43 Bu tahsislerin sal~ih vakillardan farkl~~ oldu~unu ve dolay~s~yla her an ba~ka bir cihete
tahsis edilebilece~ini unutmamak gerekir. (Sultanlar taraf~ ndan gerçekle~tirilen tahsis nitelikli
vak~flar~ n hukuki durumu ve bu konuda ~eyhülislam Ebussuud Efendi taraf~ ndan verilmi~~olan
bir fetvâ için bkz. A. Akgündüz, islâm Hukukunda ve Osmanl~~Tatbikaunda Vak~ f Müessesesi,
TTK yay., Ankara 1988, s. 444-451).
41

42
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v~rlar ne olursa olsun, ne ölçüde hakim ve adalete riayet edilirse edilsin, netice itibariyle de~i~en bir ~ey olmamaktayd~~ve kendileri birer me'mûr olarak
öncelikle hükümdara kar~~~sorumlu idiler.
~unu da hemen ifade etmelidir ki, böylesi bir durumda söz konusu

me'mürlar hükümdara ve dolay~s~yla devlete ne kadar ba~~ml~~ve muhtaç

iseler, ayn~~ ~ekilde hükümdar ve dolay~s~yla devlet de kendilerine o ölçüde
ba~~ml~~ve muhtaçu. Çünkü, hükmünün büyük bir k~sm~n~~ancak onlar kanal~yla yürütebilmekte; siyasi, askeri, adli-kaza-1 ve dini sahada ve hatta maarif
alan~nda onlar eliyle i~~görebilmekte idi; onlar ayn~~zamanda devletin -ve hükümdar~n- gören gözü, i~iten kula~~, dü~ünen akl~~durumundayd~lar.
Osmanl~~siyasi, sosyal ve kültürel hayat~n~~göz önüne getirdi~imizde, söz
konusu me'mürlarm e~itimlerini tamamlad~ktan sonra, devlet mekanizmalar~~ve mevki'leri d~~~nda hizmet arz edebilecekleri ikinci bir cihetin olmad~~~n~~görürüz. Bu durum, devletle kendileri aras~nda kelimenin gerçek manas~yla bir ba~~ml~l~k meydana getirmi~tir; bu sebeple de Osmanl~mn bürokratulemas~~kendisini devletten ve devlet kap~s~ndan uzakta asla dü~ünemezdi;
onun veli-i ni'meti devlet, ekmek kap~s~~devlet, halk nezdinde gördü~ü sayg~~
ve itibar~n kayna~~~-belirli ölçüde- devletti; çünkü kendisi devletlü idi. O kadar devletlü idi ki, zaman içerisinde mütad bir uygulama halini alan azil hâdiseleri veya uzunca bir süre bir vazifeye getirilmemek, onun için en büyük
~surap kayna~~~haline geliyordu. Yukar~da sözünü etti~imiz biyografik nitelikli eserlerde, hayat hikayeleri verilen ~ahsiyetlerle ilgili olarak s~k s~k 'az/
ac~s~n~~tat~nad~' türü ifadeler, bunun en aç~k delilidir. Mesela, Sahn müderrislerinden Mevlana Mehmed (ölm. 995/1587)'den söz edilirken, "Ebu's-

su'üd Efendi-zâde Mehmed Çelebi'nün iâdesinden mülâzemetle ser-efrâz ve
menâzil-i ni~ib ü firâz-~~devr ü d~râz olma~la Uzunca-ova merhaksinde çille-ke~-i intizâr ve riyâzat-~~erba`in ile ümid-vâr-~~eltâf-~~Kird-gir iken
..." ifadesinden, müderrisin K~rkh bir medreseye tayin edilebilmek için beklerken ne kadar s~k~nt~~içerisinde kald~~~n~~ anl~yoruz". Kez, Mevlana' Ahmed (ölm. 1032/1622-23) adl~~ ba~ka bir müderrisin hal tercümesinde de
benzer ifâdelerle kar~~la~~yoruz: "(Bin) yirmi bir Zil-ka`clesinde Mente~-zâde

yerine Hançe~ yye pâyesine terfi' k~hnd~. ll~irmi be~~Ramazân'~nda `az1 olunup medrese-i mal~lûle Abdu'r-ralunâ'n Efendi'ye ihsân olundu. Nice zamân
44 Atâyi,

a.g.e., I, 297.
