OSMANLI MEDRESE GELENE~ININ DO~U~U*
EKMELEDD~N ~HSANO~LU
Osmanl~~medreseleri tarihi üzerine birinci el kaynaklara dayal~~ilk ciddi
çal~~may~~-Osmanl~~devlet te~kilat~~konusunda oldu~u gibi Osmanl~~ tarihinin
geneli bak~m~ndan da- ba~latan, rahmetli ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~olmu~tur.
Onun 1965'te yay~nlanan Osmanl~~Devletinin ~lmiye Te~Idlâti adl~~eseri bu
konunun da öncüsü olmu~tur. Uzunçar~~l~~bu eserinde Osmanl~~ medreselerini daha çok "te~kilat" aç~s~ ndan de~erlendirmi~tir. Eserinin medreselere
ayr~lan seksen sayfal~ k k~sm~nda ~stanbulun fethinden önceki dönemi çok
k~sa ~ekilde (2.5 sayfa) ele alm~~, ard~ndan Fatih'in Sahn-~~ Seman medreseleri ile Kanûni'nin Külliyesi'ndeki medreseleri, vakfiye metinleri, kronikler,
baz~~ ar~iv belgeleri ve ö~rencilerine daha önce yapt~rm~~~oldu~u akademik
ödevlere dayal~~olarak incelemi~tir. Uzunçar~~l~~eserinde, medreselerin derecelerini, hiyerar~ik düzenlerini ve müderrislerin tayin ve terfi usullerini ele
alarak üzerinde uzun uzad~ya durmu~~ve bu konulan geni~~ar~iv malzemelerine dayal~~ olarak irdelemi~tir. Uzunçar~~l~~ ayr~ca, medreselerde okutulan
dersleri ve ilgili di~er konular~~toplu ~ekilde incelemi~~ve onlar hakk~nda
önemli bilgiler ve referanslar sunmu~tur.
Uzunçar~~ll'n~n Osmanl~~hiyerar~ik düzeni içinde ortaya ç~kard~~~~medrese tarihi, birçok çal~~malara temel te~kil ederek bu temel üzerine az~msanmayacak say~da çal~~ma yap~lmas~na rehberlik etmi~tir. Uzunçar~~ll'n~n
çal~~mas~~ daha çok ~stanbul merkezli olmakla beraber ondan sonra yap~lan
çal~~malar, Osmanl~~ co~rafyas~n~~bir bütün olarak ele almay~~hedefiemi~~ve
bir nevi Osmanl~~medreselerinin ilk kataloglan ortaya konulmaya çal~~~ lm~~ -

* Bu makalenin özeti Osmanl~~Devleti'nin kurulu~unun 700. y~ldönümü munasebeti ile 5
May~s 1999'da Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, ~eyhül-müverrihin Prof. Dr.
Halil ~ nalc~ k hocam~z~ n nazik daveti üzerine sunulmu~tur. Bu makalenin haz~ rlanmas~~
esnas~nda yak~ n yard~mlar~ n~~gördü~üm IRCICA'daki mesai arkada~lanmdan ara~t~rma görevlisi
Hümeyra Zerdeci'ye ve kütüphane memurlar~ na her türlü yard~mlar~~için te~ekkürlerimi ifade
etmek, ayr~ca makaleyi okuyarak görü~lerini bildiren de~erli meslekta~lanm Prof. Dr. Mehmet
~p~irli, Prof. Dr. Mefail H~zl~~ ve Bulgaristan ilimler Akademisi ara~urmac~s~~Dr. Orlin Sabev
beylere ~ükranlar~m~~belirtmek isterim.
Belleten C. LXVI, 54
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t~r'. Son y~llarda ise Anadolu2, Rumelis ve Arap4 vilayederindeki Osmanl~~dönemi medreselerini inceleyen çal~~malar ortaya ç~kmaya ba~lam~~t~r. Böylece
de~i~ik bölgelerdeki ~ehir ve kasabalarda in~a edilen medreseler konusunda
bilgilerimiz artm~~, Osmanl~~medreselerini daha iyi belgeleme ve daha mükemmel ~ekilde envanterlerini olu~turma imkan~~ do~mu~tur.
Biz de Uzunçar~~l~'mn kitab~ndan önce konu ile ilgili yaz~lanlar~~tarih
yaz~c~l~~~~aç~s~ndan geni~~bir ~ekilde ele alm~~~ve bu konudaki ele~tirileri kapsayan uzun bir makale yay~nlam~~uks. Çal~~mam~zda, Uzunçar~~ll'n~n ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yapt~rm~~~oldu~u iki tezden ula~abildi~imiz bir tanesini -sahn-~~seman medreseleri ile ilgili olan~n~- de incelemi~tik. Bu makalemizde ise, Uzunçar~~l~'mn kitab~na k~saca de~indikten sonra,
Osmanl~~ medrese tarihine giri~~te~kil edecek yeni bir tespit, tahlil ve terkip
denemesi sunmaya çal~~aca~~z.
Bugün Osmanl~~tarihi konusunda yap~lan multi-disipliner çal~~malar, bu
tarihe ait birçok konuyu gözden geçirme ve yeniden ele alma gere~ini ortaya
koymaktad~r. Bunun için Osmanl~~ medrese tarihi konusunun Uzunçar~~ll'n~ n çizdi~i "teorik konsept" içinde s~n~rl~~kalmas~~ dü~ünülemez. Ula~~lan
yeni kaynaklar, konuyla ilgili çok say~daki ara~t~rma ve derlemeler ile tarihi
ara~t~rma metodolojisinin sa~lad~~~~yeni imUnlar daha geni~~~ekilde kullan~ larak Osmanl~~medrese tarihinin yeniden ele al~nmas~~ve yeni olu~turulacak
"conceptual framework" üzerine oturtulmas~~gerekmektedir. Bu yeni teorik
konseptin olu~turulmas~~için "Osmanl~~medreselerinin kurulu~~ve gelenekleCahid Baltac~, XV-XVL As~rlar Osmanl~~Medreseleri, ~stanbul 1976; Mustafa Bilge, ~lk
Osmanl~~Medreseleri, ~stanbul 1984 ve Ahmet Gül, Osmanl~~Medreselerinde E~itim-Ö~retim ve
Bunlar Aras~nda Darug-Hadislerin Yeri, Ankara 1997.
2 Mefail H~zh, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanl~~Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde
E~itim-ö~retim, Bursa 1997; Mefail H~zl~, Osmanl~~Klasik Döneminde Bursa Medreseleri,
~stanbul 1998.
3 Bulgaristan' da kurulan medreseler için bkz. Orlin Sabev, Ottoman Schools in
Bulgarian Lands: 15th - 18th Centuries, Sofia 2001; Bosna medreseleri için ise bkz. Ismet
Kasumovic, Skolstvo 1 Obrazova~~je u Bosanskom Ejaletu za Vrjjeme Osmanske Uprave, Mostar
1999.
4 Halep'teki Osmanl~~medreselerinin mimari aç~dan incelenmesi için bkz.Lemya' elCasir, Medâris-i Haleb el-Eseriyye, Halep 1421, s.322-498; Kudüs'te bulunan Osmanl~~
Beyti'l-Malcdis, Amman 1981.
medreseleri için bkz. Kamil Cemil el-Aseli,
5 Ekmeleddin ~hsano~lu, "Osmanl~~Medrese Tarihçili~inin ~lk Safhas~~(1916-1965)",
Belleten, c. LXIV, say~~240 (A~ustos 2000), 5.541-582. Aym makalenin ~ngilizcesi için bkz. "The
~ nitial Stage of the Historiography of Ottoman Medreses (1916-1965)", Archivum
Ottomanicum, 18 (2000), s. 41-85.
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rinin olu~ um dönemi" olarak telakki etti~imiz, ~stanbul'un fethine kadar
olan bir buçuk as~rl~ k dönemi, detayl~~ve çok yönlü bir ~ekilde incelemek gerekmektedir. Bu çerçevede, Osmanl~~medrese tarihinin dikkate de~er olmakla beraber, ~ imdiye kadar üzerinde durulmayan yönlerinden birisi, bu
medreselerin Osmanl~lar~ n idaresi alt~ na giren topraklarda, hangi yerle~im
yerlerinde, ne zaman ve nas~l kuruldu~u meselesidir. Yani ba~ka bir ifade ile;
bu medreselerin Osmanl~~haritas~~üzerine yerle~me süreci ve bu süreci etkileyen siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin neler oldu~u meselesidir. Bunun yan~nda Osmanl~~ medrese tarihi konusunda bugüne kadar yap~lm~~~olan çal~~ malar, bu medreselerin imam, vaiz, müftü, müderris ve kad~~gibi devletin
muhtaç oldu~u dini, idari ve adli personeli yeti~tirmek için kurulmu~~olmas~n~ n ötesinde fazla bir yorum getirmemektedir. Medreselerin, zaman içinde
~ehirle~en nüfusun e~itilmesinin yan~~s~ ra bu medreseler etraf~nda olu~an
Osmanl~~kültür ve dünya görü~ünü payla~ ma ve hatta ona ortak olma ihtiyac~ na cevap verme konusundaki rolüne ise hemen hemen hiç i~aret edilmemi~tir.
Bu inceleme yap~l~rken ayn~~anda göz önünde tutulmas~~gereken, birbirine ba~l~~iki husus bulunmaktad~ r. Bunlardan birincisi fetihler ile hakimiyet
alt~na al~nan topraklar~n geni~lemesinin tabii neticesi olarak devlet te~ kilat~n~ n zaman içinde gerek hacim, gerekse icra etti~i fonksiyonlar itibariyle çe~itlenerek büyümesi; di~eri göç ve iskan hareketlerinin sonucu olarak fethedilen bölgelerde müslüman ~ehir hayat~n~n olu~mas~d~ r. Osmanl~~~ehir ve
yerle~im merkezlerinde medreselerin kurulu~unu etkileyen sebeplerin ba~~nda gelen, idari geli~meyi ve demograf~ k büyümeyi belirleyen bu iki faktörün, burada mümkün oldu~u ölçüde derinlemesine irdelenmesi gerekmektedir.
K~sacas~~Osmanl~~medreselerinin tarihi, bu dönemdeki sosyal ve kültürel
hayat~n bütünlü~ü içinde mütalaa edilmelidir. Bu e~itim kurumlar~n~n Osmanl~~ topraklar~nda kurulmas~, e~itim geleneklerinin geli~mesi ve zaman
içinde say~ca artmas~~ile sosyal, dini ve fikri hayat~n geli~mesi, ~ehirle~en müslüman nüfusun artmas~ , ayn~~zamanda devlet mekanizmas~n~n daha mütekâmil ve organik bir yap~ ya sahip olmas~n~ n, sebep-netice dairesini te~ kil
eden, birbirini etkileyen ve tamamlayan bir bütünü olu~turduklar~~unutulmamal~d~r.
Osmanl~~medrese tarihinin incelenmesinde göz önünde bulundurulmas~~ gereken ba~ ka temel bir husus da Osmanl~~müesseseleri ile Osmanl~~
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öncesi müesseseler aras~ ndaki sürekliliktir. Baz~~ara~t~rmalar~n ihmal etti~i
bu husus Osmanl~~tarihinin 'temelsiz' sunulmas~ n~n en belirgin tezahürüdür. Bir çok Osmanl~~müessesesi gibi medreselerin de arkas~nda çok daha
eskilere dayal~, yerle~ik gelenekler bulunmaktad~ r ve Osmanl~lar bunlardan
yararlanarak kurumlar~n~~onlar~n birikimleri üzerine olu~turup geli~tirmi~lerdir.
Bütün bu unsurlar~~gözeten bir ara~t~rman~n sa~l~kl~~bir veri taban~~üzerinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu da her ~eyden önce bu dönemde kuruldu~u kesin olarak tespit edilen medreselerin envar~terinin ç~kar~lmas~~ile
mümkündür. Bu konu ve dönem ile ilgili mümkün oldu~u ölçüde ula~~labilen temel kaynak ve çal~~ malar kritik ve analitik ~ekilde irdelenmi~, neticeler
CETVEL I'de özetlenmi~ tir. Bu cetvelin haz~rlanmas~~esnas~nda göz önünde
bulundurulan lustaslar da ekte aç~klanm~~t~r.
Bu incelememizin dayand~~~~üç teorik temel bulunmaktad~ r. Bunlardan
birincisi Fuad Köprülü'nün Osmanl~~Devleti'nin kurulu~u ile ilgili tezi; ikincisi Ömer Lütfi Barkan'~n Osmanl~~toplumunun sosyal ve dini bak~ mdan geli~mesi ile ilgili görü~ leri; üçüncüsü ise medrese sisteminin ortaya ç~k~~~~konusunda George Makdisi'nin görü~leri ile bu konuda taraf~m~zdan yap~lan
Nizamiye sonras~~ile ilgili ara~t~rmalar ve ileri sürdü~ümüz görü~lerdir.
Fuad Köprülü'nün, Osmanh imparatorlu~unun Kurulu~u adl~~eserinde
kurulu~un mânâs~m Anadolu Türklü~ü'nün tarihi yürüyü~ü bak~m~ndan
izah ederken belirtti~i üzere "Bu devlet, münkar~ z Selçuklu sultanl~~~~ile ve
ona halef olan sair Anadolu beylikleriyle hiç alâkas~~olmayan yeni bir uzviyet,
yeni bir etnik ve siyasi te~ ekkül olmay~p, Anadolu Türklü~ü'nün 13-14'üncü
as~ rlardaki siyasi ve ictimâi tekâmülünden do~an yeni bir synthese yani yeni
bir tarihi terkiptir.6"
Osmanl~~medreselerinin do~du~u sosyal dokunun özelliklerini anlamak
için de Osmanl~~beyli~inin toplum hayat~n~~Anadolu'da ya~anan göç harekcii
içinde mütalaa etmek gerekir. Köprülü'nün yukar~da özetledi~imiz görü~ü
üzerine Osmanl~~tarihinin ilk döneminin toplum hayat~n~~ inceleyen Ömer
Lütfü Barkan bu dönemi, Anadolu'da 13. yüzy~lda cereyan eden sosyal ve siyasi büyük de~i~ melerin devam~~olarak göstermi~, ilk Osmanl~~toplumunun,
6

M. Fuad Köprülü, Osmanl~~Imparatorlu~unun Kurulu~u, Ankara 1972, s.183.
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Selçuklular döneminden beri Anadolu filtuhaun~n bat~ya devam eden büyük
Türk muhacereti içinde sistematik bir iskân ve kolonizasyon neticesinde
olu~tu~unu aç~klam~~t~r. Osmanl~~ ara~t~rmalar~ nda yeni bir ufuk açan Barkan, Osmanl~~ devletinin te~ekkülü ile beraber sosyal bünyesinin kendisine
mahsus ~eklini nas~l ald~~~n~~anlamak için, demografik ve dini âmillerin tespit edilmesinin zaruretine i~aret etmi~tir. Barkan, imparatorlu~un kurulmas~n~ n büyük ölçüde nüfus kitlelerinin yer de~i~mesi türünden demografik,
yahut "m&anastasiques"hadiselerle de ayn~~zamanda meydana geldi~ini söyler ve istilâlarla birlikte göçebe unsurlar~n bu harekat~~temin edecek ~ekilde
ba~ar~~ile ileri sürülmü~~olmalar~n~, de~i~ik bölgelerin imar ve iskân~~için kullan~ lan sürgün usullerini ve toprakland~ rma ve topra~a yerle~tirme siyasetinin nas~l gerçekle~ti~ini aç~klar7.
Barkan'~n çizdi~i bu çerçeveye göre, Osmano~ullan ile beraber, bir çok
~eyh gelip Anadolu'nun bat~~taraflar~nda yerle~mi~tir. Bu yeni gelen dervi~~
muhacirlerin bir k~sm~~gâzilerle birlikte, memleket açmak ve fütuhat yapmakla me~gul olmu~; bir k~sm~~da o civarda köylere veya tamamen bo~~ve
tenha yerlere yerle~erek, oralarda müritleriyle beraber ziraatle ve hayvan yeti~tirmekle me~gul olmu~ tur. Hemen her tarafta tesadüf edilmekte olan bu
dini cemaatlerin tercihen bo~~topraklar üzerinde kurduklar~~zaviyeler bu suretle büyük kültür, imar ve din merkezleri haline gelmi~tir. Bu zaviyelerin
ordulardan daha evvel hudut boylanna gelip yerle~mi~~olmas~, ~üphesiz onlar~n harekâun~~kolayla~uran sebeplerden biri olmu~turs.
Bir çok köylere ismini veren, elinin eme~i ve aln~ n~n teri ile da~~ba~lar~nda yer aç~p yerle~en, ba~~ve bahçe yeti~tiren dervi~ler; daima bat~ya do~ru
Türk ak~n~~ ile beraber ilerleyerek, benzerlerini do~uran zaviyeler ve bu zaviyelerin harbe giden, siyasi nüfuzlann~~ Padi~ahlann hizmetinde kullanan, zaviyelerinde Padi~ahlan kabul eden ve onlara nasihat veren ~eyhleri, Barkan'~n
tespiderine göre, yar~~göçebe Türkmenler aras~nda telkinatta bulunarak, onlar~n köylerde ya~amalar~ n~, toprak i~leri ile me~gul olmalar~n~~ve kendileri
için i~lenebilecek toprak açmalar~n~~te~vik etmi~lerdir. Bu dervi~ler, ~ehirlerdeki tekkelerde ayin ve ibadede me~gul olan ve sadaka ile geçinen benzerlerinin aksine, k~rlara, bo~~topraklar üzerine yerle~en ve henüz bir devlet me7 Ömer Liitfl Barkan, "Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Bir iskan ve Kolonizasyon Metodu
Olarak Vak~flar ve Temlikler - I: ~stila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervi~leri ve Zaviyeler”,
Vak~ flar Dergisi, II (1942), 5.284.
8 agm, s. 290.
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mur ve ayl~kç~s~~~ekline girmemi~~olan, kolonizatör dervi~lerdir9. Zaviyelerin
Osmanl~~ topraklar~nda yayg~nl~~~ n~~ anlamak için Sultan Süleyman döneminde yap~lan tahrirlere bakmak yeterlidir. Bu tahrirlere göre, Anadolu vilâyetinde 623, Karaman'da 272, Rum vilayetinde 205, Diyarbak~r'da 57, Zülkadiriye'de 14, Pa~a livas~nda 67, Silistire livas~nda 20, Çirmen livas~nda 4 zaviyenin bulunmas~~zaviyelerin bu husustaki geni~~ve derin tesirlerinin bir göstergesidir'°.
~slam dünyas~nda medresenin e~itim kurumu olarak ortaya ç~k~~~n~~ve
e~itim geleneklerinin geli~mesini detayl~~ ~ekilde ele alan George Makdisi,
konu ile ilgili kitab~nda medrese sisteminin ortaya ç~k~~~n~~kapsaml~~ ~ekilde
incelemi~tir. Makdisi'ye göre medrese sisteminin yap~s~, f~k~h (hukuk) ilmi
uzmanlar~~taraf~ndan tan~mlanan, yorumlanan ve korunan hukuki bir temele dayanmaktad~ r. Te~kilat bak~m~ndan medreselerde yürütülen tahsilde
f~ k~h ve ona yard~mc~~ olan bütün sahalara öncelik tan~nm~~, buna kar~~l~ k
akli ilimlere dayanan çal~~malar müfredat program~~ d~~~nda tutulmu~tur
Medrese sistemi ve te~kilat~, ~slam dünyas~ndaki cami, hastahane, imaret,
kervansaray, han ve hamam gibi bütün sosyal hizmet ve yard~m amaçl~~müesseseler gibi vak~f temeli üzerine kurulmu~tur. Bu müesseselerin dini vechesi
bulundu~-undan, valuflarm~n da `~er'-i ~erife uygun olmas~~gerekmektedir.
Bu anlay~~a göre medreselerin kurulu~~esas~~"filuh ilmini" ö~retmektir ve
ayn~~ anlay~~la 11. yüzy~lda Nizamiye Medreseleri münhas~ ran "fakih" yeti~tirmek üzere kurulmu~tur. Bu medreseler aras~nda Sünni dört mezheb için
ayr~~ayr~~medrese ve müderris oldu~u gibi birkaç mezhebin ve bazen de dört
mezhebin bir arada okutuldu~u medrese örneklerine rastlanmaktad~r. ~lk
Nizamiye medreselerinde f~k~h dersleri ile sarf ve nahiv gibi Arapça dil e~itimi d~~~ nda özellikle "ulum-~~akliye"I'den ders okutuldu~una dair bilgi yoktur. Daha sonralar~~13. yüzy~lda M~s~ r ve ~am'da fik~h medreselerinden ba~ka

agm, s. 285.
301
Bu konunun kapsaml~~ve detayl~~tart~~mas~~için bkz. George Makdisi, The Rise of
1I
Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West, Eclinburgh 1981.
12 Ulüm-~~akliye: akli ilimler. Bu ilimlere ayr~ca ulüm-~~ dâhile (d~~ar~dan gelen ilimler),
ulüm-~~sâire (di~er ilimler) veya ulürn-~~evâil (önceicilerin ilimleri, yani ~slâmiyet öncesi ilimler)
de denilmektedir. Bu ilimler klasik ilim s~mfland~rmalar~nda riyazi ve tabii ilimleri ihtiva
etmektedir.
9
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müstakilen "Meclarisü'l-Hadis", "Meclarisü'l-Tefsir" ve "Meclarisül-Nahiv"
gibi medreseler aç~lm~~urn.
Akli ilimlerin e~itiminde 13. yüzy~ldan itibaren görülen kurumla~ma süreci farkl~~ mecralar alm~~t~ r. Mesela t~ p tedrisinin kurumla~mas~~<bimaristanmedrese' ikilisinin ortaya koydu~u modele dayan~ rken, matematik ve astronominin e~itimi ise miras hukukunun e~itimi, namaz vakitlerinin tayini ve
takvim ç~karma i~lemlerinin ö~retilmesi ile medreselere girmeye ba~lam~~t~r.
Ayn~~zamanda ~lhanl~~ve Timurlu hükümdarlar~n~n astronomi ve astrolojiye
olan meraklar~~ neticesinde rasathane kurma te~ebbüsleri ve bununla ilgili
ilimlerin ö~renilmesinin te~vikinin bu ilimlerin e~itiminin kurumla~mas~nda
önemli etkisi olmu~tur".
13. yüzy~ldan itibaren, ~am, Ba~dat, Mera~a, Tebriz ve Semerkant gibi
~slam kültürünün köklü merkezlerinde medrese e~itiminde görülen geli~melerin ve k~saca "medrese-bimaristan" ve "medrese-rasathane" modelleri olarak vas~fland~ rd~~~m~z safhalar~n etkilerini Selçuklu, ~lhanl~~ve beylikler devrinde kurulan medreselerle, Osmanl~lar~n Fatih'e kadar olan döneminde
in~a edilen medreselerde görmek mümkündür. Medrese e~itimi, Fatih'in ~stanbul'u fethetme ve imparatorluk -cihan devleti- kurma planlar~~ içinde gerek ~ekil, gerekse muhteva bak~m~ ndan önemli geli~meler kaydetmi~tir.
Daha önceki ara~urmalar~m~zda Mehmed II döneminde akIi ilimlerin okutulmas~~ile ilgili dönü~üm konusu üzerinde detayl~~~ekilde durulmu~turn.
Yukar~da üç temel konuda özetledi~imiz görü~ler ~~~~~nda Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~ve toplumunun olu~um döneminde, medreselerin ortaya ç~ k~~~ve geli~me tarihini ele alacak olursak, Istanbul'un fethinden önce veya
daha do~rusu Mehmed II öncesi in~a edilen medreselerin, Osmanl~~beyli~indeki ak~nc~, yar~~ göçebe toplumdan yerle~ik topluma dönü~ürken olu~tuklar~~ ve Osmanl~~öncesi Anadolu medreselerinin e~itim gelenek ve usulle13 J. Pedersen - [G. Makdisi], "Madrasa: The Institutions in the Arabic, Persian and
Turkish Lands", H 2, c.V, s.1129-1130.
14 Ekmeleddin ~ hsano~lu, "Institutions of Science", Enciclopedia Italiana, c.III, Roma
(Basluda)
15 Bu konu ile ilgili olarak bkz. Ekmeleddin ~ hsano~lu, "Institutionalisation of Science in
the Medreses of pre-Ottoman and Ottoman Turkey", Turkish Studies in the History and
Phllosophy of Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, Ed. Gürol Irz~k ve Güven
Güzeldere, Kluwer Academic Publishers (Basluda) ve ayn~~yazar, "Fatih Külliyesi Medreseleri Ne
De~ildi! Tarih Yaz~c~ l~~~~Balum~ ndan Tenkit ve De~erlendirme Denemesi", Büyük Cihad'dan
Frenk Fodullu~una, ~stanbul 1996, s. 39-84.
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rini devam ettirmekte olduklar~~görülür. A~a~~da görülece~i gibi bu hususlar~n detayl~~ ~ekilde irdelenmesi ve bu dönemle ilgili tarihi malzemenin sa~lad~~~~bilgilerle ortaya koydu~u ipuçlar~n~n detayl~~~ekilde incelenmesi, bu dü~ünceyi destekleyecektir. Bu incelememizde Orhan Bey'in 1331'de ~znik'te
ilk Osmanl~~medresesini kurmas~~ile, Osmanl~~tarihinin yepyeni bir safhas~ n~n ba~lang~c~~ olan Fatih'in tahta geçmesi aras~ ndaki 120 senelik (13311451) bir süre ele al~nacakt~ r.