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mümtehen ü mehân ser-gerdân-~~vâdi-i h~rmân olup s~n~ f-~~<ulemâda dahil
mecâlis ve mehâfilde hakir ü zelil olm~~idi. 45"
Bu örnekleri ço~altmak kolay olmakla birlikte, mesele bu de~ildir. Bizim
ak~ n~~çizmeye çal~~t~~~m~z husus, bu çift tarafl~~ ba~~mhl~~~n, devletin ulemay~,
uleman~ n da devleti her zaman yan~ nda görmek istedi~i sosyal ve siyasi bir
ortam haz~ rlam~~~olmas~d~ r. Dolay~s~yla, her hâlükârda, devletin ulemay~~
kendisine muhalif ve gayr-i memnun bir pozisyona itmemesi, uleman~ n sürekli kontrol ve el-alt~nda tutulmas~, onun zaman zaman h~rç~nl~klar~ na ve
kaprislerine katlan~lmas~, -muhalefete geçti~i takdirde devletin, di~er bir deyi~le patrimonyal hâkimin ba~~na açaca~~~gâileler dü~ünüldü~ünde- laz~m ve
hatta elzemdi. Yukar~da i~aret olundu~u üzere, XVII. as~rdan itibaren s~ k s~ k
kar~~ la~~lan Yeniçeri ayaklanmalar~ nda, ulemân~ n deste~inin ne kadar
ehemmiyetli hale geldi~i, devleti yönetenler taraf~ ndan da çok iyi biliniyordu. Öyleyse, her ne pahas~ na olursa olsun bu zümre, yöneticinin yan~ nda
ve hizmetinde tutulmal~~ve onun halk üzerindeki etkisinden ve nüfüzundan
faydalan~lmal~, bu sebeple kendisine birtak~m tâvizlerin verilmesinden kaç~~n~lmamal~~idi... Bürokrat-ulemâ için de ayn~~ ~ey söz konusu idi Di~er bir deyi~le, o, devletten uzakta kald~~~, daha do~rusu devlete ait bir mevki'de bulunmad~~~~takdirde kendisini ç~ plak gibi hissetmekte, dolay~s~yla nefsini
onunla özde~le~ tirmekte, kendisini onun sahibi olarak görmekte ve böylece
istikbâlini onunla veya müesses nizâm~~korumakla te'minat alt~nda tuttu~una
inanmaktayd~. Devletin h~lkümdar~n mülkü oldu~una inan~lan bir devirde,
uleman~n münhas~ran ilmi hakikatleri ön planda tutmak, di~er bir deyi~le
sadece kilim ve ayd~n kimli~i ile ortaya ç~kmak yerine, bürokrat-ulemâ kimli~ini kabüllenmek süretiyle daha ziyade din ü devlet maslahatm~~gözeten birisi olarak kar~~m~za ç~kmas~ n~ n mühim bir sebebi de bu olmal~d~ r.
Bütün bu mülahaza ve de~erlendirmelerle, ne uleman~ n devlete hizmet
arz~ n~ n ve ne de devletin ulemadan faydalanmas~ n~ n yanl~~~oldu~unu söylemek istiyoruz. Burada vurgulamak istedi~imiz husus, Osmanl~~ tarihi boyunca,
uleman~ n fikren, ilmen, zihnen ve hattâ amelen devletin yönetim anlay~~~~ve
mekanizmalar~~ile s~ k~~bir ili~ki içerisinde bulundu~u, bir bak~ ma kendisini
onunla özde~le~tirdi~i ve böylece tipik bir bürokrat haline geldi~idir. Bu du45

Ag.e., II, 668.
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rum ilmen, f~ kren, zihnen müstakil ve kendi ayaldan üzerinde duran; gerekti~inde birtak~ m aksald~ klan ciddi bir ~ekilde tenkid edebilen ayd~ n zümresinin yeterince yeti~ memesinin de bir sebebi olarak görülebilir ki, ayn ~~ ~ey
bugün için de geçerlidir.
Binaenaleyh, bu tür de~erlendirmeler bir ölçüde subjektif gözükse bile,
bize öyle geliyor ki, Osmanl~~ döneminde XVI. yüzy~ l~ n sonlar~ndan itibaren
görülmeye ba~lanan ve gitgide yayg~ nl~ k kazanan, gerek e~itim sahas~ nda ve
gerekse adliye mekanizmas~ nda s~ k s~k kar~~ m~za ç~ kan pâyeli tâyinleri, bir de
bu cihetten ele almak ve de~erlendirmek faydal~~olacakt~ r.
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EKLER(*)

~stanbul Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, ibnü'hemin, Tevdhat, Nr. 1275:
"Ma'r-C~z-~~dâ'ileridir ki,
"Sahn müderrisi Mustafa Efendi Fethiye'de ~smihan Sultan medresesine
~btidâ-i Altm~~h ile, yerine Mûsda-i Sahn ile Ibrahim Pa~a-y~~Cedid müderrisi
Süleymân Efendi Sahn'a, yerine ~kinci Dâhil ile Hac~~Hasan-zâde müderrisi
~sma'il Efendi Miis~la-i Sahn ile, yerine ~kinci Dahil ile Mi'mâr Sinân müderrisi Tâhir Mehmed Efendi Mils~ la-i Sahn ile, yerine ~btidâ-i Dâhil ile Neccâriye müderrisi Ahmed Efendi ~kinci Dâhil ile, yerine ~kinci Hâric ile Hurremiye müderrisi e's-Seyyid Abdu'llah Efendi ~btidâ-i Dahil ile, yerine ~btidâ-i
Hâric ile Baba-zâde ma`a Dersiyye-i Halil A~a müderrisi Abdu'llah Efendi
~kinci Hâric ile, yerine K~ rkdan ma'zû1 Ibrahim Efendi ~btidâ-i Hâric ile.
Sahn müderrisi Feyzu'llah Efendi Fethiye'de Sinân Pa~a medresesine ~btidâ-i Altm~~h ile, yerine Mûsda-i Sahn ile (11â-y~~Husrev Kethudâ müderrisi
Hüseyin Efendi Sal~n'a, yerine ~kinci Dahil ile Fât~ma Sultan müderrisi Yâsuf
Efendi Mils~la-i Sahn ile, yerine ~btidâ-i Dahil ile Bali Efendi müderrisi
'Ömer Efendi ~kinci Dahil ile, yerine ~btidâ-i Dahil ile Dâmâd Efendi müderrisi Ahmed Efendi ~kinci Dahil ile, yerine ~kinci Hâric ile 'Abdu'r-rahman
Pa~a müderrisi Halil Efendi ~btidâ-i Dahil ile, yerine ~btidâ-i Hâric ile Dersiyye pây-zen Yûsuf Pa~a müderrisi Mehmed Efendi ~kinci Hâric ile, yerine
K~rkdan ma`z~ll 'Ali Efendi ~btidâ-i Hâricile.
~bddâ-i Dahil ile Bâzergk1-ba~~~Ahmed Efendi Etmekci-zâde medresesine
~kinci Dahil ile, yerine ~btidâ-i Dahil ile ... Mahmûd A~a müderrisi Ahmed
Efendi ~kinci Dahil ile, yerine ~kinci Hâric ile Yilsuf Pa~a müderrisi Hüseyin
Efendi ~btidâ-i Dahil ile, yerine ~btidâ-i Hâric ile Ahmed-i Yorgâni müderrisi
Mehmed Efendi ~kinci Hâric ile, yerine K~ rkdan ma`zül Ahmed Efendi
~btidâ-i Dahil ile.

(*) Farkl~~ dönemlere ait a~a~~daki 4 adet vesikan~n tamam~~de~il, örnek olu~turmas~~
aç~s~ndan her birinin sadece bir k~sm~~verilmi~tir.
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Ve ~btida-i Altm~~h ile Bayram Pa~a müderrisi Mehmed Efendi yerinde
~kinci Altm~~l~~i`tibar buyurulup 'inayet buyurulmak recâ olun ur.
Mine'd-da`i el-fakir Mehmed 'ufiye 'anh.
Sahh,
Tertibleri üzre tevcih olmak buyuruldu. Fi 19 C. sene 1115(1703)."