ULEMÂYA VE MEDRESEYE OLAN ~HT~YAÇ
Kurulu~~dönemde Osmanl~~ beyli~inin temel hedefi, di~er Türkmen
beyliklerinde oldu~u gibi, Bizans topraklar~n~~ gaza-cihad temel inanc~~ ile
fethetmektir'6. O~uz-Türkmen töresindeki "Alperenlik" kavram~~ile ba~da~an
bu inanc~~besleyen, "medresenin sa~lad~~~~üst ~slam kültürü ve bilgisi de~il;
Osman Bey'in liderli~indeki gaziler toplulu~u, uç bölgelere hakim olan yayg~n halk tarikatlar~, tasavvuf, destan edebiyat~, örfi hukuka dayal~~farkl~~ bir
kültür anlay~~~~ve ~slam telakkisi olmu~tur. Türkmen boylar~n~n manevi hayatlar~nda öteden beri önemli rol oynayan ~eyh, dervi~~ve babalar, Osmanl~~
Beyli~i'nin bu çok erken y~llar~ nda "ulemâ"dan daha aktif bir yere sahiptir.
Bu bak~ mdan <ulema'n~n temel müessesesi olan medresenin Osmanl~~hayat~nda ortaya ç~kmas~ndaki bu süreyi (ilk medrese 1331'de ~znik'te kurulmu~tur), yukar~da k~saca izah etmeye çal~~t~~~m~z kültür anlay~~~~ve toplumun ihtiyaçlar~~ile birlikte de~erlendirmek gerekmektedir.
Anadolu Selçuklularfna ait topraklar~n 1246'dan sonra Mo~ol istilas~na
u~ramas~~ ve 1277'de merkezi idarenin tamamen da~~l~ p Mo~ollar'~n eline
geçmesi, uç beyliklerine ve bu arada Osmanl~~Beyli~i'ne çok say~da nüfusun
göçmesine yol açm~~t~r. Bu nüfusun önemli bir k~sm~~Rum Abdallan ve Ahiler gibi iki büyük Stifi çevreden olu~maktad~r. ~lk Osmanl~~beylerinin, idareleri alt~nda bulunan topraklar~~müslüman Türk ahali ile iskan etmede oldu~u gibi, Bizans'a kar~~~yürütmekte olduklan gaza ve fetihlerde de ~eyhlerin
önemli hizmet ve faydalar~~görülmü~tür 17. Bu sebepten dolay~~Osman Bey ile
Orhan Bey, Rum Abdallar~~ile Ahiler'e toprak ba~~~layarak zaviyeler açmalar~na ve vak~flar kurmalar~na yard~mc~~ olmu~~ve hatta te~vik etmi~lerdir. Or16 Feridun Emecen, "Kurulu~tan Küçük Kaynarca'ya", Osmanl~~Devleti ve Medeniyeti
Tarihi,c.1, Ed. E. ~hsano~lu, ~stanbul 1994, s. 6-10.

17 ap~, s.9.
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han Bey'in dervi~lerle yak~ ndan me~gul oldu~unu ve onlara bir çok zaviye ve
vak~f ba~lad~~~n~, kaynaklardaki çe~itli rivayetler aç~k ~ekilde ortaya koymaktad~ r. Ne~ri'nin rivayet etti~i Geyikli Baba hikayesinde 'Baba ~lyas müridi ve
Seyid Elvan yolunda' oldu~u söylenen dervi~~ile Orhan Bey aras~ nda cereyan
edenler ve buna benzer menk~beler bu devrin din anlay~~~ n' aksettirmesi bak~m~ndan çok aç~klay~c~d~r18. Bu politika Murad I zaman~nda da devam etmi~~
ve s~ rf Anadolu'daki topraklara münhas~ r kalmay~p Rumeli'de de zaviyelerin
kurulmas~yla sürmü~tür°9. Medreseye olan ihtiyac~ n ortaya ç~k~p artmas~ n~~
genel mânâmyla, bu süfl ~slam anlay~~~n~n hâkim oldu~u göçebe, yar~~göçebe
toplum hâlinden yerle~ik toplum düzenine geçmekle ve ak~ nc~~beylik durumundan "devlet" statüsüne dönü~mekle izah etmek mümkündür.
~bn Batuta, Orhan Gazi'nin beyli~inin ilk y~ llar~ nda (1331-1333 aras~ nda) Anadolu'yu gezmi~~ve bu esnada Osmanl~~ topraklar~ nda da bir süre
seyahat etmi~, de~i~ik Akdeniz, Ege, orta ve do~u Anadolu Türk ~ehirlerinde
bulunmu~, gezdi~i bu yerler ve oradaki hayat~ n de~i~ik yönleri hakk~nda
"görgü tan~~~" olarak özet olmakla beraber önemli bilgiler sunmu~tur 20. Verdi~i bilgiler, bu dönemde Anadolu'daki Türk beylikleri ile yeni kurulan Osmanl~~beyli~inin ilim ve kültür hayatlar~~ aras~ nda mukayese imkân~~ sa~lamaktad~ r. Seyahati boyunca ço~unlukla medreselerde ve Ahi zaviyelerinde
a~~rlanan ~bn Batuta, burada kar~~la~t~~~~insanlar ve onlar~ n hayat tarzlar~~
hakk~ nda dikkate de~er bilgiler vermektedir. Osmanl~~idaresi d~~~ ndaki topraklarda kar~~la~t~~~~müderris ve kad~larla yak~ n dostluklar kurarak onlarla
Anadolu d~~~ ndaki ilim merkezleri konusunda bilgi al~~~veri~inde bulundu~undan bahseden ~bn Batuta, Anadolu'da gezdi~i medreseler ile kar~~la~t~~~~
ilim adamlar~ n~ n ilmi yönü üzerinde fazla durmamakta, daha çok onlar~ n
misaf~rperverli~ini, nezaket, ikram ve ziyafetlerini anlatmaktad~ r. Bununla
beraber Türk beyliklerinde yeti~mi~~insanlar~ n, di~er ~slâm ülkeleri yani kökle~mi~~kültür merkezlerinin bulundu~u ~am, M~s~ r ve ~rak gibi ülkeler konusunda bilgi sahibi olduklar~ na ve o ülkeler ile bir tak~m kültürel ba~lar~ mn
bulundu~una da i~aret etmektedir.

18 Mehmed Ne~ri, Kitab-~~Cihan-n~:ima - Nesil Tarihi, c.1, n~r. F. Re~it Unat ve M. A.
Köymen, Ankara 1949, s.166-170 ve ayn~~kitab~n di~er bir bask~s~~ Ne~ri Tarihi, c.1, Yay. Haz.
Mehmet Altay Köymen, Ankara 1983, s. 83-85.
19 Ahmet Ya~ar Ocak, "Din", Osmanl~~Devleti ve Medeniyeti Tarihi, c.11, Ed. E. ~ hsano~lu,
~stanbul 1998, s.127-128.
20 ~ bn Batuta, seyahatnamesi ve kronolojisi için bizi. A. Miquel, "1bn Battuta", II 2,
s.735-736.
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Osmanl~~topraklar~nda Bursa, ~znik ve Bolu gibi önemli yerle~im merkezlerini gezen ~bn Batuta, medreselerin varl~~~ndan bahsetmezken misafir
oldu~u AM zaviyeleri ve Ahiler konusunda çok renkli manzaralar çizip
önemli bilgiler verir, onlar~n misafirperverlilderini vurgular, ~slâmi inançlara
ba~l~l~klar~n~~ve halka hizmetlerini över". Bursa'da falcih ve vaiz Mecdeddin
Konavi ile Ahi ~emseddin'in zaviyesinde tam~an ~bn Batuta, ~znik'te iken de
fakih, imam, hac~~ve mücavir olarak vas~fiand~rd~~~~Alaaddin Sultanöyüki'nin
misafiri olarak kald~~~n~~söyler. Gezdi~i ve misafir oldu~u bir çok yerin medresesinden bahseden ~bn Batuta'n~ n ~znik'te Orhan Bey'in kurdu~u ilk Osmanl~~ medresesinden bahsetmemesi ise dikkat çekicidir. ~znik'te k~rk gün
kalan ~bn Batuta'n~n bu suskunlu~u izaha muhtaçt~r. Bu suskunlu~un sebebi
olarak, kurulu~u s~ ras~nda medresenin ba~~nda bulunan Dâvücl-~~Kayseri:nin
kendisi ile ilgilenmemesi, medresenin ilk y~llar~nda olmas~~veya e~itimin yeni
ba~lam~~~olmas~~gibi bir tak~m izah tarzlar~~farazi olarak dü~ünülebilir. Ancak
bunun akla yatk~n olan en uygun izah tarz~, medrese e~itiminin eski bir manast~rda küçük ölçüde ba~lam~~~olmas~~ve bunun ~bn Batuta'n~n -daha önce
ziyaret etti~i Anadolu'daki eski yerle~im bölgelerinde bulunan köklü medreselerde oldu~u gibi- dikkatini çekecek çevreyi olu~turman~~~~olmas~d~r. Ayr~ca ~bn Batuta seyahamamesinin bize verdi~i en önemli intiba, bu erken
dönemde Osmanl~~Beyli~i'nde henüz üst ~slam kültür muhitinin olu~mam~~~
oldu~u ve yerle~im yerlerinde daha çok zaviye ve tekkelerin bulundu~u, böylece dini hayat~n daha çok süfi gelene~in içinde seyretti~idir. Bunun yan~nda
kar~~la~t~~~~veya misafir oldu~u baz~~fakihler konusunda bilgi veren ~bn Batuta, kar~~la~t~~~~bir fakihin ise iddia etti~i halde Arapça bilmedi~ini söyler22.
Halil ~nalc~k'~n belirtti~i gibi Osman Gazi'nin idaresi alt~nda, manevi
olarak onu destekleyen ve toplumun idaresinde etkili olan Talc~ 'lar (fak~, fakihin k~saltrnas~d~r) bulunmalctayd~. Fak~lar ~slam hukukunu, ~slâm kurumlar~n~~bilen insanlar olarak gazi önderi idiler ve yönlendirici bilgiler sa~lamaktayd~lar. ~lk Osmanl~~beyleri, Osman Gazi ve Orhan Gazi taraf~ndan
ahilere ve falc~lara verilmi~~birçok vak~f, köy ve çiftlikler konusundaki bilgiler,
21 Ibn Batuta, Türkmen beylerinin toprak, asker ve zenginlik bak~ m~ndan en büyü~ü
olarak vas~fland~rd~~~~Orhan Bey'le ~znik'te kar~~la~t~~~n~~ve onun kendisine çok say~da dirhem
gönderdi~ini çok k~sa bir ~ekilde ifade eder, fakat herhangi bir tafsilat vermez. Bunun d~~~ nda
iznik'te kald~~~~bu süre içinde Bilon dedi~i Orhan Bey'in e~i Nilüfer Sultan ile görü~mesini,
~ehir ve kalenin içindeki bostan, ba~, bahçe ve mahalleri k~sa da olsa zikreder. (~bn Batuta,
R~hlet ~bn Batuta, c. II, Haz.Abdülhadi el-Tazi, Rabat 1997/1417, s. 198)
22 ayn~~eser, s. 197-200.
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tahrir kaptlan ile günümüze kadar intikal etmi~ tir. Fatih devrine ait bir evkaf
defterinden bu ilk iki Osmanl~~beyi dönemlerinde Sö~üd kazas~ndaki vak~flar aras~nda dokuz falun~n vak~flar' oldu~u görülmektedir". Bu kay~ tlar~n
yan~~s~ ra baz~~menk~bevi rivayetler de göz önünde tutulursa, medrese e~itimi
görmü~, yeti~kin insan gücüne duyulan ihtiyac~n nas~l geli~ti~i daha aç~ k ~ekilde anla~~lacakur. Ta~köprülüzâde, Çandarl~~Kara Halil Hayreddin Pa~a'n~n (ö. 1387) biyograf~sini verirken Orhan Bey'in, ünlü âlimlerden Alâeddin
Esved'i (ö. 1397) ziy-arete gitti~ini ve namaz~~orada luld~ktan sonra Alaeddin
Molla'dan ö~rencilerinden birisini seçip yan~na vermesini istedi~ini kaydeder. Daha sonra Ta~köprülüzâde, vakay~~~u ~ekilde aktar~ r: Orhan Bey, "Biz
sefer halinde iken, reaya bana gelip davac~~oluyor. Benim de ~er'i hükümler
konusunda bilgim yok. Onun için sen ö~rencilerinden birisini seç, benimle
sefere ç~ ks~n ve ihtiyaç has~l olunca hüküm versin [kad~l~ k yaps~ n]" dedi.
Molla Alaeddin, Orhan Bey'e "istedi~inizi seçiniz" deyip, ancak bütün ö~renciler böyle bir görev kabul etmekten kaç~n~ nca, Sultan ona ~öyle seslendi:
"Bana birisini tayin et, ben onu zorla alay~m." Bunun üzerine hoca ad~~geçen
Molla Halil'i tayin etti, o da a~layarak zorla görevi kabul etti". Bundan sonra
Molla Halil Bursa kad~s~~ olarak tayin edilmi~~ve böylece Osmanl~~adli sisteminin temelini atm~~t~r. Murad I'in saltanaun~ n ba~~nda (1363) Osmanl~~
devletinin ilk kazaskeri tayin edilmi~~ve birçok ilim adam~, devlet görevlisi,
vezir ve veziriazam yeti~tiren Çandarl~~ ailesinin kurucusu olmu~tur25.
Yeti~mi~~medrese mezunlarma ihtiyac~~olan Orhan Gazi, ~znik'in fethinden sonra mevcut bir manast~r binas~ n~~medreseye dönü~türmü~tür. Bu ~ekilde ba~lat~lan medrese e~itimi daha sonra h~zla yay~lm~~t~r. Yapt~~~m~z tespitlere göre Orhan Gazi devrinde toplam 11 medrese kurulmu~tur. Orhan
Gazi'nin kendisinin kurdu~u medrese say~s~~5'tir. Bunlardan, bir tanesi ~znik'te, ikisi Bursa'da, di~erleri Akçaova ve Sapanca'dad~ r. Ne~ri, Orhan Gazi
hakk~ nda aktard~~~~rivayetlerin sonunda, dönemi için genel bir de~erlendirme verirken, onun biri Bursa'da ve di~eri iznik'te olmak üzere iki imaret
kurdu~unu, dervi~lere büyük ilgi ve imkanlar sa~lad~~~ n~~söyledikten sonra
~öyle devam eder:
23 Halil ~ nalc~k, "Osmanl~~ Tarihine Toplu Bir Bak~~", Osmanl~: Siyaset, c.1, Ed. Güler
Eren, Ankara 1999, s. 56.
24 Ta~köprülüzâde, e~„Sekaikun-Nu'mâniye fi Ulemâ'id-Devleti'l-Osmâniye, n~r. Ahmed
Subhi Furat, ~stanbul 1985, s.10.
25 Mehmet ~p~irli, "~lmiye Te~kilâu”, Osmanl~~Devleti ve Medeniyed Tarihi, c.I, Ed. E.
~hsano~lu, ~stanbul 1994, s.252-267.
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"... ondan sonra ilim ehlini ve haf~zlar~~severdi. Haf~zlara ve ilim
ehline ulûfeyi o tayin etti. Hatta kimseden bir ~ey almas~nlar diye kad~ lara da ulûfe tayin etti. Hulasa, âlimler ve fakirler Orhan zaman~nda
müreffeh oldular, hatta zekât verecek kimse bulunmaz oldu.26"
Orhan Gâzi döneminde, beyli~in üç önemli ~ehri olan Bursa, ~znik ve
~zmit'te birer camii, medrese ve imaret in~a edilmesi ile buralarda ~slâm üst
kültür ortam~n~n olu~mas~na ve bu ~ehirlerde yeni yeni yerle~ik toplum düzenine geçen Türkler ile ~slâmiyet'i kabul eden yerli halk~n bu kültürle tan~~mas~na imkân verecek alt yap~~kurulmu~tur.
Orhan Bey'in ~znik'te ve Bursa'da kendisinin bizzat kurdu~u medreselerin yan~nda Rumeli fatihi o~lu ~ehzâde Süleyman Pa~a'n~n Yeni~ehir, ~znik
ve izmit'te; Murad I'in lalas~~ ~ahin Bey'in (sonradan Pa~a) de Bursa'da kurdu~u medreseler, hanedan ve çevresinin medrese e~itimini ba~latmadaki
öncü rolünü bu dönemden itibaren göstermektedir.
Murad I döneminde Osmanl~~idaresi alt~na al~nan topraklar~n geni~lemesi, idari, mali ve adli personele; ordular~n büyüyerek daha düzenli hale
gelmesi, cenk kad~lar~na; kom~u Türk devlet ve beylikleri ile sava~~ve bar~~~
ili~kilerinin geli~mesi, diplomatik yaz~~malara, hünkâr~n a~z~ndan mektup
yazmaya ve elçi teatisine ihtiyaç has~l etmi~tir. Ayr~ca Osmanl~~hanedan~~ ile
Anadolu'da bulunan Türk hanedanlar~~ aras~nda s~hriyet ba~lar~n~n kurulmas~~da özel elçilik hizmetlerini gerektirmi~tir. Böylece bütün bu görevleri
yürüten bürokrat, defterdar, kad~, fakih ve elçilerin yeti~ti~i e~itim kurumu
olan medreseye duyulan ihtiyac~n artt~~~~ve Murad I döneminde süfl muhite
duyulan büyük itibar~n yan~nda medrese muhiünin de önem kazanmaya ba~lad~~~~görülmektedir. Bunun en bâriz tezahürünü Osmanl~~hükümdar~~etraf~nda olan çevrenin yap~s~nda da görmek mümkündür. Murad I'in devlet yap~s~n~~baz~~müesseseler ile donatrnaya ba~lad~~~ nda, Hayreddin Pa~a'y~~-ki o
ilmiye te~kilât~n~n da ilk kurucular~ndan biri say~lmahd~r- kazasker tayin etmesi, medreseli âlimlerin devlet i~lerindeki a~~rl~~~n~n artt~~~n~n ve hükümdar çevresinde kazand~ klar~~itibar~n bir göstergesidir.
Bu nüfuzun nas~l artt~~~n~~ gösteren örneklerden bir di~eri Ne~ri'nin,
Karaman ilinden gelip Gelibolu iskelesini tutmu~~olan Kara Rüstem ad~ndaki
âlimin Kazasker olan Halil Pa~a ile görü~mesi, daha sonra sultan taraf~ndan

26

Mehmed Ne~ri, Kita‘b-1 Cihan-Nümâ, c.1, 5.186-187 ve Ne~ri Tarihi, c.1, 5.92.
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görevlendirilmesi ile ilgili olarak anlatt~~~~olayda görülmektedir. Ne~ri,
Kazasker Çandarl~~ Halil Hayreddin Pa~a ile Kara Rüstem aras~ndaki
görü~meyi ~u ~ekilde özetler:
"Kara Rüstem: 'Efendi, bunca sultanhk mal~n~~niçin zâyi edersiniz?' diye sordu. Kad~-~~asker: 'Hangi mal~~zâyi ettim?' dedi. Kara Rüstem: '~~~bu gazilerin gazadan getirdikleri esirlerin 1/5'i, Tanr~~buyru~u ile hünkânnd~r' dedi. Kad~-~~asker bunu Sultan Murad Gazi'ye
bildirdi. Murad Han Gazi de 'E~er Tanr~~buyru~u ise, ~imdiden sonra
al~n' dedi. Bunun üzerine, Kad~-~~asker, Kara Rüstem 'i okuyup
(yan~na) getirerek 'Ilünkâr, Tanr~~buyru~u ise al~n diye buyurdu'
dech27".
Ne~ri, `pençik resmi'nin ihdas~n~n Karamanl~~alim (dani~mend) Kara
Rüstem'e ait oldu~unu anlatt~ktan sonra `yeniçeri'li~in nas~l ortaya ç~ kt~~~n~~
ve 'ak~nc~~kad~lan' diye yeni askeri bir yarg~~ve idare kurumunun ortaya ç~ k~ ~~n~~izah eder28.
Yine Murad I, Gelibolu'ya geçip "kâfirlere" gaza etmeye ve Rum-ilinde
fütûhat yapmaya haz~ rlan~rken Karamano~ullan'n~n baz~~Anadolu beyleriyle
ittifak olu~turmalar~~ üzerine, kendi mülkünü müdafaa ederek onlara kar~~~
koymak için ulemay~~toplayarak onlara "Zalim hükümdarlar müslümanlar
üzerine kastetfiler. Kâfirler niyetine toplanan ordunun bunlarla sava~mas~~
caiz, gaza niyetini te'hir reva olur mu?" diye sordu~unda, uleman~ n ona "Kafirlere kar~~~gaza, umumi seferberlik olmazsa, farz-~~kifâyedir. Ama, müminlerden zulümleri defetmek farz-~~aynd~ r"29 diye cevap vermeleri, devlet siyasetinde oynamaya ba~lad~ klan rolü gösteren önemli bir ba~ka örnektir.
Ulemaya, çe~itlenerek geni~leyen devlet mekanizmalar~~içinde duyulan
ihtiyac~n yan~~ s~ ra Osmanl~~devletinin di~er ~slâm ülkeleri kar~~s~ndaki me~ruiyetini savunma görevi de yüklenmi~ti. Bu dönemde Osmanl~~ sultan~n ve
idaresinin kendi tebaas~na oldu~u gibi rakibi olan di~er müslüman hükümdarlara kar~~~da me~ruiyetini savunmas~~gerekti~inden Osmanl~~ hükümdarlar~n~n kom~u Türk Beylikleri'ne taarruzlar~~ve Anadolu'yu kendi idareleri alt~nda birle~tirme gayretleri ile, Anadolu d~~~ ndaki ~slam dünyas~ n~n sempatisini kazanma arzulann~~gerçekle~tirmek için ulemaya önemli görev dü~mek27 Mehmed Nesri,
28 ayn~~eser, s.98.
29