***

~~~
~stanbul Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, Cevdet, Maarif, Nr. 6087:
"Ma`r~lz-~~da '1-i devletleridir ki,
Medrese-i Daru'l-hadis-i Süleymaniye Süleymaniye müderrisi Abdu'rrahman Efendi-zade 'Ali R~ za Efendi da 'ilerine, yeri Hamise-i Süleymaniye
ile Cedide-i Nûr-~~Vsmâni müderrisi Mehmed-i Mekki Efendi dâ'ilerine, yeri
Mûs~ la-i Süleymaniye ile Sahzade müderrisi Tokati Mustafa Efendi da 'ilerine
ba-Hamise-i Süleymaniye, yeri Müs~ la-i Süleymaniye ile Kalender-Jikle müderrisi Hamza-zade Haf~z ~brahim Efendi da 'ilerine ba-Hareket-i misliyye,
yeri M~ls~ la-i Süleymaniye ile Mahmûd Pa~a müderrisi Yahya-zade ~brahim
Efendi dâ'ilerine bâ-Hareket-i misliyye, yeri Mûs~la-i Süleymaniye ile Piri Pa~a
müderrisi Sa'id Efendi-zade ~brahim Nedim Efendi da'ilerine bâ-Hareket-i
misliyye, yeri Hareket-i Altm~~l~~ile Gazi Turhan der-Cisr-i Ergene müderrisi
'Osman Efendi hazretleri mahdûmu e's-Seyyid Mehmed Kamil Efendi
Süleymaniye, yeri ~btida-i Altm~~l~~ile Ahmed Pa~a der'ilerine
kurb-~~Sultan Selim müderrisi Ha~im-zade e 's-Seyyid 'Abdu'llah Efendi
da* 'ilerine bâ-Hareket-i Altm~~l~, yeri Sahn müderrisi Fetvâ Emini Ebübekir
Efendi biraderi Müsevvid 'Ömer Efendi da Ilerine ba-~bticla-i Altm~~l~, yeri
Müs~la-i Sahn ile Yarhisâr müderrisi Kefevi Mehmed Efendi-zade Ahmed Necib Efendi da'ilerine, yeri Hareket-i Dahil ile Sâniyye-i Ken -an Pa~a müderrisi
Gilâni-zade e's-Seyyid Abdu'l-latif Efendi da 'ilerme ba-Müs~la-i Sahn. Ve
Dersiyye, der-cami'-i Meydanak 'an-vakf-~~Mustafa A~a, ~bticla-i Dahil ile Dersiyye-i Hke Fat~ ma Hatun müderrisi 'Alâ'iyyeli 'Abdu'l-Me'men Efendi
da 'ilerine bâ-Hareket-i Dahil; yeri Hareket-i Hâric ile Dersiyye-i
der-cami'-i Zeyrek, müderrisi Kebiri-zade e's-Seyyid 'Abdu'r-rahman
Efendi dâ'ilerine bi-~btida-i Dahil; yeri ~bticla-i Hâric ile Dersiyye, 'an-vakf-~~
Emetu'llah Hatun, müderrisi Kebiri-zade e's-Seyyid Mehmed Nüru'd-din
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ref Efendi da'ilerine bâ-Hareket-i Haric; Medrese-i Süleymaniye Ilk~nse-i
Süleymaniye ile Süleymaniye, der-Çorlu, müderrisi Eski dama& Yahya
Efendi cla'ilerine; yeri Müs~ la-i Süleymaniye ile Cedide-i el-Hac Be~ir A~a
müderrisi Samakoli (?) Hasan Efendi da' 'ilerine ha-Hareket-I misliyye; yeri
Müs~la-i Süleymaniye ile K~l~ç 'Ali Pa~a müderrisi Yahya Pa~a imam] Haf~z
Mehmed Sad~k Efendi dâ'ilerine ba-Hareket-i misliyye; yeri Müs~la-i Süleymaniye ile Ni~anc~~Pa~a-y~~Cedid müderrisi Bükal-zacle Ahmed Efendi
da'ilerine bâ-hareket-i misliyye; yeri Hareket-i Altm~~h ile Debba~-zade müderrisi Molla-zade Mehmed Efendi dâ'ilerine ba-Müs~la-i Süleymaniye; yeri
Sahn müderrisi Müsevvid Mustafa Efendi da' 'ilerme ba-~btida-i Altm~~l~; yeri
Müs~la-i Sahn ile Kir~nasti müderrisi Ba~maka-zade e's-Seyyid Mehmed Selim
Efendi cla'ilerine; yeri Hareket-i Dahil ile Dersiyye-i ~sma'il Efendi, der-cami'i el-Hac Hasan-zade, müderrisi 'At~ f Efendi rebibi Süleyman Efendi-zade Feyzu'llah Efendi da'ilerine bâ-Müs~la-i Sahn; ~btida-i Dahil ile Dersiyye-i el-Hac
~lyas müderrisi Erzurumi Müsevvid Haf~ z Mehmed Efendi cla'llerine bi-Hareket-i misliyye; ve Dersiyye, der-Mescid-i B~ çakc~~'Alâ'ü'd-din 'an-v-akf-~~ e'sSeyyid el-Hac Mehmed, ba-Hareket-i Haric ile Dersiyye,
Mahmûd
Pa~a 'an-vakf-~~Çukaa el-Hac Ebü bekir Efendi müderrisi Tokat! Mustafa
Efendi da'ilerine ba-~btida-i Dahil; yeri ~btida-i Haric ile Dersiyye, der-cami'-i
Sultan Mehmed 'an-vakf-~~K~rimi 'Abdu'r-rahim Efendi Yahya Molla-zade
Mehmed Sa`id Efendi cla'ilerine bi-hareket-i Halk [...] tevcih buyurulmak
meraidur."