Ne~ri Tarihi, c.I, s.97.

ayn~~eser, s. 94-95.
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teydi. Bunun için gerek diplomasi, gerekse ~slam dünyas~nda kamuoyu olu~turulmas~~aç~s~ndan onlar~n deste~ine ihtiyaç vard~. Selim I dönemine kadar
bu görev daha çok, Sünni dünyas~n~n içindeki rekabet ba~lam~nda, Osmanl~lar'~~hald~~göstermek ve onlar~n me~ruiyetlerini savunmakt~. Osmanl~~gücüne
meydan okuyan Safavi tehlikesi ortaya ç~k~nca ve ~slam dünyas~, birisi Sünniligi, di~eri ~iili~i savunan iki kutup haline dönü~ünce, Osmanl~~ilmiye mensuplar~~ve medrese çevresi, bu ba~lamda yeni bir misyona sahip olmak durumunda kald~.
Bayezid I, Osmanl~~idaresi alt~na ald~~~~Anadolu'daki Türk topraldarmda
bulunan eski aristokrasiyi yok ederek kendisine ba~l~~idare mekanizmalar~n~~
kurmak, babas~~ve dedeleri zaman~ndaki vassal ve uç beylerinin yar~-feodal
devlet yap~s~n~~de~i~tirerek geleneksel kurumlar~~ile gerçek bir ~slam sultanl~~~na dönü~türmek hedefini gütmü~tür". Türk-~slam gelene~ine uygun
merkezi devlet idaresinin de~i~ik kurumlar~~için gerekli insan gücünü yeti~tirecek kurum ise "medrese" olmu~tur. Bunun için de devletin idaresi alt~na
giren eski medreseleri korumak ve yeni fethedilen topraklarda müslüman
nüfusun ya~ad~~~~yerle~im merkezlerinde yeni medreseler kurmak gerekmi~tir. Bunun içindir ki Bayezid I döneminde, babas~n~n ve dedesinin zamanlar~nda kurulan medreselerin toplam~na yak~n say~da medrese kurulmu~tur.
CETVEL II'ye göre Orhan Gazi ve Murad I devirlerinde (toplam 63 y~ll~k bir
süre içinde) kurulan medrese say~s~~toplam 20, Bayezid I'in 13 y~ll~k saltanat~~
döneminde kurulanlar~n say~s~~ise 18'dir. Yani yakla~~k bir ifade ile Orhan
Bey ve Murad I zaman~nda her üç y~lda bir medrese kurulurken, Bayezid I
döneminde her iki senede üç medrese kurulmu~tur. Bu say~~Murad II döneminde daha yüksek mertebelere varm~~~ve Sultan Murad'~n 30 y~ll~k saltanat süresinde 37 medrese kurulmu~tur.
1402 Ankara Sava~~'ndan sonra devletin içine girdi~i 11 y~ll~k (1402-1413
aras~ ) fetret döneminde merkezi imar faaliyetleri sekteye u~ramakla birlikte
medrese kurulu~unun devam etti~i görülmektedir. Bu dönemde ivaz Pa~a
(ö. 1428) taraf~ndan Tokat'ta bir medrese in~a ettirilmi~tir. Çelebi Mehmed
döneminde ise medrese in~as~na yeniden h~z verilmi~tir. 8 y~ll~k saltanat~~
içinde 8 medrese in~a edilen Çelebi Mehmed'in Bursa'da 1419 y~l~nda kurdu~u ve daha çok `Sultaniye Medresesi' diye bilinen medresesi, Istanbul'un
fethine kadar Osmanl~~medreselerinin en yükse~i say~lm~~t~r. Ankara Sava~~~
" Halil ~nalcdt, "Ottornan Methods of Conquest", Studia Islamica, 2 (1954), s.103.
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yenilgisinden sonra önce Anadolu'da, sonra Rumeli'de ba~~gösteren sosyal
ve ekonomik buhran ve bunun ~eyh Bedreddin hareketinde görülen dini
ifadeleri, heteredoks dini anlay~~~ n dinamik halk kitleleri aras~nda yay~lmas~"
ulemaya devlet nezdinde yeni görevler vermi~tir.
Murad II'nin 30 y~ll~ k döneminde devlet idaresi alt~nda bulunan topraklar~n geni~lemesi ve yukar~da aç~ klad~~~m~z ihtiyaçlar~n artmas~~neticesinde
medrese kurma faaliyetleri de h~zlanm~~ ur. Bu dönemde Anadolu'da 16,
Rumeli'de 20 ve Kudüs'te 1 tane olmak üzere toplam 37 medrese kurulmu~tur. Murad II döneminde Osmanl~~Devleti'nin hakimiyeti alt~nda bulunan
bir çok ~ehir ve kasabada medreseler kurulmu~ tur. ileride fetih ve nüfus politikas~~ aç~s~ndan tekrar ele alaca~~m~ z medrese kurma süreci hakk~nda burada vurgulanmas~~gereken hususlar, devletin ihtiyaçlar~na cevap verme zorunlulu~u, devlet kavram ve mekanizmalar~~içinde üst islâm kültür ve anlay~ ~~n~n yerle~mesi ve bu kültürün mümessili olan uleman~n sultan~n çevresinde nüfuz kazanmas~d~ r. Latifi de Murad II dönemini anlat~rken yukar~ daki kanaatimizi destekleyen ~u hususlar' vl~rgulamaktad~r:
"Rivâyet ederler ki haftada iki gün âlimleri ve ~airleri toplar ve
kendilerini dikkat ve iltifatla ba~~ba~a dinler, birçok bilim dal~nda tart~~ma konulan tayin eder".
Murad II'nin saltanatm~n ilk y~llar~nda (1425'te) Osmanl~~devlet yap~s~nda ~eyhülislâml~ k makam~n~n ihdas~, medrese ve ulema muhitinin önemini daha büyük boyutlara ta~~m~~t~r. Önceleri fetva makam~~olarak ön görülen bu göreve Molla ~emseddin FenârVnin (ö. 1431) getirilmesi, Osmanl~~
ilmiye s~n~f~mn ortaya ç~k~~~ nda belirgin bir ad~m olmu~, ayn~~ zamanda bu
s~n~f~n birkaç nesil sürecek imtiyazl~~fertlerini yeti~tiren Fenâri ailesinin temelini olu~turmu~tur.
1331 y~l~ nda kurulan ilk medreseden itibaren Murad II'nin 1451'de vefat~na kadar süren 120 y~ll~k dönem içinde yukar~da göstermeye çal~~t~~~m~z
üzere medrese kurma faaliyetleri öncelikle de~i~ik devlet hizmetlerinin ihtiyaçlar~na paralel ~ekilde gerçekle~mi~~ve bu süre içerisinde toplam 84 medrese kurulmu~tur. Bunun neticesinde ilmiye s~n~f~~olu~mu~~ve uleman~n devlet idaresindeki a~~rl~~~~artm~~ur.

31 Ahmet
32

Ya~ar Ocak, agm, 5.137 vd.
Latifi, Tezkire-i Latifi, Dersaadet 1314, 5.60.
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FET~H VE ~SKÂN POL~T~KASI ~Ç~NDE MEDRESELER ve CO~RAFI
DA~ILIMLARI
Osmanl~~fetihleri ile devletin idaresi alt~ nda bulunan topraklar~ n geni~lemesi ve yeni fethedilen yerlerin müslüman nüfus ile iskân edilmesinden
sonra, belirli yerlerde medreselerin kuruldu~u görülür. Yeni fethedilen bu
yerlerde iskân edilen Türkmenler'in, istikrar~ n sa~lanmas~yla yeni kurulan
~ehir ve kasabalarda veya fethedilen eski ~ehirlerde kurulan yeni mahallelerde yerle~ik hayata geçmeleri ile, olu~an yeni sosyal doku için gerekli kurumlar~ n ortaya ç~ kmas~~hususlar~n~~birbirine ba~l~~olarak dü~ünmek gerekir.
Yerle~ik nüfusun belirli bir kesafete ula~mas~~ile, din, kültür ve e~itim sahalar~nda hizmet veren yeni müesseselerin kurulmas~~aras~nda bir paralellik vard~r. ~ehir nüfusunun e~itim ve üst kültür ihtiyac~n~~kar~~layacak kurum olan
medresenin kurulmas~ n~~da bu sosyal olu~uma ba~l~~olarak de~erlendirmek
gerekir. Gerek müslüman Türkler'in yeni bölgelerde iskân edilmesi, gerekse
yerli halk~ n ~slâmiyeti kabul etmesi süreçleri içinde, üst ~slâm kültür kurumu
olan medreselerin kurulma ve geli~ me seyri, incelenmeye de~er bir konudur. Yeni iskân yerlerinde veya Osmanl~~öncesinde var olan ~ehir ve kasabalarda kurulan yeni "mahalle"lerin içinde in~a edilen cami, zaviye, tekke,
mektep, medrese, imâret ve çar~~~gibi kurumlar, Osmanl~~ ~ehir dokusunun
tamamlar c~~unsurlar~d~ r.
Yeni fethedilen yerlerdeki e~itim faaliyetleri, önceleri zaviye ve mekteplerde, daha sonraki safhada ise medreselerde yürütülmü~tür. Halk kitlelerinin e~itimi daha çok sufi geleneklere ba~l~~olarak yayg~n ~ekilde in~a edilen
zaviyelerde, dini farizalar, nefs terbiyesi ve sufi ritüvallerin ö~retilmesi ile
ba~layarak uzun süre devam etmi~tir. Yeni yeti~en nesillere okuma yazma ve
Kuran okuma ö~retilmesi ile dini bilgilerin telkininin bu zaviye ve kurulan
camilerin çat~lar~~alt~nda yürütüldü~ü muhakkakt~ r. Daha ileriki safhalarda
çocuklar~ n e~itimi, ba~~ms~ z olarak kurulan mekteplerde (Muallimhane veya
talimhane de denilen bu e~itim kurumlar~~~imdiye kadar ciddi olarak incelenmi~~de~ildir) yürütülmü~tür.
Osmanl~~ padi~ahlar~ , hanedan azalan ile maiyetlerinde çal~~an devlet ricali, kumandan ve ilmiye s~ n~f~ n~n ileri gelenleri, kurduklar~~vak~flarla, yeni
fethedilen yerlerin imar~ na önemli ölçüde katk~da bulunmu~lard~ r. Padi~ahlar taraf~ ndan tevcih edilen müllder, mülk verilen zevatm devlet ad~ na mükafatland~r~lmas~n~ n ve onlar~ n hayra vesile olmalar~ n~n sa~lanmas~n~ n yan~~
s~ ra, mülk sahiplerinin, arazileri üzerine kurduklar~~evlatl~k vak~flar ile zürri-

OSMANLI MEDRESE GELENE~ININ DO~U~U

865

yetlerine mal intikal ettirmelerini de mümkün lulm~~t~ r. Fetih ve iskan politikalar~~ile beraber yürütülen bu imar faaliyetleri içinde, dini ve sosyo-kültürel kurumlar~n da in~a edilmesi, buralara yerle~tirilen nüfüsun belirli din ve
kültür anlay~~~~içinde olu~mas~nda âmil olmu~tur. Zaviye, mescit, camii ve
imar-etlerin kurulmas~yla ba~layan bu faaliyetlerin belirli bir merhalesinde
medreselerin kurulmaya ba~land~~~~görülür. Barkan'~n belirtti~i gibi ilk önce
zaviyeler kurulmu~tur. Ak~nc~-dinamik göçebe ve yan göçebe nüfusun etraf~nda toparland~~~~ve topra~a sahip ç~ k~ld~~~~süfl zaviyelerin kurulu~undan
bir dönem sonra yerle~ik düzene geçilince medreseler kurulmu~~ve zaman
içinde say~lar~~artm~~t~r.
Türkler'in 14. yüzy~lda kitleler halinde Balkanlar'da iskan edilmeleri ve
Timur'un Anadolu'yu istila etmesi neticesinde ortaya ç~ kan büyük göç dalgas~, Rumeli'de Türk nüfusunun artmas~na yol açm~~t~ r. Türk göçmenleri
genellikle müstakil köyler kurmu~lard~r33. ~ehir ve büyük kasabalar~n fethedilip Osmanl~~idaresine geçmesiyle, buraya yerle~en çekirdek asker ve sivil
Türk nüfusu ile çevre köylerden gelen ikinci nesil Türk nüfusu, ~ehir hayat~~
düzeni içinde ya~am~~lard~ r. Bu yerle~im yerlerinde medreseler; üst-~slam,
yani ~ehir hayat~n~n geli~mi~~kültür anlay~~~ n~ n ~ekillendi~i e~itim kurumu
olarak kurulmaya ba~lanm~~ur. Orhan Bey'in Rumeli fatihi iki o~lu Süleyman
Pa~a (öl. 1359-60) ve Murad Bey fethettikleri Gelibolu, Bolay~r, Malkara ve
di~er yerlerde babalar~n~n Anadolu'da ba~latt~~~~gelene~e sad~k kalarak baz~~
köyleri, dini tesisler yapmak ve bunlar~~ya~atmak maksad~yla ~eyh, ahi, fakih
ve muhtelif kasaba kad~lar~na vakfetmi~lerdir 34. Bu vak~flardan daha önce
Anadolu'da kurulan medreselere tahsislerin yap~ld~~~~da görülür. Bunun ilk
örneklerinden birisi ~ehzade Süleyman Pa~a'n~ n daha önce ~znik'te kurmu~~
oldu~u medreseye, Gelibolu'ya tabi Ere~lice Köyü'nü vakfetmesidir35.
Medreselerin kurulmas~~CETVEL III' te belirtildi~i ve a~a~~da görülece~i
gibi fetihlerin gerçekle~mesinden belirli bir süre sonra olmu~tur. ~lk önceleri
kurulan zaviye, imaret, mescit ve camilerin etraf~nda toplanan göçebe müslüman nüfusun yerle~ik düzene geçti~i veya geçmek üzere oldu~u bir zamanda medreselerin kurulmas~n~, bu toplumlar~n yeni nesillerinin üst-~slam
kültürüne olan ihtiyaçlar~n~~kar~~lama~a matuf olarak görmek lâz~m gelir.
Halil ~ nalc~k, "Rumeli", ~A, c. IX, s. 766-773.
M. Tayyib Gökbilgin, XV-XVL As~rlarda Edirne ve Pa~a Livâs~, ~stanbul 1952, s. 161-176;
Ömer Lütfi Barkan, agm, s. 293.
55 M. Tayyib Gökbilgin, Edirne ve Pa~a Livas~, s.169.
35
34

Belleten C. LXVI, 55
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Zira daha önceleri belirtti~imiz gibi bürokrasi, yarg~~ve diplomasi için gerekli
insan gücü yeti~tirecek medreseler daha çok devlet merkezi ve ona yak~n
olan yerlerde yani yo~un müslüman nüfusun bulundu~u Bursa ve ~znik'te
kurulmu~tur. Yeni fethedilen yerlerde ise -acil ihtiyaç ile izah edilebilecek
birkaç örnek hariç- medreselerin kurulmas~n~n esas gayesi, üst-~slam kültürünün ~ehirle~en nüfusa aktar~lmas~~ve ayn~~zamanda olu~an yeni Osmanl~~
kültürünün yeti~en nesiller taraf~ ndan ortak kültür olarak payla~~lmas~n~ n
sa~lanmas~d~ r. Acil ihtiyaçlar~n kar~~lanmas~~için e~itimin her zaman ve her
yerde yürütülebilece~-i gözden uzak tutulmamas~~gereken bir husustur. Medrese e~itiminin esas itibar~yla medrese binas~ nda yap~lmas~~gerelunemektedir. E~itim, hoca ve ö~rencilerin düzenli ~ekilde bar~nabilecekleri bir yerde
her zaman yürütülebilece~inden, fethedilen yerlerde zuhur eden ihtiyaca
cevap verecek e~itimin cami, zaviye veya hocalar~n evlerinde yap~ld~~~n~~dü~ünmek mümkündür.
Bu dönemde varl~~~n~~tespit etti~imiz 84 medresenin 53'ünün Anadolu'da, 29'unun ise Rumeli'de kuruldu~u görülür. CETVEL Ill'te görülece~i
üzere Anadolu'da Mudurnu ve Bal~kesir'in; Rumeli'de ise Gelibolu, Edirne
ve Üsküp'ün fetihleri ile buralarda ilk medreselerin kurulu~u aras~nda geçen
süreler takribI olarak 40 ile 50 y~l civar~ndad~r. Bu ortalama sürenin baz~~hallerde daha az veya daha fazla oldu~u görülür. Mesela Filibe'nin 1363-4'de
fethinden sonra ilk medresenin 1444'de kuruldu~u (fetihten yakla~~k 80 y~l
sonra36); Malkara'da ise hemen fetihten sonra Murad I'in in~a etti~i camii
içinde tedris faaliyetinin ba~lat~lm~~~oldu~u görülür. Fetih ile ilk medresenin
kurulu~~tarihi aras~nda tespit etti~imiz bu 40-50 y~ll~k zaman fâs~las~~önceden
belirlenmi~~bir politikan~ n veya planlaman~n eseri olmay~p, daha çok nüfusun kesafeti ve göçebelikten yerle~ik düzene geçi~i ile ilgili olmal~d~r. Yukar~da belirtilen iki örnekte görülen farkl~l~~~n sebepleri ~u ~ekilde aç~ klanabilir: Çok erken olan örne~i ihtiyac~n belirtisi olarak kabul edecek olursak, 4050 y~ll~k as~lan~n ötesinde olanlar~n da iskân politikas~ n~n gere~i olarak nüfus kesafetinin olu~mas~n~ n ve ~ehirlerde yerle~ik toplum düzenine ula~~lmasm~n daha uzun zaman almas~na ba~l~~oldu~u dü~ünülebilir.
Osmanl~~döneminde Rumeli'nin en önemli ~ehirlerinden olan ve
1361'de fethedilen Edirne'de kurulan ve hakk~ nda bilgi sahibi oldu~umuz

36 Filibe'nin fethini Colin Imber'in belirtti~i üzere 1370'li y~llar~n ba~lar~~olarak kabul
etti~imiz takdirde, aradaki zaman 70 y~la iner.
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en eski medrese Mehmed I (1413-1421) devrine aittir". Edirne'de bu erken
dönemde müslüman nüfus yo~unlu~unun nas~l geli~ti~i konusunda tam bir
bilgiye sahip olmamakla beraber, fetih ile ilk medresenin kurulmas~~aras~ndaki yar~m as~rl~ k sürenin -bu önemli ~ehirde- merkezi idarenin istikrar ve
süreklilik kazanmas~~ ile yerle~ik ~ehir toplumunun olu~mas~na ba~l~~oldu~unu dü~ ünmek, bugünkü bilgilerimiz ~~~~~ nda en geçerli izah tarz~~olsa gerektir. Edirne, fethini müteakip Murad I taraf~ ndan gaza merkezi olarak
kullan~lm~~t~ r. Y~ld~r~m'~ n vefaundan sonra o~~~ llan Emir Süleyman ve Çelebi
Musa burada istikrars~ z bir hal içinde k~ sa süreler ile saltanat sürmü~ler, fetret devrinden sonra Mehmed I'in devletin restorasyonuyla ba~layan 8 y~ll~k
saltanaumn büyük k~sm~~da Edirne'de geçmi~ tir. Bu dönemde ba~layan imar
hareketi içinde, ~ imdiki bilgilerimize göre, Edirne'de bu ilk medrese kurulmu~tur. Murad I'in burada saray in~a etmesi, fetihten sonra bir Bizans kilisesini eski gelene~e uygun olarak camiye çevirmesi, daha sonra Emir Süleyman'~n ba~laup Musa Çelebi döneminde devam eden ve nihayet Mehmed I saltanaunda in~as~~ tamamlanan Ulu Camii'n de bu erken dönemdeki varl~~~~
göz önünde tutulacak olursa,38 fetihten beri geçen süre içinde herhangi eski
bir binan~n medreseye dönü~ türülmemesi veya yeni bir medresenin in~a
edilmemi~~olmas~, yukar~da i~aret etti~imiz istikrar ve nüfus faktörleriyle izah
edilebilir.
Bu dönemde (1451 öncesi) Rumeli'de fethedilen Serez (1383), Sofya
(1385), Ni~~(1386) gibi önemli ~ehir ve kasabalar~ nda medreselerin kurulmam~~~olmas~~ ise dikkate de~er bir husustur. Zira daha önce örneklerini
verdi~imiz ve fetihten 40-50 y~ l sonra medreselerin kuruldu~u ~ehir ve kasabalardan daha büyük olan bu eski yerle~im yerlerinde medreselerin daha geç
dönemlerde [Serez'de Bayezid II"; Sofya'da Süleyman I döneminde 49 kurulmu~~olmas~~da yine nüfus faktörü ile izah edilebilir.
Bu dönemde kurulan medreselerin co~rafi da~~l~m~na analitik ~ekilde
bak~ld~~~ nda da, medrese kurma faaliyetlerinin fetih politikas~~ve yerle~ik
müslüman nüfusun artmas~ yla paralel ~ekilde yürüdü~ü görülür. Bu dönemde Bursa ve çevresinde 21, Edirne'de 10, ~znik'te 5 medresenin kurulMustafa Bilge, age, 5.135-138.
Gökbilgin, "Edirne", ~A, c.IV, s.107-127 ve Semavi Eyice, "Edirne: Mimari", D~A,
c.X, s.431-442.
38 Cahid Baltac~, age, s.412.
40 ayn~~
eser,.
s 420-421.
38 Tayyib
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mu~~olmas~~da müslüman nüfus ile orant~l~d~r. Afyonkarahisar, Akçaova, Ala~ehir, Bal~ kesir, Bolu, Çorum, Izmit, Menemen, Milas, Sapanca, Tire, Tuzla
gibi baz~~Anadolu ~ehir ve kasabalar~~ile Aydos, Filibe, ~~tip, K~zanl~k, Ni~bolu, Selanik, T~ rnova, Üsküp, Vardar Yenicesi ve Yeni~ehir (Larissa) gibi
Rumeli'de fethedilen ~ehir ve kasabalarda genellikle birer medrese kurulmu~tur. Ancak baz~~yerlerde birden fazla medrese kuruldu~u da görülmektedir. Gelibolu, birden fazla medresenin kuruldu~u bir merkezdir. Trakya ve
Balkanlar'a yönelik ak~ nlann bir hareket üssü olan Gelibolu'nun, nüfusunun
artmas~~ve Murad II döneminde belirli bir kesafete ula~mas~ ndan sonra buradaki ilk medrese 1422'de, yani Gelibolu'nun kat'i fethinden (1376) 46 y~l
sonra kurulmu~tur. Gelibolu, 1475 tarihli tahrir defterlerinden anla~~ld~~ma
göre bu tarihte 40 mahalleli büyük bir ~ehir haline gelmi~tir 41. Bu mahallelerin mühim bir k~sm~ n~ n Murad II döneminde olu~tu~u göz önünde bulundurulursa üç medresenin neden onun saltanat y~llar~nda kuruldu~u da anla~~lacakur.
Bu listenin ortaya ç~kard~~~~dikkate de~er hususlardan bir di~eri, Malkara'da bu dönemde 4 medresenin kurulmu~~olmas~d~r. Süleyman Pa~a taraf~ ndan fethedilip vefat' üzerine tekrar Bizans idaresine geri dönen Malkara,
1359'da Trakya'ya alunlarm yeniden ba~lamas~~üzerine, Edirne fethinden
(1361) önce ~psala, Çorlu ve Dimetoka ile beraber Osmanl~~idaresine girmi~tir. Malkara ilk günden itibaren önemli bir yerle~im merkezi, Türk kolonizasyonunun çok h~zl~~ ~ekilde gerçekle~ti~i bir yer olmu~tur. Malkara ayn~~
zamanda Rumeli'de medrese e~itiminin de ilk ba~lad~~~~yerdir. Bu bilgiye
Murad I'in Malkara'da kurdu~u camiin vak~f belgesindeki kay~ tta rastlanmaktad~ r. Vakf~yede yap~lan maa~~tahsisleri aras~nda "vazife-i müderris"42
~eklinde bir kayd~n bulunmas~, camide bir müderrisin e~itim faaliyeti ile görevlendirildi~ini göstermektedir.
Çok say~da ahi ve dervi~~zaviye ve tekkelerinin kuruldu~u Malkara nahiyesinde, Murad Pin fetihten sonra bir cami kurmas~~ve içinde e~itim faaliyetini yürütecek bir müderris görevlendirilmi~~olmas~, bu nahiyenin askeri üs
olarak kullan~lmas~ndan do~an e~itim görmü~~insan gücü ihtiyac~na cevap
verebilmek için olmal~d~r. Burada haurlanmas~nda fayda olan bir di~er husus, Murad I'in Bursa'da in~a etti~i külliyede de medrese için müstakil bir
bina in~a etmeyip, medrese e~itimini külliyede bulunan camiin içinde tahsis
Emecen, "Gelibolu", D~A, c. XIV, s. 2.
Tayyib Gokbilgin, Edirne ve Pa~a Livas~, s.171.

41 Feridun
42
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edilen bir yerde kurumla~urm~~~olmas~d~ r. Tayyib Gökbilgin'in gösterdi~i
gibi Malkara'da göçebe nüfus yo~unlu~u kuzeydeki bölgelere nazaran daha
azd~r". 1475'te haz~ rlanan tapu tahrir defterine göre Malkara'da 32 müslim
ve 1 gayri müslim mahalle bulunmakta, nüfusu ise 771 hane ve 39 mücerredden olu~maktad~ r". Bu nüfus kesafetinin mühim bir k~sm~~Murad II döneminde gerçekle~ti~ine göre Malkara'da kurulan di~er üç medresenin de
Murad II döneminde faaliyete ba~lam~~~olmas~~anla~~labilir bir husustur.
Dimetoka'da Çelebi Y~ld~r~ m Han ad~~ile kurulan medrese, 1530 tarihli
Tahrir Defteri' ne göre Y~ld~ nm Bayezid'in ~ehzadeli~i zaman~nda kurulmu~tur. Bu da medresenin fetihten hemen sonra ihtiyaca mebni olarak kuruldu~unu göstermektedir. Tahrir defterindeki kay~ ttan medrese için zengin vak~ flar~n tahsis edildi~i anla~~lmaktad~r.
Bu dönemde kurulan medreseler aras~nda, kurulduklan yer bak~ m~ndan
en dikkat çekici olanlar~ , henüz Osmanl~~hakimiyeti alt~ na girmemi§ olan
~ehirlerde yapur~ lanlard~ r. Bunlardan birincisi Murad I'in Karaman beyi
Aleaddin Bey ile evlenen k~z~~ Nefise Hatun (Melek Hatun) taraf~ ndan
Karaman'da in~a edilen medresedir. Bir Osmanl~~sultan! olan Nefise Hatun'un Karaman'da in~a edilmi~~olan medresesi bu sebepten dolay~~ haz~rlad~ ~~m~z envantere al~ nm~~t~r. Ancak Osmanl~~ topraklar~~ d~~~nda ve Osmanl~~larla herhangi bir siyasi veya s~ hriyet ili~ kisi olmayan Memluklu sultanlar~n~ n
idaresi alt~ nda bulunan Kudüs'te bu dönemde iki medresenin tesis edilmi~~
olmas~~daha dikkate de~erdir. Bunlar~ n ilki Molla Fenâri'nin (öl. 1431) Kudüs'te sat~n ald~~~~ve vak~flar ba~lad~~~~medresedir 46. Osmanl~~idaresi alt~na
ancak Selim I saltanaunda (1512-1520) giren Kudüs'te bir Osmanl~~âliminin
mevcut bir medreseyi sat~n al~p vak~flar ba~lamas~ , üzerinde durulmas~~ gereken bir husustur. Molla Fenâri'nin, Memluklu Sultan' Berkuk (öl. 801/139899) döneminde ~ahabeddin Ahmed bin el-Nas~ ri Muhammed el-Tolûni elZahiri taraf~ ndan (800/1397-98'den önce) in~a edilmi~~olan bu medreseyi
hac seyahati dönü~ü, Kudüs'te bulundu~u s~rada sat~n ald~~~~bilinmektedir 47.
Vakfiyenin Taylûniyye (Arapça literatürde Toluniye) diye k~saca tarif etti~i
bu medrese hakk~ nda bilgimiz Mustafa Bilge'nin Arapça asl~ n~~ ve Türkçe
43 Tayyib G6kbilgin, Rumeli'de Yiirii lder, Tatarlar ve Eviâd-iFatihan, ~stanbul 1957, 5.262.
44 ~ brahim Sezgin, "Malkara ~ehri", ~lmi Ara~t~rmalar, 2 (1996), s.119-130.
45 Bkz. BOA, Tahrir Defteri, no: 370, s.35.
46 Mustafa Bilge, age, s. 178-179.

414.

47 Kâmil Cemil el-Aseli, age, s.265; Hoca Sadettin, Tâcirt-Terlrih, c.II, ~stanbul 1280, s.
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tercümesini yay~nlad~~~~Molla Fenâri Vakfiyesi'nden kaynaklanmaktad~ r.
Fenâffnin, ayr~ca Arap literatüründe kendi ad~~ile yani el-Medrese el-Fenariye4' diye bilinen bu medreseyi sat~n al~~~tarihi, 823/1420'de ilk gitti~i hac
ziyareti dönü~ünde olsa gerektir. Gençli~inde tahsilini M~s~r'da tamamlayan
Molla Fenâri, M~s~ r ileri gelenlerinin kendi ülkelerinin d~~~ nda, Meml 'ilk idaresi alt~ nda bulunan Kudüs'te, kendi adlar~ na medrese kurma gelene~inden
etkilenerek bu medreseyi sat~n alm~~~olsa gerektir. Vakfiyenin hükümlerine
göre Kudüs medresesi müderrisine gündelik 15 akçe verilirken, Molla FenârUnin Bursa'da kurdu~u ve kendi ad~yla an~ lan medresesinin müderrisine
günde 7 akçe tahsis edilmi~ tir. Bu da Kudüs medresesine gösterilen ifibar~n
bir göstergesidir.
Bu dönemde Kudüs'teki ikinci Osmanl~~medresesi, Çandarl~~Halil Hayreddin Pa~a'n~n o~lu ~brahim Pa~a'n~n (ö.1429) e~i ~sfahan~ah Hatun taraf~ndan kurulmu~ tur (840/1436-1437). Van Berchem'in metnini aktard~~~~
medresenin kitabesinde ~sfahan~ah Hatun'un "Osmanl~~Emir Mehmed k~z~"
oldu~u ve "Han~ m Lütfullah" olarak bilindi~i belirtilirken", Murad II döneminden günümüze ula~an bir belgede ise "Han~ m Hatun" ad~~ile bilinmekte oldu~u ve Dedebâli'nin k~z~~oldu~u kaydedilmektedir''. Arap literatüründe "el-Medrese el-Osmaniye" ad~~ile bilinen ve mimari üslubu bak~m~ndan daha çok Memlük medreselerine benzeyen bu medrese, Hanefi f~kh~ n~n
okutuldu~u bir yer olup Kudüs medreselerinin önde gelenlerinden birisidir.
Molla Fenâri'den sonra Kudüs'te kurulan bu ikinci Osmanl~~medresesine
Gerede ve Hayrabolu nahiyelerinde birçok köy vakfedilmi~~ve müderrisine
de gündelik 6 akçe tahsis edilmi~tir.
Yukar~ daki inceleme sonunda görülüyor ki Molla Fenâri'nin 'prestij'
veya yeti~ti~i Kahire muhitine uyarak Kudüs'te bir medreseyi sat~n al~p, vak~flar ba~lamas~~ ve onu takip eden ~sfahan~ah Hatun d~~~nda, erken dönem
48 Mustafa Bilge, age, s.233-241. Vakf~ye nüshas~nda medresenin ad~~ 'Taylûniyye' olarak
belirtilirken bu medresede görev yapan müderrislerin biyograf~lerini veren Arap kaynaklar~nda
hep 'Toluniye' olarak yaz~lm~~t~r. Do~rusu da budur. Val~f~ye nüshas~nda bulunan ~ekli istinsah
hatas~~olsa gerektir.
49 Bu medrese, modern Arap literatüründe `Toluniye' ve 'Fenariye' adlar~~ile ayr~~iki
medrese olarak ele al~nmaktad~r. Bu hata klasik Arap kaynaldar~ nda ayn~~medresenin farkl~~iki
~ ekilde, yani kurucusunun ve sonradan sahibi olan ~ah~slar~n adlar~~ ile an~lmas~ndan do~mu~~

olsa gerektir.
5° Max van Berchem, Materiaux Pour un Corpus Inscriptionum Arabicarun -Jerusalem
Ville, Le Caire 1922'den naklen Kâmil Cemil el-Aseli, age, s.177.
51 Bkz. B.O.A, Ali Emini - II. Murad, no: 9.
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Osmanl~~medreselerinin kurulu~ u belirli bir politika ve mant~k içerisinde yürütülmü~ tür. Bu dönemde ilk medreseler önceleri ~znik ve Bursa gibi ~ehirlerde devlet için gereken e~itimli insan gücünü yeti~tirmek için kurulurken,
sonraki safhalarda ~ehir nüfusu içinde üst-~slam kültürünü ve Sünni dini
doktrini yeni fethedilen yerlerde yaymak; ileri safhada da Anadolu ve Rumeli
Türkleri ile de~i~ik etnik men~eden olu~an müslüman nüfus aras~nda kültür
birli~ini temin etmek ve Osmanl~~ medeniyetinin birle~tirici kimli~ini olu~turmak üzere kurulmaya ba~lam~~lard~ r.
Osmanl~lar'~n kurdu~u medreselerin co~rafi da~~l~m~na bak~ld~~~ nda
e~itimi geni~~bir co~rafyaya yaymak gibi bir hedeflerinin oldu~u aç~ kça görülür. Anadolu Selçuklular~ 'n~n idareleri alt~nda bulunan topraklarda yapt~ klar~~ gibi Osmanl~lar'~ n da, Suriye ve M~s~ r'da kendilerinden önce geçerli
olan uygulamalar~n aksine, e~itimi ve üst kültürü daha geni~~halk kidelerine
yaymay~~ hedefledikleri görülür. Mevcut ara~t~ rmalardan anla~~ld~~~na göre
Osmanl~ lar de~i~ik yerle~im yerlerine yayg~n olarak alt seviyeli medreseler,
büyük kasaba ve ~ehirlere de yüksek dereceli medreseler kurmu~lard~r".
E~~T~M GELENE~~~VE ~HT~SASLA~MA
Medrese e~itim usul ve gelenelderi, 11. yüzy~lda Nizamiye Medreselerinin kurulu~undan önce mevcut olan ~slam e~itim geleneklerinin kurumla~mas~na dayanan çok köklü bir geçmi~e sahiptir. George Makdisi'nin bu konudaki çal~~mas~~ayd~nlauc~~ bir eserdir53. Bu gelenekler nesilden nesile ve
~slam dünyas~n~n geni~~co~rafyas~na yay~larak intikal etmekle birlikte zaman
içinde medrese e~itiminde baz~~ de~i~iklik ve geli~meler olmu~tur 54.
Erken dönem Osmanl~~ medreseleri, Osmanl~~öncesi Amasya, Konya,
Kayseri, Karaman ve Aksaray gibi Anadolu ~ehirlerinde e~itim gelenekleri
yerle~en medreselerin bir devam~~olarak telakki edilebilir. Anadolu'da bu faaliyetlerin yayg~nla~mas~, o dönemin en mühim ilim ve kültür merkezleri say~lan M~s~ r, Suriye, ~ran ve Türkistan'dan gelen veya oralarda yeti~en âlimler
sayesinde mümkün olmu~tur. Bu alimlerin ço~unlu~u Anadolu Türklerin52 Bulgaristan'da 15-18. yüzy~llarda kurulan medreselerin %70'i 25 akçeli ve alt~ ndad~ r.
(Orlin Sabev, age, s.134.)
53 George Makdisi, The Rise of Colleges.
54 Mustans~riyye'nin kurulu~undan (1227-1233 aras~nda) itibaren medrese e~itiminde akli
ilimlerin e~itimi bak~ m~ndan vuku bulan de~i~meler konusunda bkz. Ekmeleddin ~ hsano~lu,
"Institutions of Science"
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den olmakla beraber, bir k~sm~~Anadolu d~~~nda yeti~en ve buralarda kendilerine yeni hâmi ve yeni çevre arayan, ~öhret sahipleridir.
Erken dönem Osmanl~~medreseleri, e~itim ve akademik gelenekler bak~m~ndan genellikle daha önce kökle~en tradisyona ba~l~~kalm~~t~r. Bu medreselerde yürütülen ve vak~ f gelirinin harcand~~~~'resmi' e~itim faaliyetleri,
yerle~mi~~geleneklere uygun ~ekilde yürütülmü~tür. Ancak zaman içerisinde
e~itim faaliyetlerinde baz~~'yeni' unsurlar~n ortaya ç~kt~~~~da görülmektedir.
Anadolu Selçuklu, ~lhanl~~ve beylikler dönemi medreselerindeki e~itim
~ekli ile okutulan dersler ve konulan hakk~nda geni~~bilgimiz olmamas~na
ra~men buralarda klasik ~slam medrese e~itimine paralel olarak filuh, dini
ilimler ve onlara yard~mc~~olan edebi ilimlerin okutuldu~u a~ikard~r. Metinleri bulunabilen medrese vakfiyelerinden e~itimin Sal~~ve Cuma günleri hariç hafta boyunca yilrütüldü~ü ve e~itim süresinin azami be~~y~l ile s~n~rlar~d~r~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Fakih denilen medrese ö~rencilerine ba~lang~çta
"mübtedi", daha sonra "mutavass~ t", en sonunda kendi kendilerine istidlal
yaparak hüküm ç~ karabilecek duruma geldiklerinde de "müstedil" denilmektedir.
Osmanl~~öncesi Anadolu medreselerinden baz~lar~n~n elimize ula~an
vakfiyeleri "e~itim gelenek ve hedefleri" bak~m~ ndan aç~klay~c~~ifadeler ihtiva
etmektedir. Mesela, Mübârizeddin Halifet Gâzrnin Amasya'da, 606/12091210 senesinde kurdu~u medresesinin vakfiyesine göre medresede bir müderris, iki muid ve on iki fakih (filuh ö~rencileri) bulunacak, müderris y~ll~k
1200 halis gümü~~dirhem maa~~kar~~l~~~nda Hanefi fikh~n~~okutacakur55.
621/1224 tarihinde Mübârizeddin Er-Toku~'un Antalya'da kurdu~u medresesinin vakfiyesinde ise, müderris ve fakihlere yap~lan tahsislerden bahsedilirken, buradaki e~itim konusunda bir ~ey zikredilmemi~tir56. Ayn~~ ~ekilde
13. yüzy~l~n sonlar~na do~ru, Sivas Gök Medrese'nin kurucusu Sahib Ata
Fahreddin Ali'nin 694/1295 tarihli medrese vakfiyesinde "mezkur medreseyi
fakih, mütefakluha, alim ve talebelere vakfedip f~luh ve bunu tamamlarc~~~er'i ilimlerin ve dini hükümlerin tahsili için onlara mesken luld~" denilmek-

55

Refet Y~ nanç, "Selçuklu Medreselerinden Amasya Hilâfet Gazi Medresesi ve Valuflar~",

Vak~ flar Dergisi, XV (1982), s.5-22.
56

Osman Turan, "Selçuklu Devri Vakflyeleri II: Müharizeddin Er-Toku~~ve Vakflyesi",