e'd-19a7 Dürri-zade Mustafa, 'ufiye <anh.
Sahh,
i~aretleri mücebince tevcih olunmak buyuruldu. 14 M(uharrem) sene
(1)177 [1763].”
***

~stanbul Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, ~bnü'l-emin, Evkff, Nr. 7901: (")

aittir.

(") Bu belgede geçen târthler, hicri 1197 ilâ 1209 (1782-83 ilâ 1794-95) plan aras~na
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Medâris-i Hareket-i Dâldl, Der-Burtisa
Nalbür-zâde ~ smâ'il Efendi'ye tevcih, fi 11 Câ., sene 197
(Müstla-i Sahn'a giunisdir, fi 10 C. sene 205).

flâce Mente~: Levhi-zâde e's-Seyyid Mehmed Sacid Efendi'ye tevcih, fi 11
Câ., sene 197 (M~lsila-i Sahn'a gitmisdir, fi 21 C., sene 204).
iklim (?) Sâh: Sa`di-zâde Abdullah Efendi'ye tevcih, fi 11 Câ., sene 197
(M(sda-i Salm 'a gitmisdir, fi 22 Câ., 204).
Hayrü'd-din: Ahmed A~a-zâde Hüseyin Efendi'ye tevcih, fi 11
Sabbâ~~
Câ., sene 197 (Mtisda-i Salm 'a gitmisdir, 27 R1, sene 205).
Hâce Bahri: Hâdi-zâde e's-Seyyid Mehmed ... Efendi'ye tevcih, fi 26 S.,
sene 198 (Mûs~la-i Sahn'a gitmisdir, fi 13 C., sene 206).
Ebtl ~shak Kâzrzlini: Abdi-zâde e's-Seyyid ~ brâhim Efendi'ye tevcih, fi
gurre-i R., sene 198 (M~lsila-i Sahn 'a gitmisdir, 9 C., sene 205).
Hâce Ni`metu'llah Efendi: ~mâm-zâde ~ smâ'il Efendi'ye tevcih, fili Câ.,
sene 201 (M~ls~ la-i Sahn'a gitmisdir, fi 6 C., sene 206).
Sâniyye-i Süfi Sinân: e's-Seyyid Mustafa Efendi'ye tevcih, fi 6 ~., sene 201
(Yerinde Müstla-i i'tibâri verilmisdir, 27 Râ., sene 207).
e's-Seyyid

e's-Seyyid Mehmed Râsid Efendi'se tevcih, fi 6 ~., sene

201.

Sâniyye-i EVI ~shak Kâzrüni: Yörük-zâde Mehmed Hayyât Efendi'ye tevcih, fi 6 ~., 201 (Müstla-i Sat~n 'a gitmisdir, 5 L., sene 204).
Ferhâdiyye: e's-Seyyid Yüsuf Efendi'ye tevcih, fi 14 Wa., sene 202 (MüstlaSahn'a gitmisdir, 17 Râ., sene 207).