Belleten, c.XI, say~~43 (Temmuz 1947), 5.415-429.
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tedir 57. Vezir Celâleddin Karatay taraf~ ndan 649/ 1251-1252'de Konya'da yapt~r~lan Karatay Medresesi'nin vakfiyesinde de müderrisin, ~eriat, hadis, tefsir,
usül, furiV ve hilaf ilimlerinde ehliyet ve liyakat sahibi bir kimse olmas~~ ~art~~
ko~ulmaktad~ r".
Herhangi resmi bir derecelendirmeye tabi tutulmad~~~~görülen Osmanl~~
öncesi Anadolu medreseleri, müderrislerinin ilmi kabiliyetlerine göre ~öhret
bulmu~tur. Temel e~itimini tamamlad~ ktan sonra, herhangi bir ilimde ihtisas yapmak isteyen talebeler, o bilim dal~ ndaki tan~nm~~~hocalara gidip onlardan ders görürler ve icazet al~rlard~. ~cazetnâmelerde - icazetnamede ad~~
zikredilse bile- medrese de~il müderris esasu. ~cazetnamede okutulan derslerin tan~m~, okutan hocan~n ad~~ve icazeti veren müderrisin hocalar~n~n silsilesi gösterilirdi. Buna mukabil Avrupa üniversitelerinde mezuniyet diplomalar~ , o üniversitenin ad~na verilmekteydi. Di~er bir ifadeyle, medresede
müderris, üniversitede ise müessese daha ön plana ç~kmaktayd~. Bu ~ekilde
medreselerde çok say~da talebe e~itim görmü~~ve büyük alimlerin tedrisat~~
ile zaman içinde geni~~bir ilim muhiti te~ekkül etmi~tir.
Osmanl~~Devleti'nde ilmi faaliyetler inki~af ederken, Anadolu'daki di~er
Türk devletlerinde de buna paralel faaliyetlerin devam etti~i görülmektedir.
Mesela Karamano~ullar~~idaresi alt~nda bulunan Konya-Aksaray'da, Cemaleddin el-Aksarayi'nin Zincirli Medrese'deki tedrisat' çok ~öhret bulmu~tur.
Yine Molla Semseddin Fenari'nin, Y~ld~ r~m Bayezid ile aras~~bozulunca gitti~i
Karamano~lu nezdinde kendisine büyük ölçüde iltifat edilmesi, ard~ ndan
Y~ld~ r~m Bayezid'in, Fenarrye Bursa'ya geri dönmesi için ~srar etmesi dikkate
~ayand~r59.
Anadolu'ya ba~ka ülkelerden alim celb edilmesi veya Anadolu'dan ba~ka
yerlere tahsile gitme gelene~i Osmanl~lar zaman~ nda da devam etmi~tir. Bu
ilmi seyahatler kültür hayat~ndaki dinamizmin de bir göstergesidir. Mesela,
Bayburt'ta do~an Ekmeleddin el-Baberti (ö. 786/1384-1385), önce Haleb'e
daha sonra Kahire'ye giderek Seyfeddin el-~sfahani'den ders okumu~~ve Kahire'deki me~hur Ezher Camii'nde müderrisli~e yükselip birçok talebe yeti~tirmi~tir. Bu talebeler aras~ nda Hac~~Pa~a (ö. 816/1413 veya 820/1417), ~eyh
57 Sadi Bayram - Ahmet Hamdi Karabacak, "Sahib Ata Fahruddin Ali'nin Konya ~maret ve
Sivas Gölcmedrese Val~f~yeleri", Vak~ flar Dergisi, XIII (1981), s.53.
58 Osman Turan, "Selçuklu Devri Vakflyeleri III: Celaleddin Karatay Vak~flar! ve
Vakfiyeleri", Belleten , XII/45 (1945), s.79.
58 M. Cavid Baysun, "Mescid: Osmanl~~Devri Medreseleri", ~A, c.VIII, s.72.
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Bedreddin (ö. 823/1420) ve Molla Fenari (ö. 834/1431) gibi me~hur Osmanl~~alimleri de bulunmaktad~ r60. Ekmeleddin el-Babertrnin talebelerinden Molla Yegân (ö. 840/1436) 'in, Murad II zaman~ nda M~s~r'da görü~erek
beraberinde getirdi~i ve Padi~ah'a takdim etti~i Molla Gürâni, Padi~ah'~ n
çok büyük iltifat~ na mazhar olmu~~ve Manisa valili~i s~ras~ nda ~ehzade
Mehmed (Fatih) 'in hocal~~~na tayin edilmi~tir.
~lk Osmanl~~medreselerinde e~itimin, gelene~e dayal~~olarak valufiar~n
(vakf~~kuranlar~n) koymu~~olduklar~~ ~artlar çerçevesinde tayin olunan müderrislerin inisiyatifierine b~ rak~lm~~~oldu~u görülmektedir. Mesela, ~znik
Orhan Bey Medresesi'nin vakfiyesinde, Müderris Davfid el-Kayseri'nin
"medresede tâlib-i ilme hergün ders okutaca~~" ~art~~ d~~~ nda ba~lay~c~~ bir
ifade bulunmamaktad~r61. Yine 1348'de kurulan Bursa Lala ~ahin Pa~a Medresesi'nin vakfiyesinde "müderrisi alim ve ifâdeye kâdir bir kimse olmas~~ve
tatil günleri d~~~ nda ~er'l bir özrü olmad~~~~takdirde dersleri katiyyen terk
etmemesi" ifadesi yer almaktad~r. 1415 senesinde Karamano~lu Ali Bey'in
Ni~de'de kurdu~u Akmedrese'nin vakfiyesinde "bu medreseyi ulüm-~~ ~er'iyye tedrisiyle me~gul fukahâ ve mütefekk~haya ve ulüm-~~diniye'nin muhtac
oldu~u ulüm-~~edebiyye tahsili ile müteveggil evli, bekâr, leyli ve nehari talebe ile Hanefi ve ~afii mezhebine göre olan müderris ve muidlere vakfetti...
Müderris, her gün f~k~h ve usfil-~~ f~k~h ve sair umfir-~~~er'iyye ve aliyeyi takrir
etmesini, muidin ise fukahâ derslerini her gün müzâkere ile sonunda tekrar
etmesi ...."62 denilmektedir. Bu ibareler Fatih'in kurdu~u Sahn-~~ Seman
medreseleri öncesinde, Anadolu'da gelene~e dayal~~medrese e~itiminin temel özelliklerini aç~klamas~~bak~m~ndan önemlidir.
Elimizdeki kaynaklarda fazla ayr~nt~~bulunmamas~na ra~men, bu medreselerde f~lc~ h e~itiminin daha çok Osmanl~lar~ n tercih etti~i Hanefi mezhebine göre yürütüldü~ü söylenebilir. Ancak ~ah Melek b. ~adi Bey'in (ö.1441)
Edirne'de kurdu~u medresesinin vakfiyesinde, çok aç~k bir ifade ile medresenin dört mezhep mensuplar~na aç~k oldu~u belirtilmektedir63.
el-Sâmine, c.IV, Haydarabad 1350,
60 ~bn Hacer, el-Dürer el-Kimine, fr Aylin
s.250.
61 Mustafa Bilge, age, s.297-298.
62 ~. H. Uzunçar~~h, "Ni~cle'de Karamano~lu Ali Bey Vakfiyesi", Valuflar Dergisi, II (1942),
s.58-59.
63 Tayyib Gökbilgin, Edirne ve Pa~a Livasi , vakf~yeler k~sm~, s.248. Buradaki orijinal Arapça
vakfiyenin suretinde medresenin dört mezhebin mensuplar~na aç~ k oldu~u sarahaten ifade
edilmektedir. Mustafa Bilge yapt~~~~serbest tercümede (Mustafa Bilge, age, s.150-151, 278) bu
ifadeyi "dört mezhebin farklar~" ~eklinde yorumlamaktad~r. Ancak metin dikkatle okundu~unda
kastedilen mânân~n "mezhep ihtilaflar~" ötesinde oldu~u anla~~lmaktad~r.
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~lk dönem Osmanl~~ medreselerinde Nizamiye Medreseleri modeline
veya ba~ka bir deyi~le George Makdisi'nin d~~lama ( exclusion), yani medreselerden yabanc~~ ilimler veya aldi ilimler denilen ilimlerin d~~land~~~~~eklindeki
teorisini destekler mahiyetteki baz~~örneklere de rastlamak mümkündür. Bu
dönemde felsefi ilimlerin medresede okutulmas~mn kesin olarak yasakland~~~ na dair iki örnek bulunmaktad~ r. Umur Bey Medresesi bunun ilk
örne~idir. Timurta~~Pa~a'n~ n o~lu Umur Bey'in Bergama'da kurdu~u bu
medreseden günümüze vakfiyesi d~~~ nda bir ~ey ula~mam~~ur. Vakfiyesinde
ise medresede sadece tefsir, hadis, fik~ h usul ve furü'unun okutulmas~, felsefi
ilimlerin ise kesin olarak okutulamamas~~ ~art~~bulunmaktad~ r". ~kinci örnek
ise Bergama'daki medrese ile hemen hemen ayn~~zamanlarda, Murad II 'nin
1435'te imparatorlu~un ba~kenti Edirne'de, özellikle hadis e~itimi için kurmu~~oldu~u Edirne Dârülhadisi vakfiyesinde kar~~m~za ç~ kar. Burada felsefi
ilimlerin okutulmas~~ konusu; "Müderrisler, talebelere ulüm-~~ ~er'iyye ve fünün-~~ edebiye ö~reteceklerdir. Bunun d~~~ nda kalan felsefi ilimleri okutmayacaklard~ r. Burada her gün müderrisler hadis ve onunla alakal~~konularda
ders vereceklerdir"65 denilerek aç~k ~ekilde belirtilmi~tir.
Yukar~da verilen iki örnek, Makdisi'nin akli ilimlerin medrese e~itimi d~ ~~ nda tutuldu~u görü~ünü destekleyen deliller say~labilir. Ancak bu d~~lama
~arumn bu metinlerde zikredilmi~~olmas~~bile medreselerde felsefi ve/veya
akli ilimlerin e~itiminin daha önceki dönemlerde yap~lm~~~oldu~unu göstermektedir. Ayr~ca yukar~da geçen yasaklama ile ilgili her iki örne~in de 15.
yüzy~la ait oldu~unu özellikle belirtmek gerekir.
Felsefi ilimlerin okutulmamas~~ ~art~, felsefi ilimlerin zaten medreselere
girmi~~oldu~unu ima etmekte ve eski gelene~i takip edenlerin veya bu bilimlerin zararl~~ oldu~una inananlar~ n felsefi ilimlerin e~itiminin yasaklanmas~~
konusunda tav~ r ald~ klar~ n~~göstermektedir. Felsefi ilimlerin talimi konusundaki bu kar~~~tavr~~anlamak için meseleye felsefenin, ~slâm dü~üncesinin ana
ak~ m~ na (Sünnilik) kar~~~heterodoks ve marjinal politik guruplarca kullan~lm~~~olmas~~ve 14. yüzy~ l ve sonras~ nda ilm-i kelam ile felsefe aras~ ndaki
ili~kiler ba~lam~ nda balulmas~~ gerekmektedir. Dini inançlar~~ savunmak için
bir ilahiyat dal~~ oldu~u yolundaki yayg~ n kan aatin aksine ilm-i kelâm, daha
ziyade vahyedilmi~~gerçekleri ara~t~ rmak için akli bir yol olarak görülmelidir.
61 Ekrem Hakk~~Ayverdi, Osmanl~~Mimarisinde Çelebi ve Il. Sultan Murad Devri, c.II,
~stanbul 1972 , S.270.
65 Mustafa Bilge, age, s. 221.
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Bu, dini; tart~~ma ve mant~k yoluyla sonuç ç~karma ve ~slami vahiylerin muhteviyat~n~~ mant~~a dayal~~bir doktrin olarak yorumlamay~~ve o ~ekle dönü~türmeyi hedefleyen tart~~mac~~bir yakla~~md~r66. Buna göre kelam, felsefeye
paralel bir ilim ve Felâsife'nin (A. Sabra'n~n özellikle Hellenisfik felsefe olmak üzere, yabanc~~felsefeleri kastetti~i) felsefesine bir alternatif geli~tirme
çabas~d~ r67. ~slam öncesi kültürlerden miras kalan yabanc~~felsefe ile yerli ~slami kelam birbirine crakip'tir. Ancak bu, felsefenin ~slamiyet taraf~ndan
reddedildi~i veya d~~ar~da tutuldu~u anlam~na gelmez. Tam aksine, ~slam
felsefecileri bu yabanc~~felsefi ak~m~~aktarmaya, kendi ~slami kültürleriyle ve
baz~~ ~üphelerine ra~men inançlar~yla birle~tirmeye çal~~m~~lard~r. Bununla
birlikte, felsefe d~~~nda kalan geometri, aritmetik, astronomi ve müzik gibi
akli ilimler -bu ilimlere
talimiye deniliyordu- kelam için do~rudan rakip olarak görülmedi~i ve din için potansiyel bir tehlike olarak telakki edilmedi~i gibi uleman~n büyük k~sm~~ taraf~ndan dinin daha iyi anla~~lmas~~için
gerekli say~lm~~t~r.
Bunun yan~nda, vakfiyelerde `felsefi bilimler'in yasaklanmas~ndan kastedilenin genel olarak felsefenin yasaklanmas~~m~, yoksa 1 0-1 2. yüzy~llarda
Sünni ~slam'a kar~~~~smaililer'in savundu~u heterodoks fikirlerin veya Allah'~n varl~~~n~~inkar yoluna sapm~~~birçok inan~~~n gayesi olan di~er felsefi tart~~malar~n yasaklanmas~~m~~oldu~unun tespit edilmesi önemlidir. Bir an için
genel olarak 'felsefi ilimlerin' reddedildi~ini farz edersek, bu ilimlerin tamamen mi yasakland~~~ n~n, bu yasaklamaya riyazi ilimlerin (el-culüm eltalimiye) de dahil edilip edilmedi~inin tespiti ayr~ca önem ta~~maktad~ r. Bu
sorulara cevap bulmak için yap~lacak ara~t~rmalar, bu dönemde Anadolu'da
kültürel hayat~n ve genel olarak ~slam dünyas~nda bilimlerin geli~imini ortaya koymak konusunda yard~mc~~olacakt~r.
Yukar~daki tart~~malar~n sonucu ne olursa olsun, zikredilen iki medresenin vakfiyelerinde geçen "felsefe" ö~retiminin yasak oldu~u ifadesi, burada
baz~~bilimlerin medrese e~itimine dahil edilmesine kar~~~'tutucu' bir tavr~ n
varl~~~ n~~da göstermektedir. Makdisi, tutucular~~dini bilimler ve bunlara yak~n olan sahalar d~~~nda kalan konular~n ö~renimine kesin olarak kar~~~ç~kan
gelenekçiler/traditionalists" olarak vas~fland~ rm~~nr. Murad II ve Umur Bey
66 A. Sabra, "Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology, the Evidence of the
Fourteenth Century", Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenshaften, 9
(1994), s.11.
67 agm, s. 23.
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gibi vak~f kurucular~~veya maiyetlerindeki ulema, tutucu âlimlerin etkisinde
kalarak kendi medreselerinde ilgili konular d~~~nda e~itim yap~lmamas~n~~istemi~~olmal~d~rlar. Bu âlimler hem vakfiyelerin haz~rlanmas~nda etkili, hem
de teklif edilen faaliyetleri düzenleme yetkisine sahip hukuki otoritedirler.
Vakfiyelerde yer alan aç~ k s~mrlamalar, gerçekte felsefi ilimlerin veya bunlardan birkaç~n~n baz~~Osmanl~~medreselerinde okutuldu~unun- veya okutulmu~~oldu~unun- kesin delilidir. Bu sebeple de felsefi ilimlerin kendi medreselerinin e~itim faaliyetleri aras~nda olmas~n~~istemeyen vak~f sahiplerinin
bunu vakfiyelerde belirtilmesi gerekmi~tir.
"Felsefe" tabiri ile "akli ilimler" tabiri aras~ndaki ayr~~ma ve aldi ilimlerin
medrese e~itim program~~içine al~ n~ p "felsefe" ad~~ alt~nda heterodoks veya
dine z~t olarak kabul edilen dü~ünce ve davran~~~tarz~n~ n reddedilmesinin ilk
örnekleri ~lhanl~lar devrinde görülür. ~lhanl~~ hanlar~~Abaka Han (ö.1285) ve
Gazan Han (ö.1304)'a vezirlik ve hekimlik yapan, Câmiü't-Tevârih adl~~
önemli tarih kitab~n~ n yazar Re~idüddin el-Hemedâni'nin (ö.1318), Tebriz'in do~usunda küçük bir ~ehir halinde in~a edilen ve `Rab'-i Re~idi' ad~~ ile
bilinen büyük ölçekli külliyesinde, dini, sosyal ve ekonomik faaliyetler için
kurulan de~i~ik müesseseler aras~ nda medrese e~itimi çok önemli bir yer i~gal etmi~tir. Burada dini ilimler ve di~er ilimlerin (sair ulûm) okutulmas~~
bizzat Re~idüddin'in haz~rlad~~~~ve günümüze ula~m~~~bulunan mufassal vakfiyesinin hükümleri aras~ nda yer almaktad~ r.
Re~idüddin'in külliyesinde, tayin etti~i iki müderris bulunmakta, bunlardan birisi tefsir ve hadis ilimlerini; di~eri 'sair ulûm' ad~~verilen ve aralar~nda f~ k~h, matematik ve di~er akli ilimlerin bulundu~u ilimleri okutmakla
mükelleftir. Vakfiyeye göre f~ k~ h okuyacak ö~renciler herhangi bir suretle
'felsefe' ile u~ra~mayacak, ~ayet daha önce okumu~larsa buraya kabul edilmeyeceklerdir. Yine vakfiyede, felsefe okuyan ö~rencilerin karakterinin bozuldu~u ve huylarm~n küstahla~u~~~zikredilmektedir (mizac-~~i~an muhabbat
ve kustah ~ude ba~ed)69. Osmanl~~medreselerinden 120 y~l önceki bu örnekte
aç~ k olarak görülmektedir ki f~k~h ö~renen ö~rencilerinin e~itimi, ö~renimlerinin temelini olu~turan inanç sistemini reddeden "felsefe" anlay~~~na kapal~~ durumdad~ r.
68 Wagflyyat Rab'-i Rashidi, Afshar and Minovi (ed.), Tehran 1978 ve Al-Waqflyya alRashidiya, facsimile of the fourteenth centu~y original edition drawn by himself and by his
onder, Afshar - Minovi (önsözle birlikte ne~reden), Tahran 1972.
68 Wagfiyyat Rab'-i Rashidi, s.173-174.
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Yukar~da incelenen vakfiye örneklerinde aç~kça görüldü~ü gibi Osmanl~~
öncesi Anadolu'da ve Fatih öncesi Osmanl~~devletinde kurulan medreselerde
e~itim, Nizâmiye medreselerinin gelene~i üzerine devam etmekte olup esas
hedefi dini ilimlerin okutulmas~~ve özellikle filuh tahsilinin yaygmla~ur~lmas~d~r. Ancak baz~~Selçuklu medreselerinin ~ifahaneler'in yan~nda kurulmu~~
olmas~, baz~~medreselerde de rasat kuyular~mn bulunmas~~bu medreselerde
t~p ve astronomi bilimleriyle de ilgilenildi~i konusunda bir tak~m ip uçlar~~
vermektedir. Medrese-bimaristan i~birli~i ile t~p e~itiminin kurumla~t~~~;
Kutbeddin ~irazienin Sivas Gölunedrese'de bulundu~u s~rada oldu~u gibi
gayri resmi olarak astronomi derslerinin ilgilenen ö~rencilere okutuldu~u
anla~~lmaktad~r. Osmanl~~öncesi ve Fatih öncesi Osmanl~~döneminde dini
ilimlerin kapsam~na girmeyen aldi, riyazi ve tabii ilimlerin tahsilinin ise genellilde medrese d~~~nda eskiden beri devam eden gelene~e uygun olarak
ilim adamlar~n~n evlerinde, baz~~hallerde de medreselerin çat~s~~alt~nda gayr~~
resmi olarak yürütüldü~ü söylenebilir".
~htisasla~ma

~slam e~itim tarihinde de~i~ik bilim dallar~nda ihtisasla~ma daha çok
ilim tahsil edenlerin ~ahsi te~ebbüslerine ve hocalar~~ile olan tahsil münasebetlerine ba~l~d~r. Günümüzdeki ~ekli ile, belirli bir bilim dal~~veya bilimler
sahas~nda ihtisasla~man~n kurumlar baz~nda -dârülhadis ve dârülkurralar d~~~nda- olu~mas~~modern zamana ait ve Avrupa üniversitelerinde görülen bir
geli~medir71. Ancak ~slam kültür tarihinde medreseler yan~nda bimaristan ve
rasathane gibi kurumlar~n bulundu~u ve buralarda belirli bilim dallar~nda
tahsil görenlerin genellikle uygulamaya dönük, baz~~hallerde de teorik e~itim yapuklan görülür". Erken dönem Osmanl~~e~itim ve bilim hayat~nda görülen ihtisasla~ma da bu gelenek ve usullere uygun ~ekilde gerçekle~mi~tir.
Bayezid I tarafindan Bursa'da 1400 civannda kurulan ilk dârü~~ifa Osmanl~~öncesi bimaristan gelene~ine uygun olarak in~a edilmi~tir. Ancak Y~ld~r~m Bayezid'in külliyesinin mühim bir unsuru ve Istanbul'un fethine kadar
tek Osmanl~~darü~~ifas~~olarak sa~l~k hizmetlerinin ve t~p tahsilinin klinik
70 Ekmeleddin ~hsano~lu, "Institutionalisation of Science in the Medreses of pre-Ottoman
and Ottoman Turkey" ve "Institutions of Science".
71 Osmanl~~medreselerinde Avrupa tarz~~üniversitelere benzer ihtisasla~man~n
varsay~lmas~n~n tenkidi için Bkz. Ekmeleddin ~hsano~lu, "Osmanl~~Medrese Tarihçili~inin ~lk
Safhas~" ve 'The ~nitial Stage of the Historiography of Ottoman Medreses".
72 Ekmeleddin ~hsano~lu, "Institutions of Science".
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e~itim yönünü sa~layan bu kurum, baz~lar~n~ n ileri sürdü~ü gibi bir t~p medresesi olarak kurulmad~~~ ndan CETVEL I'e dahil edilmemi~ tir. Osmanl~~Beyli~i
ve özellikle de Kahire Sultan Kalavun Bimaristan~'nda yeti~en
hekimlere muhtaç durumda olan Osmanl~lar, bu dârü~~ifa vas~tas~yla hekimlerin yeti~mesini sa~lam~~lard~r. Y~ld~ r~m Dârü~~ifas~ 'nda teorik t~p e~itiminin
yap~lmas~ na dair, vakfiyede herhangi bir hüküm olmad~~~~gibi burada "t~p
medresesi" olarak e~itim yap~ld~~~na dair kay~tlara da daha çok 17. yüzy~lda
rastlanmaktad~r 73.
Bu dönem medrese e~itiminde ihtisasla~ ma, dârülhadislerin (hadis
medreseleri) kurulmas~ yla görülmektedir. Hadis ilmini bütün yönleri ile ö~retmek maksad~ yla kurulan dârülhadislerin ilki Atabeg Nureddin Zengi (öl.
1175) taraf~ ndan, ~am'da kurulmu~tur. Osmanl~~ öncesinde Anadolu'da
Çank~ r~ , Konya, Erzurum ve Sivas'ta birer dârülhadis kurulmu~tur. Osmanl~~
erken döneminde ise ilk darülhadis bu gelene~e ba~l~~olarak Çandarl~~Hayreddin Pa~a taraf~ ndan ~znik'te, ikincisi Murad II taraf~ ndan Edirne'de kurulmu~tur. Murad I zaman~nda, ~~tip'te kurulan medresenin Evliya Çelebi'nin `... hususi ilm-i hadis okutulur' ~eklindeki ifadesine dayal~~olarak ~imdiye
kadar darülhadis olarak kabul edilmesi, yanl~~~bir de~erlendirmeye sebebiyet
vermi~tir. CETVEL I haz~rlan~ rken göz önünde bulundurdu~umuz k~staslar
neticesinde ~~ tip medresesini bir dârülhadis olarak kabul etmedi~imiz için
burada da bir ihtisas medresesi olarak ele almamaktapz. Ayr~ca ~~tip gibi
yeni fethedilen, nüfus ve önem bak~ m~ndan geri planda kalan bir yerde, ilk
safhada bir ihtisas medresesinin kurulmas~n~ n dü~ünülemeyece~i de a~ikard~r.
~lk darülhadisin ~znik'te Çandarl~~Hayreddin Pa~a (öl. 1387) taraf~ndan
kurulmu, (1378) olmas~~ üzerinde durulmas~~ gereken bir konudur. Kuruldu~u tarihte Osmanl~~ topraklar~ nda on be~~civar~ nda medresenin mevcut
olmas~, ulema aras~ndan yeti~en Hayreddin Pa~a'y~ , mutad medreselere bir
yenisini eklemek yerine bir dârülhadis in~a etmeye sevk etmi~~olmal~d~r. Murad II'nin, Edirne'nin imar~~ve geni~leyen saltanaun~ n payitaht~ na yak~~~ r
hale getirmek için in~a etti~i çe~itli müesseseler aras~nda bir de dârülhadis
vard~ r. 1435'te kurulan bu dârülhadis erken dönem Osmanl~~medreselerinin
en yükse~i say~lm~~ur 74.
73 Tuncay Zorlu, Süleymaniye T~p Medresesi, ~stanbul 1998 [~. Ü. Edebiyat Fakültesi
Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi] , s.12-13; Mefail H~zl~, Bursa Medresele~i, s. 60-63.
74 Selahattin Y~ld~r~ m, Osmanl~~Ilim Gelene~inde Edirne Dârulhadisi ve Müderrisleri,
~stanbul 2001, s.55.
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Kur'ân-~~Kerim'in k~ raat ilminin ihtisas seviyesinde okutulmas~~için bir
ihtisas medresesi olan <dârükurra' ile, çocuklar için okuma-yazma e~itiminin
yap~ld~~~~ve temel dersleri aras~ nda Kur'ân-~~Kerim okutulmas~~ bulunan s~ byan mektebi, dârüttalim/muallimhane veya genel olarak 'mektep' ad~~ ile
e~itimin ilk basama~~n~~ te~ kil edilen okullar, baz~~yeni çal~~ malarla birbirine
kan~t~nlmaktad~ r. Çocuklar~~medrese e~itimine haz~ rlayan, genellikle camilerle bir arada veya külliyelerin bir unsuru olarak kurulan mektepler ile Kur'ân ilminin ihtisas seviyesinde okutuldu~u dârülkurralar hakk~ nda ~imdiye
kadar ciddi ara~t~rmalar yap~lmam~~t~ r.
Bugünkü bilgilerimizin ~~~~~~alt~nda k~raat talimi yap~ lan ve ihtisas medreseleri aras~nda say~ lan dârülkurra türü medreselerin Osmanl~~topraklar~ ndaki kurulu~ u daha geç dönemlere rastlamaktad~ r. Erken Osmanl~~ döneminde k~ raat derslerinin genellikle camilerde yürütüldü~ü anla~~lmaktad~ r.
Bugün varl~~~ n~~ bildi~imiz ve binas~~ günümüze ula~an en eski dârülkurra,
Bursa'daki 1492-1493 tarihli Hoca Yakup Dârülkurra's~d~ r. Daha geç tarihlerde ise bir çok dârülkurran~n mevcut oldu~u bilinmektedir 75. Ancak bu erken dönemde, k~ raat ilmi bak~m~ ndan Osmanl~~ilim hayat~ ndaki önemli bir
geli~me, devrinin en büyük k~raat âlimi olan ~aml~~ ~bnü'l-Cezeri'nin (ö.
1429) M~s~ r'dan kaçarak Anadolu'ya gelmesidir. El-Cezeri, Y~ld~ r~m Bayezid
taraf~ ndan büyük himaye, ikram ve ilgi görmü~, k~ raat ilmi ile ilgili ünlü eserlerinden en-Ne~r fi'l-K~raati'l-A~r ba~ta olmak üzere baz~~ eserlerini burada
yazm~~~ve padi~ah~ n iki o~lu da dahil olmak üzere bir çok ö~renci yeti~tirmi~tir76. Kaynaklarda yedi y~l kald~~~~Bursa'da e~itim faaliyetlerini nerede yürüttü~üne dair bilgi bulunmamakta, ancak derslerin yerle~ik gelene~e göre
camilerde yürütüldü~ü anla~~lmaktad~r.
Yukar~ daki verilen örneklerde görüldü~ü üzere Osmanl~~ erken dönemlerinde ilimde ihtisasla~ma Osmanl~~ öncesi gelene~e uygun olarak yürütülmü~ tür. Hoca-talebe münasebetine ba~l~~olarak ihtisasla~ ma kurum baz~nda
da ayn~~gelene~e sad~k kal~narak yürütülmü~tür.

75 Nebi Bozkurt, "Dârülkurra", D~A, c.VIII, s. 543-545; Baha Tanman, "Dârülkurra:
Mimari", D~A, ayn~~cilt, s.546-548.
76 Tayyar Alukulaç, "~ bnül-C.ezeri", D~A, c.XX, s. 551-557.

OSMANL~~MEDRESE GELENE~~N~N DO~U~U

881

SONUÇ
Bütün bu incelemeler sonucunda Osmanl~~tarihinin ilk bir buçuk asr~n~~
olu~ turan, Mehmed II'nin tahta geçip ~stanbul'u fethetmeye yönelmesinden
önceki dönemde, Osmanl~~e~itim gelenekleri ana hatlar~~ ile ortaya ç~km~~~
bulunmaktad~r. Bu olu~ um içinde bir çok Osmanl~~kurumunda oldu~u gibi
medreselerde de Osmanl~~öncesi Anadolu Türk (özellikle Selçuklu) ve ~lhanl~~birikiminin etkisi önemli yer i~gal etmektedir. Osmanl~~devlet geleneklerini ve kurumlar~n~~ bu ba~lamda görmeden ele alman~ n -Osmanl~~ara~t~rmalar~~say~ca artmas~na ra~men- kolayc~l~ k ve isabetsizlik örnekleri günümüzde hâlâ görülmektedir. Tarihi geli~meleri kesin tarihler ile, ba~lama ve
bitirme rahatl~~~~içinde ele alan de~erlendirmeler, kaygan zemine in~a edilmi~~dayanaks~z binalar gibi zamana mukavemet edemezler ve örnürleri k~sad~r. Nas~l binalar~n sa~lam ve muhkem olmas~~için temellerinin derin kaz~ lmas~~gerekli ise, tarihi olaylar~ n ve seyrinin isabetli ~ekilde anla~~lmas~~ve yorumlanmas~~için de bu tarihi tezahür ve olu~ umlar~n köklerinin ve arka
planlar~n~n ara~t~r~lmas~~gereklidir.
Bu incelemenin giri~~k~sm~nda i~aret etti~imiz tezlere uygun olarak,
Osmanl~~medreselerinin kurulu~u ve geli~mesi, Anadolu Selçuklu ve ~lhanl~~
idaresi alt~nda kurulan çok say~ daki medresenin sürdürdü~ü gelene~e ba~l~~
olarak ba~lam~~t~ r. Bu da Anadolu'da 13. yüzrldan itibaren görülen sosyal ve
kültürel geli~me sürecinin devam~~ suretinde ortaya ç~ km~~~olup, akademik
gelenekler aç~s~ ndan Nizamiye Medreseleri'ne kadar uzanmaktad~r.
Köprülü'nün Osmanl~~idare te~kilat~n~n Selçuki ve ~lhaniler'in devlet ve
idare geleneklerine göre tesis edilmi~~oldu~u ve ba~lang~çta devlet i~lerinde
daha çok idari te~ kilata mensup yüksek Türk aristolu-asisinin ve memurlar~ n~n kullan~ld~~~~konusundaki tespitine benzer ~ekildeki bir tespit de medreseler konusunda yap~labilir.
Osmanl~~medreselerinin ilk müderrisleri, Osmanl~~idaresi alt~nda bulunan topraklar d~~~ ndan, Anadolu'nun Selçuklu, ~lhanl~~ve beyliklerin idaresi
alt~nda bulunan kültürel ve ilim gelenekleri kökle~mi~~muhitlerinden gelmektedir. Bunlar~ n mühim bir k~sm~~ Anadolu'nun do~u ve güney uzant~ s~nda olan ~ran, Türkistan, Suriye ve M~s~ r gibi eski ilim ve kültür merkezlerinde tahsillerini tamamlam~~~ve devirlerinin en büyük ilim otoritelerinden
icazetler alm~~lard~r.

Belleten C. LXVI, 56
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Erken Osmanl~~medreselerinin vakfiyelerinin yaz~l~~~üslup ve formatlar~na bak~ld~~~nda Osmanl~~öncesi Selçuk ve ilhanl~~medreselerinin vakfiyelerinden herhangi bir farkl~l~k göstermedikleri, ihtiva ettikleri temel kavramlar ve cümle formülasyonlar~~ bak~m~ndan aynilik gösterdikleri görülür. Yukar~da gösterdi~imiz gibi medrese gelene~i 11. yüzy~la kadar inmekte ve bütün islam dünyas~n~~kapsamaktad~r. Osmanl~~medreselerinin e~itim gelenekleri, as~ rlardan beri olagelen geleneklerdir. Hocadan ö~rencilerine yani nesilden nesile as~ rlar boyu intikal eden bu gelenekler, o kadar yerle~ik ve
güçlüdür ki bunlara vakfiyelerde auf yap~lmas~na dahi ihtiyaç görülmemi~tir.
Vakfiyelerin incelenmesinden de anla~~ld~~~~gibi e~itim ile ilgili detaylar görev ba~~nda bulunan müderrise b~ rak~lm~~t~r. Vakfiye, medresesinin hukuki
manada -mahkemeden tescil edildikten sonra- kurulu~unu sa~lamak ve vakfedilen mallar~~ tespit ederek, bunlar~n geliriyle medresenin bak~m~, müderris, ö~renci ve di~er görevlilere verilecek günlük maa~~ve burslar~n~n temini
ve di~er masraflar~n kar~~lanmas~~ için düzenlenmi~tir. Bu hukuki, idari ve
mali çerçevenin d~~~ nda, e~itim ile ilgili düzenlemeler tamam~yla e~itim geleneklerinin ak~~~ na b~ rak~lm~~t~ r. Mufassal ~ekilde düzenlenen ve zaman~~m~za kadar gelen en eski Osmanl~~medrese vakflyeleri aras~ ndaki en geni~~
vakfiye metni olan 'Fatih Vakflyesi'nin medreselerle ilgili k~sm~nda, as~ rlardan beri devam eden bu geleneklere çok k~sa ~ekilde i~aret edilmi~tir. Fatih
Vakfiyesi'nde, kurular külliye ve içinde bulunan on alt~~medrese ile ilgili çok
detayl~~bilgiler verilirken, derslerin "mutad günlerde" (eyyam-~~mutada) ve
"gelenekte oldu~u gibi" (hasbema huve fiTade) yap~laca~~n~~belirten veciz
i~aretlerin d~~~ nda, e~itim sistemi, derslerin isimleri ve benzeri konularda
herhangi bir tafsilat verme ihtiyac~~hissedilmemi~tir. Bu güçlü yerle~ik gelenekler, okutulan dersler ve kitaplar, tatil günlerinin hangileri oldu~u ve
medresede ya~anan günlük hayat düzeninin nas~l cereyan etti~i hususlar~n~~
kapsad~~~~gibi, hoca-ö~renci ili~kilerini de tanzim etmektedir. Bu geleneklerin hususiyetlerinin detayl~~ ~ekilde ortaya ç~kar~labilmesi için ayr~~ ara~t~rmalar yap~lmas~na ihtiyaç bulunmaktad~ r. Bu da ancak Osmanl~~ dönemini önceki dönemler ile bir arada mütalaa etmekle mümkün olacakt~r.
Geleneklerin geçerli oldu~u ba~ka temel bir husus da mimaridir. Anadolu'da Selçuklular'~n geli~tirdi~i mimari tarz~n devam~~olarak ba~layan Osmanl~~medreseleri, zaman içinde Osmanl~~mimari stiline dönfi~mü~tür. ilk
dönemde Osmanl~~ öncesi Anadolu medreselerine has bir tak~m özellikleri
aktararak ba~layan Osmanl~~mimarisi plan, strüktür ve süsleme konular~nda
gösterdi~i geli~melerle Mehmed II ve sonras~na ta~~narak istanbul'un fethin-
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den sonraki geli~melere öncülük etmi~~ve Mimar Sinan ile klasikle~erek yerini bu anlay~~a b~rakm~~t~r.
Bu dönemde medrese kurma faaliyetlerinin ortaya ç~ kan en belirgin
yönü, bu faaliyetlerin fetih ve iskân politikalar~~ile paralel ~ekilde yürütülmesidir. Anadolu ve Rumeli'de Bizans imparatorlu~una ait topraklar~ n fethedilmesi ve Türkler ile iskân edilmesiyle ba~layan imar ve ~ehirle~me sürecinde medreselerin önemli bir yeri olmu~tur. Eldeki aç~k örneklerden fethedilen yerlerde -devlet düzeni ve toplum ihtiyaçlar~ n~~kar~~lamak üzere gerekli
yeti~mi~~insan gücünün temininden sonra- genel olarak medreselerin ortalama elli y~ll~ k süreler içinde kuruldu~u anla~~lmaktad~ r. Bu da yeni yerle~im
bölgelerinde, göçebe hayat tarz~ ndan yerle~ik hayat tarz~ na geçi~~süresi olarak görülebilir. Kurulan medreseler toplumda düzenli e~itim ihtiyac~ n~ n
kar~~ lanmas~~ve yeni nesillerin üst ~slam kültürü ile a~~lanmas~ n~~ sa~lad~~~~
gibi fertler için de toplumda ve devlet hiyerar~ isinde yükselmeyi, yani sosyal
ve resmi mobiliteyi sa~layan kurumlar olmu~lard~ r.
Bu dönem medreselerin üzerinde geni~~~ekilde durulmas~~ gereken hususlar~ ndan bir di~eri, Anadolu ve Rumeli Türkleri aras~ndaki din anlay~~~~ve
kültürel birli~inin sa~lanmas~~ yan~nda, Türk olmayan nüfustan ihtidâ yolu ile
~slamiyet'i kabul edenlerin de Osmanl~~potas~ nda entegrasyonu hususunda
icra etti~i önemli roldür. Bu entegrasyon f~k~ hta Hanefi mezhebi, akaidde
Mâturüdi doktrini ve edebi ifadede Osmanl~~Türkçesi ve edebiyat~~etraf~ nda
olmu~tur. Müderrislerin umumiyetle Türk olmas~~ ve medrese mezunlar~ n~ n
önemli bir k~sm~ n~ n resmi dil olan Türkçe'yi bilmesi; de~i~ik devlet kurumlar~~ve mahkemelerde çal~~anlar~ n da Türkçe kullanmalar~ , Türkçe'nin Türk
olmayanlar aras~nda yaygmla~mas~n~~sa~lam~~t~r.
Bu dönem medreseleri ve onlardan yeti~enler etraf~ nda geni~leyerek
olu~an muhit, ~slam medeniyetinin yeni ve dinamik bir safhas~n~~olu~turmu~~
ve onu klasik ~slam tarihinde ula~~lan co~rafyan~ n ötesine ta~~m~~t~r. Anadolu
ve Avrupa'da yeni fethedilen topraklara damgas~ n~~vuran da bu canl~~ medeniyetin yeni "Osmanl~~versiyorn~" olmu~tur. Bu yeni versiyon, geni~leyen Osmanl~~ co~rafyas~yla s~ n~ rl~~kalmay~p erken dönemde Osmanl~lar'~n yararland~klar~~ eski kültür merkezlerine nüfuz ederek onlar~~da etkilemi~tir. ~stanbul'un fethinden sonra olu~an klasik Osmanl~~ kültürünün bütün ~slam dünyas~n~~ve Akdeniz havzas~ n~~ etkileyen mütekâmil halinin tohumlar~ n~n ye~ererek filizlenmesi bu erken dönemde gerçekle~mi~~ve medresenin de bunda
merkezi bir rolü olmu~tur.

EKMELEDD~N ~HSANO~LU

884

CETVEL I :
Kurulu~ undan Murad Wnin Ölümüne Kadar Osmanhlar'm Kurduldan
Medreseler
(1331-1451)
ORHAN GAZ~~DEVR~~(1326-1362)
Medrese Ad~~

Yeri

Kurucusu

Kurulu~u
731 / 1331
(Tek medrese)

Referanslar
E.H.A., c.I,
s.172

Iznik

Orhan Gazi

Süleyman Pa~a M.
veya Yaylâkiye-i iznik

Iznik

,
Iznik' te, Orhan E.H.A., c.I,
Gazi'nin kurdu~u s.172
Süleyman Pa~a,
~ehzade (Ö. 761 / medreseden
C.B., s.428
sonra kurulmu~- M.B., s.74
1359-60)
tur.

Mevlânâ Alâaddin
M.

•
Iznik

Alaaddin Pa~a"

Izmit

Süleyman Pa~a,
(Kiliseden çev•
~ehzade ( ö. 761 / ril~ni~t~r)
1359-60)

Orhan Gazi M.

Süleyman Pa~a M.

Orhan Gazi M.
veya Manast~r M.

Bursa

Orhan Gazi

-

736 / 1335 (m)

C.B., s.326
M.B., s.67

Vakfiyesi

841 / 143877

763 ,/ 1361 62

M.B., s.78

-

E.H.A., c.I,
s.158
C.B., s.577

_79

M.B., s.176
E.H.A., c.I,
5.93
C.B., s.294
M.B., s.83
M.H., s.19

_

77 Mustafa Bilge, ~znik'teld medrese için tanzim edilen vakflyenin asl~~kayboldu~undan
Bayezid II devrinde tanzim edilen suretini ne~retmi~tir. Vakfiyenin ne~ ri için bkz. M.B., s.295298.
m~~
78 Kurucusunun Orhan Gazi'nin karde~i Alaaddin Pa~a m~~yoksa Vezir Alaaddin Pa~a
oldu~u belirlenememi~tir.
yede medreseye
79 Süleyman Pa~a'n~ n Bolay~r'daki vak~flar! ~çin tanzim edilmi~~olan vakf~
bir k~s~m ayr~lm~~ ur. Burada sadece medrese talebesinden bahsedilmektedir. Vakfiyenin ne~ri
için bkz. Ekrem Hakk~~Ayverdi, "Gazi Süleyman Pa~a Valdlyesi ve Tahrir Defterleri", Vak~ flar
Dergisi, VII (1968), s.19-28.

OSMANLI MEDRESE GELENE~~N~N DO~U~U

Orhan Gazi M.
(A~a~~~~ehir'de)
Lala ~ahin Pa~a M.
(Sercaniye, S~ rçaliye, Arabiye, S~ .
çanluca)

Yeni~ehir M. veya
Süleyman Pa~a M.

Bursa

Bursa

Orhan Gazi

E.H.A., c.I,
1339-13408°
s.94
(Cami ve imaret mil, s.gi
ile)
M.H., s.25

740 / 1339 civaLala ~ahin Pa~a (ö.nnda
787 / 1385-86)
(Tek medrese)

Süleyman Pa~a,
Yeni~ehir,
~ehzade (ü. 761 / (Türbe ile)
Bursa
1359-60)

E.H.A., c.I,
s.91
C.B., s.571
M.B., s.91
M.H., s.26
E.H.A., c.I,
s.207
C.B., s.432
M.B., s.203

Mustafa
(Cami, zaviye,
E.H.A.,c. I,
Kemal Pa~a Lala ~ahin Pa~a
Lala ~ahin Pa~a M. (Kir
. masu), 787 / 1385_86) ° hamam ve türbe s.190
ile)
M.B., s.191
Bal~kesir
Orhan Gazi M.

Akçaova

Orhan Gazi

Orhan Gazi M.

Sapanca

Orhan Gazi

(Camii ile)

-

885

-

749 / 1348
ba~ian 81

_

749 / 1348
ba~lar~~82

E.H.A., c.I,
s.122
M.B., s.161

-

E.H.A., c.I,
s.198
C.B., s.326
M.B., s.192

-

8° Mefail H~zl~~kitab~nda in~a tarihi konusunu taru~~m~~ve 1339-40 tarihini vermi~tir. Bkz.
Mefail H~zl~, Osmanl~~Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, ~ stanbul 1998, s.25. Mukayese için
bkz.ay~n eser, s.67, dn.44.
81 Vakfiye suretinin metni için bkz. M.B., s.299-305.
82 Bursa'daki medresesine ait vakfiyede Lala ~ahin Pa~a'n~ n Kirmasu'daki vakf~ndan
da
bahsedilmektedir.
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MURAD I DEVRI 1362-1389)
Medrese Ad~~
Hüdavendigar M.
(Kapl~ca veya
Çekirge M.)

83

Esediye M.
(Arslaniye, Arslanzade veya Musallâ M.)
Hayreddin Pa~a
M. veya Hayreddin Pa~a Da'r(11hadisi
Hüdavendigar M.

I. Murad M.
Evrenos Gazi M.

Hüdavendiga'r
M.88

Refer-anslar
E.H.A., c.1,
s.231
767 / 1365
(Cami, imaret ve C.B., s.249
Murad I
Bursa
misafirhane ile) M.B., s.94
M.H.. s.31
E.H.A., c.I,
s.275
Hac~~ivaz b. Hac~~
C.B., 5.127
(Tek medrese)
Bey b. Arslan
Bursa
M.B., s.99
(6.1439)
M.H.. s.35
E.H.A., el,
Çandarl~~ Halil 780 / 1378
s.319
Hayreddin
Pa~a
Iznik
C.B., s.594
(6. 789 / 1387) (Camii ile)
M.B., s.79
E.H.A., el,
767 / 1366
Murad I
Tuzla,
s.358
(Camii ile)
Bal~kesir
M.B.. s.198
C.B., s.573
(Camii
ile)
Murad
I
Malkara
EK-. s.171
Murad I veya Y~lYenice-i Evrenos Mehmed d~ r~~m Bayezid C.B., s.200
Bey
Vardar
devrinde yap~lm~~~
olmahd~r.
E.H.A., c.III,
s.48
Murad I
i~tiP'
C.B., 5.594
Yugoslavya
M.B., s.175
Yeri

Kurucusu

Kurulu~u

Vakfiyesi
Cemaziyelahir
787 / Temmuz 13858'

776 / 137485

_

_

-

ayr~~bir bina olmay~ p medrese camün üst kaundad~r.
ne~ ri için bltz. Tayyib Göbilgin, "Murad I. Tesisleri ve Bursa ~mareti
Vakfiyesi", Türldyat Mecmuas~ , c.X (1951-53), s.217-234. Bu metin, vakfiyenin Sultan Bayezid
zaman~nda (802/1400) ç~kar~lm~~~olan bir surettir.
85 Mefail H~zl~ 'n~ n belirtti~ine göre medresenin vakf~yesinin sureti 1559'da deftere
geçirilmi~tir. Valtf~yenin 1374'te düzenlendi~i bildirilmekte ise de as~l vakf~yenin tarihi
belirtilmemi~tir. (Mefail H~zl~, Bursa Medreseleri, s.35)
86 ~~ tip'teki bu medrese kaynaklarda dârülhadis olarak geçse de hakk~ ndaki bilgi Evliya
Çelebi'nin "Fâtih-i vilayet Gazi Murad Hüdavendigar Camii önünde Muradiye nam~yla mamur
bir medresesi vard~ r... Medrese-i Muradiye'de hususi ilm-i hadis okutulur" ~eklindeki sözlerine
dayan~ r. Ancak bu medresenin bir dârülhadis oldu~unu ileri sürmek için bu rivayet yeterli
de~ildir. Çünkü Evliya Çelebi'nin "....hususi ilm-i hadis okutulur" demesi dersler aras~nda özel
olarak hadis okutuldu~u manas~ na gelmelidir. Dârülhadis olarak kurulmu~~olsa idi bu ad ile
~öhret bulur ve öyle an~l~rd~. Ayr~ ca bu medresenin Murad I döneminde, fetihten hemen sonra
kurulmu~~olmas~, yani bu ~ehirde kurulmu~~ilk medrese olmas~ , onun daha çok ihtisas
medresesi de~il de normal bir medrese oldu~una i~arettir.
83 Medrese için
84 Vakf~yenin

OSMANLI MEDRESE GELENE~~N~N DO~U~U
Çelebi Y~ld~r~m
Han M.

Dimetoka Y~ld~r~m Bayezid 1389'dan önce" BOA, TD,
nr.370, s. 35.

Nefise Hatun M.
(Hatuniye M.
.0
veya Melek Ha- Karaman Nefise Hatun—
tun M.) 99

Kitabesine göre
783 / 1381
(Türbe ile)

~.H.K.
,
s.461

887

-

Rebiülevvel
787 / 13859°

YILDIRIM BAYEZID DEVRI 1389-1402
Medrese Ad~~

Y~ld~r~m M. veya
Y~ld~r~m Han M.

Vâiziyye M. veya
Mahkeme M.

Gülçiçek Hatun
M.