Dersiyye-i Ni~ânct Ali Pa~a: Âmidi e's-Seyyid Abdullah Efendi'ye tevcih, fi
gurre-i Râ., sene 202 (Mtisda-i Sahn'a gitmisdir, 5 L., sene 204).
Kemâl Be~: Haffâf-zâde Mehmed Emin Efendi'ye tevcih, fi 3., ~., sene
203 (Medresesiyle Sahn'a gitmisdir, 26 M., sene 206).
Iklim (?) ~ah: Ders-i âmm Hâfiz Ahmed Efendi'ye tevcih, fi 22 Câ., sene
la-i Sahn'a gitmisdir, 13 R., sene 207).
(M~ls~
204
Hâce Mente~: Demircili e's-Seyyid Abdu'llah Efendi'ye tevcih, fi 21 C.,
sene 204 (M(s~la-i Sahn'a gitmisdir, 25 R., sene 208).
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Dersiyye-i el-Hâcc Süley~nân, der-Câmi`-i Kebir: ~btidâ-i Dâhil ile müderris Kandilci-zâde Mustafa Efendi'ye yerinde i'tibâr tevcih, 21 C. sene 204
(Müs~la-i Saim 'a gitmi~dir, 29 C., sene 204).
Dersiyye-i
Süleymân, der-Câmi`-i Kebir: e's-Seyyid Ebübekir
Efendi'ye tevcih, 29 C., sene 204 (Medresesiyle
Sahn'a gitmi~dir, 12
R., sene 207).
Sâniyye-i Hâce Ni`metu'llah: Vardari ~eyh-zâde Hafidi Abdu'llah Efendi'ye, 29 C., sene 204 (Müs~la-i Salm 'a gitn~i~dir, 15 C., sene 209).
Dersiyye-i Ni~â_r~c~~Ali Pa~a, der-Burüsa: Burûsavi Hüseyin Efendi'ye, 5 L.,
sene 204 (Mils~la-i Sahn'a gitmi~dir, 24 R., sene 208).
Ebil ~shak Kâzrünl, der-Burüsa: Ders-i âmm Burüsavi el-Hâcc Ebü Bekir
Efendi'ye, 9 M., sene 205 (M~ls~la-i Sahn'a gitmi~dir, 13 R., sene 209).

Medâris-i Müsda-i Safin, der-Buril sa
Hüseyin Çelebi: E~ ref-zâde e's-Seyyid Mehmed Safiyyü'd-din Efendi'ye
tevcih, fi 11 Câ., sene 197 (Sal~n'a gitrai~dir, fi 22 Câ., sene 204).
Dersiyye-i Süley~nân Pa~a, der-~ znik: Hasan Efendi-zâde Ali Efendi'ye
tevcih, fi 11 Câ., sene 197 (Terhin ?, 29 C., sene 204).
Dersiyye-i Y~ld~r~m Bâyezid: e's-Seyyid Mustafa Efendi'ye tevcih, fi 11 C.,
sene 197 ( Sahn'a gitmi~dir, fi 21 C., sene 204).
Çoban Be-. ~eyh-zâde Hüseyin Efendi'ye tevcih, fi 11 Câ., sene 197
(Mümâ-ileyhe bâ-misliyye Y~ ld~ r~ m Bâyezid Medresesi verilmi~dir, fi 21 C.,
sene 204; Sahn'a gitmi~dir, 5 L., sene 204).
Leysi Çelebi: Nakib-zâde e's-Seyyid Mehmed Efendi'ye tevcih, fi 26 S.,
sene 198 (Sahn'a gitmi~dir, fi 13 C., sene 206).
Göbek bi: Mollâ-zâde Ahmed Efendi'ye tevcih, fi gurre-i N., sene 198
(Sahn'a gitmi~dir, fi 13 C., sene 206).
Râbi`a-i Cezeri Kâs~m Pa~a: el-Hâcc Eyyüb Efendi-zâde Ahmed Efendi'ye
tevcih, fi gu~Te-i N., sene 198 (Sahn'a gitmi~dir, sene sitte seb`a).

OSMANLI ~LM~YE TAR~K~NDE "PAYE"L~~TAY~NLER

6.3

Ba~ç~~~brâhim Efendi: Es'ad-zâde e's-Seyyid Abdu'l-hâdi Efendi'ye tevcih,
fi 11 C., sene 201 (Sahn'a gitmi~dir, 1 Zâ., 205).