Yeri

B

Bursa

Bursa

Kurucusu

Kurulu~u

Fteferanslar

Y~ld~r~m Bayezid

in~as~~ 797 / E.H.A., c.1,
1394-95'te ta-s.447
mlanm~~t~r• C.B., s.581
(Cami, imaret ve M.B., s.111
darü~~ifa ile)
M.H., s.52

Y~ld~r~m Bayezid

E.H.A., c.I,
s.445
C.B., s.92
M.B., s.110
M.H., s.58

Gülçiçek Hatun93

"

(Cami ile)

E.H.A., c.I,
s.441
C.B., s.566
M.B., s.103

Vakfiyesi

Ramazan 80291
/ May~s 1400

828 / 1425 92

-

87 Machiel Kiel, bu medrese hakk~nda ~öyle demektedir: "(Dimetoka'nm) en eski e~itim
kurumu Y~ld~r~m Bayezid'in ~ehzadeli~i zaman~nda, 1389'dan önce yapt~rd~~~~medresedir. Bu
medreseden, 1530 tarihli Tahrir Defteri'ndeki valufianyla ilgili kay~tta `Medrese-i Çelebi
Y~ld~r~m Han' ~eklinde bahsedilir" (Machiel Kiel, "Dimetoka", D~A, c. IX, s.306)
88 Karaman'~n henüz Osmanhlara geçmedi~i bir dönemde in~a edilmi~~olan medrese,
burada Sultan Murad I'in k~z~~Nefise Hatun taraf~ndan yapur~lm~~~oldu~undan listeye dahil
edilmi~tir. Medrese daha çok 'Hatuniye' ad~~ile bilinmektedir.
89 Nefise Hatun (Melek Hatun) Karamano~lu Alaaddin Bey'in e~i ve Murad
Hüdâvendigâr'~n luz~d~r. Medresenin kitabesinde "Sultan Hatun bint-i Sultan Murad b. Orhan
b. Osman" ~eklinde geçmektedir. (bkz. ~ brahim Hakk~~Konya'', Abideleri ve Kitâbeleri ile
Karaman Tarihi, (~HK) ~stanbul 1967, s.466)
9° Vakfiye için bkz. Konyah , age, 5.475-482.
91 Vakfiyenin ne~ri için bkz. Ekrem Hakk~~Ayverdi, "Y~ld~r~m Bayezid'in Bursa Vakfiyesi ve
Bir ~stibdalnâmesi", Vak~ flar Dergisi, VIII, s.37-46.
92 Bu tarih Ulu Cami valdlyesine aittir. Çünkü medresede bulunan vazifelilere maa~~n
Y~ld~ r~m Bayezid vakfindan verildi~i Ulu Cami vakfiyesinde belirtfimektedir.
93 Bursa'daki bu medresenin bânisi Murad I'in han~m~~ve Y~ld~r~m Bayezid'in annesi olan
Gülçiçek Hatun'dur. Kendisinin 791 / 1388-89 ve 802 / 1399 tarihli iki vakf~yesi vard~r, ancak
bu vakfiyeler Gülçiçek Hatun'un Bursa'da Selçuk Gazi'deki imareti içindir. (M.B., s.103-104)
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Pa~ a
M.
Ali
(Kösec Ali Pa~a
M. veya Ali Pa~a
Tekkesi)

E.H.A., c.I,
in~as~~1394'ten
s.441
Candarl~~ Ali önce olmal~d~r.
C.B., s.558
Pa~a94 (Ö. 809 / (Cami ve imaret mi3 102
1406)
ile)
M.H., s.38

Molla Fenâri M.
(Fenâri veya ~emseddin Fenâri M.)
Kara Eyne Bey M.
(Molla Yegân,
Mevlana Yegân
veya Yeganzâde
M.)

Suba~~~Eyne Bey
M." veya Hüseyin
A~a M.

Bursa

Bursa

E.H.A., el,
s.445
Molla Fenâr1
(Cami, mektep C.B., s•573
(~emseddin
' 1
Mehmed
b. ve M.B., s.108
turbe ile'
Hamza Fenâr1)
M.H., s.49

Camiin vakfiyesi 796 / 1394

Cemaziyelahir
833 / mart
143095

E.H.A., c.I,
s.441
Bursa

Kara Eyne Bey (Mescit ile)

C.B., s.315, 569 146097
M.B., s.104
M.H., s.39

Bursa

Eyne Bey, Suba~~~(~5.1405)

E.H.A., c.I,
s.442
(Hamam ile)

C.B., s.576
M.B., s.105

~aban 804 /
Mart 140299

M.H., s.43

Ferhâdiye M.
(Karagüllü veya
Ferhad A~a M.)

E.H.A., c.I,
s.445
Bursa

Ferhad Pa~a

-

C.B., s.97

-

M.B., s.107
M.H., s.46

Y~ld~r~m M. veya
Y~ld~ r~m Bayezid
M.

Ak~ehir

792 / 1389 tari- E.H.A., c.I,
Y~ld~r~m Baye- hinden sonra, s.367
(Cami ve hazid
C.B., s.114
mam ile)
M.B., s.162

_

91 Ali Pa~a, Candarl~~ Halil Hayreddin Pa~a'n~n o~lu ve Y~ld~r~ m Bayezid'in veziridir.
Medreseden yeti~mi~~ve ilmiye s~n~ fina intisab ederek 788'de kazaskerlik görevinde
bulunmu~tur.
95 Bu vakflye Molla Fenâri'nin Kudüs'teki meclresesi ile Bursa'daki üç cami ve bir
medreseyi içine almaktad~r. Mustafa Bilge bu valtflyeyi kitab~nda ne~retrni~tir. Vakf~yenin ne~ri
için bkz. M.B., 5.232-241.
96 Mescid, Molla Yegân taraf~ ndan ilâve edilmi~tir.
97 Bu medreseye ait valtfiye bulunamam~~t~r. Ancak Molla Yegân'~n medrese için yapm~~~
oldu~u 1460 tarihli bir valtfiyeden bahsedilmektedir. (H~zl~, Bursa Medresele~i, s.41)
98 Medreseyi di~er birçok Bursa medresesinden ay~ ran özelli~i bir kütüphaneye sahip
olmas~d~ r. Medrese bugün de kütüphane olarak kullan~lmaktad~ r.
99 Bu valtfiye, asl~ nda Eyne Bey'in Bal~ kesir'deki zaviyesi için olup Bursa'daki medreseden
de bahsetmektedir. (M.B., 5.105-107)

OSMANLI MEDRESE GELENE~ININ DO~U~U

Y~ld~nm M. veya
Y~ld~r~m Bayezid
M.

Y~ld~r~m M.

Bal~kesir

Bolu

Y~ld~r~m Han M.

Mudurnu

Demirta~~M. veya
Timurta~~M.

Kütahya

Firuz Bey M.

Milas

Oruç Bey M.

Dimetoka

Camii 1388'de E.H.A., c.I,
s.372
Y~ld~r~m Baye- yap~lm~~t~r
(Cami ve misa- C.B., s.462
zid
f~rhane ile)
M.B., s.164
1391'de in~a
edilmi~~oldu~u
Y~ld~r~m Baye dü~ünülmekte- "83
zid
dir (Cami ve kü- C.B.' s.581
M.B., s.166
tüphane ile)
Hamam~n kita-E.H.A., c.I,
Y~ld~r~m Baye_ besine göre 784 s.354
/ 1382 (Cami ve C.B., s.93
zid
hamam ile)
M.B., s.190
E.H.A., c.I,
Kara Timurta~~ (Cami ile)
s.514
Pa~a
M.B., s.180
E.H.A., c.1,
Kitabeye göre
s.523
Firuz Bey
799 / 1396
C.B., s.566
«3.1413-14)
(Camii ile)
M.B., s.189
E.H.A., c.I,
s.483
Oruç Pa~a
803 / 1400-1401 c.B., s.10y7

889

-

-

784 / 1382"

-

-

M.B., s.168
Sultan Bayezid M.
veya Haseki Mus- Aydos-Bulga- Y~ld~r~m Baye- (Cami ile)
tafa A~a m.lo~~
ristan
zid

E.H.A., c. IV,
s.12

E.H.A., c.IV,
Y~ld~r~m Bayezid T~rnova-Bul- Y~ld~r~m Baye- (Mescit ve zaviye s.118
M.
garistan zid
ile)
0.S., s.64, 221
E.H.A., C.IV,
s.72
Kad~~ivaz M.I°2
Ni~bolu Kad~~ivaz
(Mescit ile)
0.S., s.64, 221

-

_

-

I" Val~flyede, medreseden hususi olarak bahsedilmemekle birlikte Mudurnu beldesinin
alimlerine vakfedildi~i bildirilmektedir. Val~flyenin ne~ri için bl~z. E. H. Ayverdi, "Mudurnu'da
Y~ld~r~m Bayezid Manzumesi ve Ta~~Vakfiyesi", Vak~ flar Dergisi, V (1962), s.79-86.
~~m Bu medrese E.H.A. c.IV, s.12'de iki ayr~~medrese gibi gösterilmektedir. Ancak Orlin
Sabev bu medreselerin muhtemelen bir olduklar~n~~ söylemektedir. Bu konunun de~erlendirmesi için bkz. Orlin Sabev, "Ottoman Medreses in Bulgarian Lands, end of 14th - 17th Century",
Studia Balcanica, 23 (Sofia 2001), s.227-249.
1°2 Bu medresenin in~a tarihi E.H.A., c.IV, s.71'de, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne
referansla 1051 / 1641-42 olarak gösterilmi~tir. Ancak Ba~bakanl~ k Ar~ivi'nde bulunan 1550%
tarihlere ait bir tapu tahrir defterinde (382 nolu defter, s.7?9) Ni~bolu Mevlana ivaz mescit ve
medrese vakf~ndan bahsedilmekte ve vakf~n ilk mukarrernamesinin Y~ld~r~m Bayezid taraf~ndan
verildi~i kaydedilmektedir. Dolay~s~yla Evliya Çelebi'nin vermi~~olu~u kitabenin mescidin,
onar~m veya camiye geni~letme tarihi oldu~u dü~ünülebilir (0.S., s.64).
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FETRET DEVRI 1402-1413)
Medrese Adi
Hac~~ivaz Pa~a M.

Yeri
Tokat

Kurulu~u

Kurucusu
Hac~~ ~v-az Pa~a
(6.831/1428)

-

Valcfiyesi

Referanslar
C.B., s.566
M.B., s.198

810 / 14071°3

~~SULTAN MEHMED DEVR~~(1413-1421)
Medrese Ad~~
Sultaniye M. (Ye~il
M., Sultan imareti, Çelebi Sultan
Mehmed M. veya
Bursa Sultaniyesi)

Bayezid Pa~a M.

Çelebi Mehmed
M. ( Eski Cami M.
veya Cami-i Atik
M. veya Cami Ard~~
M.)
Hisâriye M.

Yeri

Kurucusu

Kurulu~u

Valçfiyesi

Fteferanslar
E.H.A., c.II, s.94

Bursa

Çelebi Sultan
Mehmed

822 / 1419
(Cami, imaret, C.B., s.491
mektep ve han M.B., s.117
ile)
M.H., s.81

822 / Mart
1419 Rm

E.H.A., c.II,
5.118
C.B., s.95
M.B., s.115
M.H., s.88

Bursa

Bayezid Pa~a,
(Cami ile)
Vezir (6.1421)

Edirne

Çelebi Sultan
Mehmed

Tokat

Zahiruddin
814 / 1411-12 E.H.A.,c.II, s.205
Emir Hisar
(Tek medrese) M.B., s.I95
Merhum Yah~i

Çelebi Mehmed
Çelebi Sultan
M. veya Merzifon Merzifon
Mehmed
Sultaniyesi

E.H.A., c.II,
816 / 1413
., s.151
,„
(Cami ve da- C.B., s.191
rü~~ifâ ile)
M.B., s.135

817 / 1414'te E.H.A., cil,
ba~lanm~~, 820 s.185
'
ta- C.B., s.180
/ 1417de
mam-lanm~~ M.B., s.186
t~r."

_

-

_

103 ivaz Pa~a'n~ n 4 farkl~~vakfiyesi bulunmaktad~ r. Bilge bunlardan 1407 tarihli olammn
Tokat'ta bulunan bu medreseye ait oldu~unu kaydetmektedir. (M.B., s.198)
104 Medrese ve camie ait olan bu vakfiyenin ilgili k~s~mlar~~Ayverdi (c. II, s.49 v.d, s.95'te)
ve Bilge (s.117-119) taraf~ndan gösterilmi~tir.
1°5 Eski Camiye yap~lan valuflarm Murad II taraf~ ndan tertiplendigi bilinmektedir. (M.B.,
s.136)
1°6 Kitabesine göre medresenin in~as~na 817 / 1414'te Çelebi Mehmed'in emri ile mimar
Ebubekir Mehmed b. Hamza ba~lam~~~820 / 1417'de ise Umur b. Ali Bey tamamlam~~ur.
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Hac~~Halil Pa~a M. Gümü~veya Haliliye M.
Merzifon Halil Pa~a
~ bn-i Melek M.
(Abdüllatif ~ bn-i
Melek M., Feri~te
O~lu M. veya Tire
M.)
Taylûniye M. ve ya
Toluniye M.

Tire

Kudüs

~zzeddin Abdüllatif ~bn-i
Meleki08

E.H.A., c.II,
s.171
818 / 1415
(Tek medrese) C.B., s.80
M.B., 5.185

(Türbe ile)

Molla Fenâri(~emseddin
Mehmed b.
Hamza Fenâri)

MURAD II 1421-1451
Medrese Ad~~

Murâdiye M.
veya Sultan Murad M.
Hac~~ivaz Pa~a M
(Imadiye M.
.
veya Kazzaz~ye
M.).

107

Yeri

Kurucusu

Kurulu~u

Kitabeye göre

Bursa

Bursa

891

1072 / 16621°7

E.H.A., c.II,
s.20I
C.B., s.100
M.B., s.193

-

M.B., s.178

Cemaziyelahir
833 / Mart
143013

Referanslar
E.H.A c.II
''
'
'
C.B., s.505
M.B., s.129
M.H., s.92
s 316

Murad II

830 / 1426.
(Cami, imaret
ve türbe ile)

Hac~~ivaz Pa~a
(5.831/1428)

E.H.A., c.II,
s.289
(Cami, mektep
C.B., 5.263
ve imaret ile)
M.B., s.123
M.H., s.98