Esediyye: 'Ayni Ekber-zâde Fahru'd-din Efendi'ye tevcih, fi 6 ~., sene 201
(Sahn'a gitmi~dir, 9 M., sene 205).
Hasan Pa~a: Manav-zâde e's-Seyyid Mehmed Sâlim Efendi'ye tevcih, fi 6
~., sene 201 (Sahn'a gitmi~dir, 17 Râ., sene 205).
Kara Gâvf: e's-Seyyid Abdu'liaziz Efendi'ye tevcih, fi 14 Râ., sene 202
(Sahn'a gitmi~dir, 15 Z., sene 207).
Lutfiyye: E~ref-zâde e's-Seyyid Mehmed Necmü'd-din Efendi'ye tevcih, fi
gurre-i Râ., sene 202 (Sahn'a gitmi~dir, 25 R., sene 208).
Hüseyin Çelebi: Sa`di-zâde Abdu'llah Efendi'ye tevcih, fi 22 Câ., sene
204 (Sahn'a gitmi~dir, 13 R., sene 209).
[ -•
***

w(***)

"Münhale olan Dizdâriye medresesi Hareket-i Dâhil ile Se~veri Be~~
medresesi müderrisi Midillüli Emin Efendi clâ'ilerine bâ-Müs~la-i Sahn; yeri ~btidâ-i Dâhil ile Fir~lz A~a medresesi müderrisi Alabhh (?) 'Ali Niyâzi Efendi
dâ'ilerine bâ-Hareket-i Dâhil; yeri Hareket-i Hâric ile 'Abdu'llah ~emsi-i Sivâsl medresesi müderrisi Za~feranbolulu Mehmed Zühdi Efendi-zâde Ahmed Kâz~m Efendi dâ'ilerine bâ-~btidâ-i Dâhil; yeri ~btidâ-i Hâric ile 'Atâ'iye
medresesi müderrisi Ere~lili Mustafa Efendi dâ'ilerine bi-Hâreket-i Hâric. Ve
yine münhale olan 'Ali Pa~a, der-Çatalca, medresesi Hareket-i Dâhil ile Dâru'l-hadis-i 'Osman Efendi medresesi müderrisi Hezâr-gradh Mahm~ld Hilmi
Efendi dâ'ilerine bi-M~ls~la-i Sat~n; yeri ~btidâ-i Dâhil ile Hâr~ka-h-~~Mütevekkil
Efendi medresesi ürgiibi Mustafa Rü~di Efendi clâ'ilerine bâ-Hareket-i Dâhil;
yeri Hareket-i Hâric ile Sâniyye-i Ferr~~h Be~~
medresesi müderrisi Batumlu
'Osmân Zühdi Efendi dâ'ilerine bâ-~bddâ-i Dâhil; yeri ~btidâ-i Hâric ile
Râbl'a-i Mollâ Fenâri medresesi müderrisi Karluhlu (?) Hüseyin Efendi
(***) Burada verilen metin, ~stanbul Midtülü~ü ~er'iyye Sicilleri Ar~ivi'nin deposunda tasnif
edilmemi~~bir ~ekilde bulunan, bir k~sm~~y~rt~k numaras~z bir defterden s~rf örnek olsun diye
al~nm~~t~r.
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dâ'ilerine bi-Hareket-i Hâric. Ve yine münhale olan Mü fti-zade Hüseyin
Efendi medresesi Hareket-i Dahil ile ülâ-y~~Salim Efendi medresesi müderrisi
Kasta~nonulu ~brahim Hakk~~Efendi dallerine bi-Müs~la-i Sahn; yeri ~btida-i
Dahil ile ~ehr-emini medresesi müderrisi Aydoslu Mehmed Fevzi Efendi
da`ilerine bâ-Hareket-i Dahil; yeri Hareket-i Halk ile Atâyi-zade medresesi
müderrisi Sivash Mehmed Sa`id Efendi da`ilerine ba-~btida-i Dahil; yeri ~btidâ-i Hâric ile ülâ-y~~Rahimiyye medresesi müderrisi ... Hasan Efendi
tevcih buyurulmak meraidur. Hu~rire fi
da'ilerine bâ-Hareket-i Hal*
sened
isneyn ve `~~rin ve selise-mi'eti ve elf
gurre-i
[1322/1904]."