ValTlyesi

~evval 833 /
Temmuz 1430 110

830 / ~ubatMart 1427111

Vakfiyenin asl~~bulunmamaktad~r. Ancak 1662'de deftere kaydedilmi~ tir. (C.B., s.80)
~ bn Melek'in vefau için 797, 801, 820 veya 824 gibi farkl~~tarihler gösterilmektedir.
Kendisi ayn~~ zamanda bu medresenin ilk müderrisidir.
109 Molla Fenâri'nin Bursa'daki vak~flar~ m da içine alan bu vakfiyede, medreseye
vakfedilen yerler s~ralanm~~~ve müderrisine günde 15 akçe tayin edilmi~tir.
Medresenin cami ile mü~terek vakfiyesi 22 Seyyal 833 / 14 Temmuz 1430 tarihini
ta~~maktad~r. Ayverdi bu vakf~yenin ilgili k~s~mlar~na kitab~nda yer vermi~tir. (E.H.A., c.II, s.29899)
~~~~~~ Vakfiye hakk~ nda geni~~bilgi Salih Pay'~n
Bursa Ivaz Pa~a Külliyesi (Bursa 1996) adl~~
kitab~n~n yan~~s~ ra E.H.A., c.II, s.289-291'de de yer almaktad~ r.
108

892

Fazlullah Pa~a
M.
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11

Receb 833 /
Mart 1430113

Bursa

Fazlullah Pa~a

Bursa

E.H.A., c.II,
s.297
Kara Hasan Pa~a (Mescit ve mekC.B., s.569
(ö.827/1424) m tep ile)
M.B., 5.127
M.H., s.107

~sa Bey M. veya
Eski Saray

Bursa

~sa Bey

E.H.A., c.II,
(Mescit, mektep s.295
ve imaret ile)
C.B., s.258
M.B., s.127
M.H., s.104

Rükneddin M.

Iznik

[Murad II]

~shak Fakih M.

Kütahya

Mevlânâ ~shak
el-Fakih b. ElHac Halil

(Mescit ve zaviye ile)

E.H.A., c.II,
s.519
M.B., s.180

Rebiülevvel 825
/ ~ubat Mart
1422116

Tokat

Hac~~ivaz Pa~a
(ö.831/1428)

(Zaviye ile)

E.H.A., c.11,
s.548
M.B., s.196

22 Zilhicce
827 /15
Kas~m 1424117

Kara Hasan Pa~a
M. (Akçeli M.,
Hasan Pa~a-y~~
Atik M. veya
Kuzgu" niye M.)

~yi Baba M.

2

(Mescit ile)

E.H.A., c.II,
s.288
G.B., s.565
M.B., s.122

-

M.B., s.81

-

Ramazan 839 /
Mart-Nisan
1436115

-

112 Fazlullah Pa~a, Çelebi Mehmed devri âlimlerindendir. T~ p ilmindeki mahareti
dolay~s~yla saraya intisab etmi~, Murad II ve Mehmed II devirlerinde önce nedim, sonra da vezir
olmu~tur. Ölümü için farkl~~tarihler verilmektedir.
113 Ayverdi'nin varl~~~ n~~ bildirdi~i bu vakfiye Fazlullah Pa~a'n~ n Bursa'daki hayran ile
ilgilidir.
114
Müderris Alaaddin Mi Esved'in o~lu, ulemadan Hasan Pa~a'd~r. Dönemin ilim
adamlar~ndan ve özellikle Cemaleddin Aksarayi'den Molla Fenâri ile birlikte ders okuyan Hasan
Pa~a, hayat~ n~n büyük k~sm~ nda müderrislik yapm~~, daha sonra kazaskerlik ve vezirlik gibi
görevler üstlenmi~tir. Hasan Pa~a için bkz. Hüseyin Yaz~c~ , "Hasan Pa~a, Niksâri", D~A, c.XVI, s.
338-339.
115 Vakf~yenin ne~ri için bkz. M.B., s.256-273.
116
Bu vakfiye suretinin tarihi Rebiülevvel 725 olarak geçer. Ancak bu tarih do~ru de~ildir.
Bilge bu tarihin 825 olmas~~gerekti~ini belirtirken (M.B., s.181), Ayverdi muhtemelen deftere
geçirilirken bir yanl~~l~ k yap~ld~~~ n~~ve vakfiye tarihinin 800'lerden çok sonra olaca~~ n~~söyler
(E.H.A, c.II, s.519)
117 Vakfiyenin ne~ri için bkz. ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, "Hac~~ivaz Pa~a'ya Dair", ~.O.E.F.
Tarih Dergisi, X/14 (Eylül 1959), s.25-58.
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Hibetullah M.

Hibetullah Pa~a
b. Mahmud ÇeBergama
lebi (Hatip

_

Pa~a)

Hasan Bey M.

E.H.A c.II
"
'
s.270
M.B., s.165
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~evval 835 / Ha ziran 1432'18

Hasan Bey,
833 / 1429'dan
Simre Koca Ta~ano~ullanE.H.A., c.II,
sonrad~r.
Kayas~~Köyü ' ndan Kas~ m
.
.
/ Amasya o~lu Haydar'~n türbe
(Cami,
zav"ve M.B.,s.192
ile)
amcazâdesi

Yörgüç Pa~a
m.119

pa~a, Cami kitabesi E.H.A., C. II,
s.215
834 / 1430
lala, vali (ö. 845
C.B., s.463
(Cami,
imaret
/ 1441-42)
M.B., s.163
ve türbe ile)

yörgüç
Amasya

E.H.A., c. II,
s.270
M.B., s.166

Umur Bey M.

Bergama

Umur
Bey12°
(6.865 / 1461) (Hamam ile)

~eyh Pa~a M.

Mudurnu

E H.A c II
~eyh Pa~a b. ~e- (Mescit ve za- '
'' ' '
5.527
viye ile)
habettin
M.B., s.191

Umur Bey M.

Afyonka- Umur Bey
rahisar (6.865 / 1461)

Murad Han Gazi
1,4.124

Çorum

[Murad II]

Balaban Pa~a M. Menemen Balaban Pa~a (ö.
1446)

118

(Cami, hamam E.H.A., c.II,
ve kervansaray s.213
ile)
M.B., s.161
(Camii ile)
-

-

859 / 1455121

Rebiülahir 831 /
~ubat 1428122

859 / 1455 1

E.H.A., c.II,
s.374
M.B., s.167

-

C.B., s.75

-

Bilge kitab~nda, Bergama'da bulunan tesisler ile ilgili 830 / 1426 tarihli bir vakfiye
daha oldu~unu söylemektedir. (M.B., 5.165, dn. 956.)
119 Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi adl~~kitab~nda (Ankara 1986, c.I, s.253)
medresenin, caminin önünde bulunan birkaç odadan ibaret oldu~unu ve bunun da
vakfiyesinde yaz~l~~oldu~unu söylemektedir. Ancak vakfiye bulunamam~~t~r.
120
Timurta~~Pa~a'n~n o~lu olan Umur Bey'in Afyonkarahisar'da da bir medresesi
bulunmaktad~r.
121
Ayverdi, Umur Bey'in vak~flar~na ait 4 vakflye saymaktad~r. Bunlardan biri de 859
tarihli oland~r ki Bilge bu vakfiyenin gösterilen yerde bulunamad~~~ n~~söylemektedir.
Bergama'daki bu medreseden Bursa'daki camiinin 865 / 1461 tarihini ta~~tan ta~~vakfiyesinde
de bahsedilmektedir.
122 Bkz. E.H.A., c.II, s.527 ve M.B., s.191
123 Umur Bey'in Ayverdi taraf~ndan zikredilen vakfiyelerinden üçüncüsü olan 859 tarihli
valtfiyede, medreseden bahsedilmektedir. Bkz. E.H.A., c.II, s.211-212.
129
Evliya Çelebi Çorum'dan bahsederken ~öyle demektedir: "Yedi yerde dârüttedrisi varsa
da Murad Han Gazi Medresesi mamur ve me~hurdur." (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c.II,
~stanbul 1314, 5.408) Ancak tüm bilgi bundan ibarettir.
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Darülhadis M.
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Edirne

Murad II

E.HA. c II
23 ~aban 838 /
' * '
5.382
24 Mart 1435
C.B 5 586
'' '
(Cami ve türbe
M.B , s.140
ile)
EH:, s.210
Camii ile birlikte
E.H.A., c .II ,
841/1437'de
5.422
ba~lanm~~, 851 c.B , 5.450
/ 1447'de biti.
M.B., s.153
rilmi~tir. (Cami
ve mektep ile)

Üç ~erefeli M.

23 ~aban 838 /
24 Mart 1435125

(Saatli M. veya
Medrese-i Atik)

Edirne

Murad II

Halebiye M. 126
(Halebi M., Ç,elebi M. veya Kazanc~lar M.)

Edirne

Murad!!

Edirne

Cami kitabesi
E.HA., c.II,
Sinaneddin Yu832 / 1428-29 s.377
a,
~
Pa
Muharrem 833
suf
C.B , s.120, 561
(Rumeli Beyler- tarihlidir
/ Ekim 1429128
.
(Cami, türbe ve M.B., s.138
beyi)
hamam ile)
EPL., s.253

Edirne

Mehmed b. Abdurrahman b.
~ brahim (Kürt (Mescit ile)
Hoca)129

Beylerbeyi M.
veya Mirimiran
M. (Bevvab Sinan M. I27 )

Kürt Hoca M.

-

C.B., s.225
M.B., s.158

E.H.A., c.II,
s.404

-

-

_

M.B., s.148

125 Bu vakf~yeyi ilk defa Mustafa Bilge ne~retmi~tir. Ayr~ca valdiyenin sonunda Darülhadis
Medresesi'ne verilen Ititaplar~ n da bir listesi bulunmaktad~r. Valtf~ye için bitz. M.B., s.213-231.
125 Murad Il devrinde Edirne'ye gelen Siraceddin Mehmed b. Ömer Halebi, padi~ah
taraf~ndan ~ehzade Mehmed'e hoca tayin edilmi~, sonra da Sultan Murad Edirne'de yapt~rd~~~~
medreseyi ona vermi~~ve medrese onun ad~yla amlmaya ba~lam~~t~r.
127 Cahit Baltac~, Sinaneddin Yusuf Pa~a'ya ait iki medrese göstermektedir (C.B., 5.120 ve
561) ancak Bevvab Sinan Medresesi ad~~ile gösterdi~i ikinci medresenin kayd~na ba~ka yerde
rastlanamad~~~~gibi Baltac~ 'n~ n referans olarak verdi~i EPL, s.30-31'cle bahsedilen imaretin de
Sinan Pa~a'n~n Beylerbeyi imareti oldu~u anla~~lmaktad~r.
128
Vakfiye sureti için bkz. EPL, s.253-255.
129 Bu zat hakk~ nda fazla bir bilgi olmamakla birlikte Ayverdi kitab~nda Murad II'nin
Muradiye Camii vakf~ nda (Edirne) bir vazifeye ba~l~~oldu~unu kaydeder. Bâdi Efendi'ye
dayan~larak verilen bilgiye göre ise "Fetavâ-y~~ Bezzâziye sahibi bulunup da diyâr-~~ Rum'a
geldikten sonra 827'de ölen Haf~züddin Mehmed b. Mehmed Kürdi'nin babas~d~r." EPL, s.42
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~ah Melek b.
~adi Bey M. veya
~ah Melek M.

Oruç Pa~a M.

Edirne

E.H.A., c.II,
~ah Melek b.
(Cami, imaret, s.417
~adi Bey (ö.845 han ve türbe
C.B., s.91
/ 1441-42)
ile)
M.B., s.149
EPL, s.28

Edirne

E.H.A., c.II,
s.463
M.B., s.156

Oruç Pa~a

-

895

835 / 14311

-

EPL, s.246
Saruca Pa~a M.

Edirne

Saruca Pa~a

Gülçiçek Hatun
M.

Edirne

Gülçiçek Hatun ui

Gelibolu

Mihaliç Hatip

Mihaliç Hatip
M.

Balaban Pa~a (Ö.
1446)

E.H.A., c.II,
s.463
M.B., 5.157

-

C.B., 5.566

-

-

E.H.A., c.II,
s.490
M.B., s.173
EPL, s.293

826 / 1422-23'33

-

E.H.A., c.II,
s.490
C.B., s.75
M.B., s.172
EPL, s.223

846 / 1442 13'

(Cami ile132 )

Balaban Pa~a M.

Gelibolu

Saruca Pa~a M.

Kitabeye göre E.H.A., c.II,
_ 840/1436-37 s.486
Ve
Saruca
Pa~a,
Gelibolu
(Cami, imaret C.B., s.407
zir
ve türbe ile)
M.B., s.170

Kasapzade
Mahmud Bey
M.

Malkara

Mahmud Bey,
Ka.sapzâde Ali
Bey'in babas~~

(Mescit ile)

E.H.A., c.II,
5.521
M.B., s.183

858 / 1454

Ramazan 837 /
Nisan 1434

130 ~ah Melek Bey'in elimizde mevcut birkaç vakfiyesi bulunmaktad~r. Bunlardan 1425
tarihli olan~ nda medreseden bahsedilmemektedir. Ancak medreseden bahseden 833 / 1431
tarihli vakf~yenin sureti ne~redilmi~ tir. Vakfiyenin ne~ irleri için bkz. EPL, s.247-249 ve M.B.,
s.274-294.
131 Murad II devri vezirlerinden Saruca Pa~a'n~n e~idir.
132
Tayyib Gökbilgin, "Edirne ~ehrinin Kurucular~", Edirne: Edirne'nin 600. Fetih
Y~ldönümü Arma~an Kitab~, Ankara 1965, s. 162.
133 Böyle bir vakf~ye bulundu~u 860 tarihli tapu tahrir defterinden anla~~lmaktad~r.
134 Bu vakfiyenin orijinali veya sureti bulunamam~~ t~r ancak vakfedilen yerler tahrir
defterlerinden tespit edilebilmi~ tir. (M.B., s.173)
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E.H.A., c.II,
5.521
ma~kara Kasapzade Ali
C.B., s.559
Bey
hamam ile)
M.B., s.183
EPL, 5.281
E.H.A., c.IV,
(Cami ve ima- s.785
Gazi Turhan
Gazi Turhan
Malkara
6)
ret ilen
C.B., s.566
Bey
Bey M.
EPL, 5.342
Cami kitabe sine
göre in~a tarihi E.H.A., c.II,
Kula ~ahin Pa~a 848 / 1444-s.479
~ehâbeddin
Filibe
(Rumeli Beyler- 45'tir. (Cami, C.B., s.141
Pa~a M. veya
beyi, 1436-37) imaret ve türbe M.B., s.169
~ahin
M.
Kula
ile)
Cami in~ ~~842
E.H.A , c.II,
~shak Bey M. ~s'
8-39as
hak Pa~a M.
(Cami, han, ha- 5'557
ey
ak B
h
..sküp ~s
C.B. ' s'259
veya ~shakiye-i
mam ve türbe
M.B., s.200
Üsküp M.
ile)
Mora'run fethinden (1423) E.H.A., c.II,
sonra olmas~~ 5.573
Yeni~ehir Gazi Turhan
(Larissa)
Turhan Bey M.
muhtemeldir. C.B., 5.579
Bey
Yunanistan
M.B., 5.205
(Cami ve hamam ile)
C.B., s.424
Sultan Murad M Selanik Murad Il
K~zanhk~skender Bey
E H.A. c II
'
' - '
(Cami ile)
~skender Bey M. Akca K~zan- veya o~lu Al~~.
kk
s.513
veya Ali Bey M.
-Bulgaristan BeY
(Mescit, kervansany ve

Kasapzade Ali
Bey M. veya Ali
Bey M.

~sfahan~ah Hatun M. veya elMedrese el-Üsmaniye

135

s.281)

Kudüs

860 / 1455-56
tarihli tapu defterins

[8581n7

_

844 / 1440_41
veya 848 /
1445 ns

Cemaziyelevvel
850 / Temmuz
1446 t')
-

B.O.A., Ali
- 840 / 1436~sfahan ~ah Ha
Emin - II.Murad 1441 140
1437
tun
(Tek medrese) no: 9

Gökbilgin, vak~f hakk~ ndaki bilgiyi 860 tarihli bir tapu defterinden almaktad~r. (EPL,

~ brahim Sezgin, "Malkara ~ehri", ~lmi Ara~t~rmalar, 2 (1996), s.123.
Mustafa Bilge, Turhan Bey'in Larissa'da bulunan vakf~ na ait vakfiyelerinden
bahsederken Vak~ flar Genel Müdürlü~ii'nde Dimetoka ve Malkara'daki tesislerle ilgili 858
tarihli bir vakfiye sureti oldu~unu haber vermektedir. (M.B., 5.206, dn.1173)
~A'da tarih 848
138 Baltac~~bu tarihi 844 / 1440-41 olarak verirken Ayverdi (5.559) ve D
olarak£
'""Arapça
österil .olan vakfiyenin ne~ri için bkz. EPL, (vakfiyeler k~sm~ ), s.250-255 ve M.B., s.242255.
140 Ba~bakanl~ k Osmanh Ar~ivi, Ali Emini tasnifindeki belgenin bu medresenin vakfiyesinden bir parça olmas~~muhtemeldir, fakat tarihi yoktur. Aseli kitab~ nda vakfiye tarihi olarak 844 /
1440-41'i vermektedir. Bkz. Kamil Cemil el-Aseli, age, s.177.
136
137
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CETVEL II:
Medreselerin Padi~ah Dönemlerine Göre Da~~l~ m~~
Dönem

Anadolu Medreselefi

Rumeli Medreseleri

Kudüs

Toplam

-

11

Orhan Gazi (1326-1362)

11

Murad I (1362-1389)

5.

4

-

9

Bayezid I (1389-1402)

14

4

-

18

Fetret Devri (1402-1413)

1

-

-

~~

Çelebi Mehmed (14131421)

6

~~

~~

8

Murad II (1421-1451)

16

20

~~

37

Toplam

53

29

2

84

Rumeli Toplam~~

: 29

Anadolu Toplam~~

: 53

Kudüs

: 2

Toplam Medrese say~s~~

: 84

* Bu medreselerden biri Karaman'dad~r ve Karaman bu s~ rada Osmanl~~topra~~~de~ildir.
Belleten C. LXVI, 57

EKMELEDD~N ~HSANO~LU

898

CETVEL III
1451 tarihinden önce Anadolu ve Rumeli'de fethedilen* baz~~kasaba ve
~ehirlerin fetih tarihleri ile buralarda ilk medreselerin kurulu~~tarihleri:
Fethedilen Yer
Buna

Errih 1:pril~~

UX Medrese

1326

Orhan Gazi (Manast~r) M. (1335)

Ardik (y~l)
9 y~l
Aym y~l

irilik

1331

Orhan Gazi M. (1331)

Mudurnu

1331

Y~ld~r~m Han M. (cami 1382)

Bahkesir

1339-42 aras~~

Y~ld~nm M. (cami 1388)

Bolu

1354 (?)

Y~ld~r~m M. (1391)

37 y~l civar~~
9-15 y~l aras~~

51
46-49

Tokat

1392 veya 1398'de

Hac~~ivaz Pa~a M. (Vakfiye 1407)

Gelibolu..

1376

Mihaliç Hatip M. (Vakfiye 1422-23)

Malkara

1357-58

I. Murad M.

?

Dimetoka

1359

Çelebi Y~ld~r~m Han M. (1389'dan
önce)

?

Edirne

1361

Çelebi Mehmed M. (1413)

52

Filibe

1363-65

Kula ~ahin M. (Cami 1444-45)

81

i~~ip

1382 veya 1385

Hüd'avendigar M. (1417'den önce)

46 y~l

?
47

Üsküp

1391

~shak Bey M. (Cami 1438-39)

Yeni~ehir (Larissa)

1392-93

Turhan Bey M. (Vakfiye 1446)

T~rnova

1393

Y~ld~r~m Bayezid M.

?

Selanik

1430

Sultan Murad M.

?

50-53 y~l
aras~~

Bu cetvelde verilen fetih tarihleri genellikle yayg~ n olarak kabul görenlerdir. Bunun için,
mesela Filibe'nin fetih tarihi cetvelde 1363-64 olarak kabul edilmi~ken baz~~ara~t~rmac~lar fethin
13701i y~llar~n ba~lar~nda gerçekle~ti~ini ileri sürmektedirler. Bu konunun tart~~mas~~için bkz.
Colin Imber, The Ottoman Empire 1300-1481, ~stanbul 1990, s.29-30.
•• ~lk fethi 1354'hir. 1366'da haçl~~i~galinden sonra 1367-1376 aras~nda Bizans idaresine
geçip 1376'da temelli olarak Osmanh idaresine geçmi~tir.
••• Selanik'in ilk fetih tarihi 1387'dir. Daha sonra bir süre Bizans hakimiyetine geçtikten
sonra 1430'da kesin olarak Osmanl~~idaresine girmi~tir.
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Cetvel I'in Haz~rlanmas~nda Dikkat Edilen Hususlar:
Osmanl~~Devleti'nin kurulu~ undan Fatih Sultan Mehmed'in tahta geçi~ine kadar olan 150 y~ll~k sürede, Osmanl~~Devleti'nin s~ n~ rlar~~içinde toplam
84 medresenin in~a edildi~i tespit edilmi~tir. Varl~~~ n~~ tespit etti~imiz bu
medreseler, bu dönemde bilfiil in~a edildi~inden emin olduklar~ m~zd~ r.
1451'den sonra in~a edilip önceki dönem müesseselerine ilave edilen veya
önceki dönem kurucular~ na izafe edilen medreseler bu listeye dahil edilmemi~tir. Bu döneme ait medreselerin tespitinde öncelikle konu ile ilgili ar~iv malzemesi, kronikler ve ~akay~leta bulunan bilgiler, daha sonra da günümüze ula~an vakfiyeler göz önünde bulundurulmu~tur. Bu dönemi kapsaml~~ ~ekilde inceleyen ~u eserler bu listenin olu~turulmas~ nda esas te~kil
etmi~tir: a.) Ekrem Hakk~~Ayverdi'nin Osmanl~~mimari eserleri konusunda
bütün ara~t~ rmalar için ana kaynak te~kil eden Osmanl~~Mimari Ça~~n~n
Men~e'i Osmanl~~Mimarisinin ~lk Devri, cf ve Osmanl~~Mimarisinde Çelebi
ve IL Sultan Murad Devri, c.II adl~~eseri (Bulgaristan ve Yugoslavya'y~~içine
alan ciltlerin ilgili k~s~mlar~ ndan da faydalan~lm~~ur); b) Cahid Baltac~ , XVXV/. As~rlar Osmanl~~Medreseleri, ~stanbul 1976 c) Mustafa Bilge, ~lk Osmanl~~Medreseleri, ~stanbul 1984. Bu eserler listelerde s~ras~yla E.H.A, C.B.
ve M.B. k~saltrnalar~~kullan~larak gösterilmi~tir. Ayr~ca M. Tayyib Gökbilgin'in
XV-XV/. As~rlarda Edirne ve Pa~a Livâs~~ (~stanbul 1952) adl~~ eseri de EPL
k~saltmas~~ile gösterilmi~tir. Bunlar~ n d~~~ nda Bursa medreseleri için Mefail
H~zl~ 'n~ n Osmanl~~Klasik Döneminde Bursa Medreseleri (~stanbul 1998)
isimli kitab~ ndan (M.H.) ve Bulgaristan medreseleri için ise Orlin Sabev'in
Ottoman Schools in Bulgarian Lands: 15th - 18th Centuries, Sofia 2001
(0.S.) adl~~ incelemelerinden geni~~~ekilde istifade edilmi~tir. Bu eserlere
ilave olarak, yay~ nlanm~~~tahrir defterleri (Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i
San cak-i Arvanid, ne~r. Halil ~nalc~ k, Ankara 1987; Hüdavendigâr Livas~~Tahrir Defterl eri, ed. Enver Meriçli - Ömer Lütf~~ Barkan, Ankara 1988; 166 Numaral~~Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defteri (937/1530), 1-Il, Ankara 1995;
438 Numaral~~Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defteri (937/1530), 1-Il, Ankara
1993-94) ile Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi'nde konu ile ilgili olarak bulabildi~imiz vesikalar~ n incelenmesi de bu tespiderimizin sa~l~ kl~~ ~ekilde sonuçlanmas~ n~~sa~lam~~t~ r.
Listeler, bu süre içinde tahta geçmi~~olan Orhan Gazi (1326-1362), Murad I (1362-1389), Y~ ld~ r~m Bayezid (1389-1402), Çelebi Mehmed (14131421) ve Murad II (1421-1451) dönemleri esas al~ narak, padi~ahlar~ n saka-
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nat s~ ralar~ na göre düzenlenmi~tir. Her padi~ah dönemi için kurulan medreselerin; kuruldu~u yer, kurucusu, ~ayet tespit edilebildi ise kurulu~~tarihi ve
varsa vakfiyesine ait bilgiler listelerde yer almaktad~ r. Bunlar d~~~nda yukar~da s~ralad~~~m~z kaynaklara ait referanslar da listelerde yer alm~~t~ r. Medreselerin vakfiyeleri ile ilgili bilgiler dipnotlarda verilmektedir. ~ayet vakfiye
yay~nlanm~~~ise, ne~redildi~i yer de burada belirtilmi~tir.
Ayverdi, Baltac~~veya Bilge'nin eserlerinde isimleri geçen baz~~medreseler, titiz bir incelemeden sonra cetvele dahil edilmi~tir. Bu eserlerde ismi geçen baz~~medreseler ise ana cetvelimize al~nmam~~ur. Zira yapt~~~ m~z dikkatli
kaynak taramas~ , tahrir defterleri kar~~la~t~rmas~~ve ula~abildi~imiz bütün
kaynaklardaki bilgilerin irdelenmesi neticesinde bu medreselerin cetvele
dahil edilmemesi kanaati has~l olmu~tur. Daha önceki eserlerde bu döneme
ait oldu~u kabul edildi~i halde bizim liste d~~~ nda b~rakt~~~m~z medreseler
~unlard~r:
Ebu ~shak Kazeruni Medresesi: ~eyh ~shak Kazerâni'nin Bursa'da bir
imareti bulunmaktad~ r. Bu imaretin Y~ld~ r~m Bayezid taraf~ndan ~eyh Kazerâni nam~ na yap~ld~~~~kitabesinden anla~~lmaktad~r (E.H.A., c I, s.393-395).
Memduh Turgut'un ~znik ve Bursa Tarihi adl~~eserinde medresenin 30 kadar
hücresi bulundu~unu yazmas~ na ve Ayverdi de (c.I, s.441) bir medresenin
varl~~~n~~bildirmesine ra~men medresenin ne zaman ilave edildi~i bilinmemektedir. ~maretin 1399 tarihini ta~~yan kurulu~~vakfiyesinde bu medrese
hakk~nda hiçbir bilgi yer almamas~ndan (~maretin kurulu~~vakfiyesinin ne~ri
için bkz. Adnan Erzi, "Bursa'da ~shaki Dervi~lerine Mahsus Zaviyenin Vakf~ yesi", Vak~ flar Dergisi, II (1942), s. 423-430), Mefail H~zl~ 'n~ n Bursa mahkeme sicillerine dayanarak haz~ rlad~~~~kitab~nda bu dönem medreseleri aras~ nda medresenin ad~ n~~zikretmemesinden ve bu dönem için medresenin
varl~~~ n~~ortaya koyan hiçbir kaynak bulunmamas~ ndan dolay~~ bu medrese
listeye dahil edilmemi~tir. Ayr~ca Mustafa Kara da Bursa'da Tarikatlar ve
Teld<eler adl~~kitab~nda Bursa Kazeruniye Zaviyesi'ni anlat~ rken medresenin
zaman içinde ortaya ç~kt~~~ n~~söylemektedir. (Mustafa Kara, Bursa'da Tarikadar ve Tekkeler, ~stanbul 2001, s.100)
Yakup Pa~a Medresesi: Çelebi dönemine tarihlenen bu medrese Yakup Pa~a taraf~ ndan 815 (1412-13)'te çilehane yani Halveti tekkesi olarak
bina edilmi~tir. Amasya'da bulunan bu medrese Amasya Tarihi adl~~kitaba
göre; Asl~nda yaln~z mescit-tekkedir. Bütün vas~flar~~bu hizmetine uygundur.
Medrese tesisi sonradand~r. 1031 (1621-22'de) tekke bir ~eyh ile idare olu-
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nurken Vaiz ~eyh Hüsameddin Efendi ile ~eyh Abdi Efendi aras~ nda 10 seneden beri devam ede gelen me~ihata sahip olma çelti~mesini bertaraf etmek için hücrelerle mescitte medrese tesis olunarak müderrislik Abdi Efendi'ye, tekke ~eyhli~i de Hüsameddin Efendi'ye verilmi~tir. (Abdizâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c.1, Ankara 1986, s.252.) Ayverdi bu medreseyi zikretmesine ra~men o da Amasya Tarihi'ne aufla medresenin sonradan yap~lm~~~oldu~unu söylemektedir.
Bayezid Pa~a Medresesi: Amasya'daki Bayezid Pa~a Camii'nin iki odas~ n~n medrese amac~~ ile kullan~ ld~~~~söylenmekle (C.B., s.560) birlikte
Amasya Tarihi' nde (c. I, s.90) bunun muhdes bir medrese oldu~u belirtildi~inden ve vakflyesinde de müderris ve talebelere tevcihat yap~lmam~~~oldu~undan (E.HA., c.II, s.5-6) listeye dahil edilmemi~tir.
~eyh ~tica Medresesi: Murad II'nin Edirne'de ~eyh ~üca ad~na bir
mescit ve zaviye yapt~rd~~~~bilinmektedir. Burada bir de medrese oldu~u
kaynaklarda yer al~r (M.B., s.156).
zaviye ve camiin in~as~n~~ bildirir,
ancak medreseden bahsetmez (Mecdi Mehmed Efendi, ~akaik-i Nu'ma~~iye
ve Zeyilleri: Hadaik~ '~-~akaik, ne~r. Abdülkadir Özcan, ~stanbul 1989, s.95).
Ancak Cahit Baltac~~"Mescit 942 / 1535-36'da cami haline getirilmi~~oldu~una göre zaviye de bu tarihte medreseye tahvil edilmi~~olmal~d~r" diyerek
medreseye dönü~ türülmesini ileri bir tarihe götürmektedir (C.B., s. 578).
Ayverdi zaviye için bir ~ey söylememekte, ancak mescidin Kanuni döneminde
camiye tahvilini bildirmektedir.
Mihalo~lu Mahmud Bey Medresesi: Sofya yak~n~nda, ~htiman'da Gazi
Mihalo~lu ~maret ve Camii bulunmaktad~ r. Bu imaret Gazimihalo~ullar~~
ailesinden Mahmud Bey taraf~ ndan yapur~ lm~~ur. Semavi Eyice cami için,
"II. Murad zaman~ nda veya en geç II. Mehmed'in ilk y~ llar~nda, 15. yüzy~l~n
ilk yar~s~ nda veya ortalar~na do~ru in~a edilmi~tir" demekle birlikte (Semavi
Eyice, "Sofya ~htiman'da Gaazi Mihalo~lu Mahmud Bey ~mâret-Camii", Kubbealt~~Akademi Mecmuas~ , 4/2 (1975), s.61) Mahmud Bey'in evkaf~n~ n Fatih
devrinde temlik edildi~ini de bildirir (ayn~~ makale, s.59). Eyice, ayn~~ makalede vakf~ n son mütevellisi Yusuf Rag~ p Bey'in bu eserden söz ederken bir de
medreseden bahsetti~ini bildirmektedir (s.60). Ba~bakanl~ k Ar~ivi'nde bulunan 409 no'lu tapu tahrir defterinde (s.586) Mihalo~lu Mahmud Bey'in vak~flar~~tahrir edilmi~, ancak ~ htiman'daki bir medreseden bahsedilmemi~tir.
Orlin Sabev de, medresenin Fatih öncesi bir medrese oldu~unun kesin olarak söylenemeyece~i gibi 16'nc~~as~rdan sonra bina edilmi~~olabilece~ini bil-
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dirmektedir. (Orlin Sabev, `The Family of Mihaloglu and Muslim Education
in Bulgarian Lands of the Ottoman Empire", History of Muslim Culture , Sofia 2001, s.136-166.)
Firuz Bey Medresesi: T~ rnova'da Firuz Bey'in 1435-36'da in~a etti~i
caminin yan~~s~ra imaret, mektep, hamam, mescit ve bir de medrese bulundu~una dair kay~tlara (bkz. Svetlana Ivanova, "Tirnowa", E/2, c.X, s. 547)
ra~men medrese hakk~nda bilgi bulunamam~~t~r. Osman Keskio~lu da Bulgaristan'da Müslümanlar ve ~slam Eserleri adl~~kitab~nda medreseden bahsetmekle birlikte referans vermemi~tir (s.93). Ayverdi de, eserinde imaret ve
camii kaydetmesine ra~men medreseden bahsetmez (E.H.A., c.IV, s.117).
Sofya Milli Kütüphanesi'nde bulunan 1540 y~l~na ait Ni~bolu Sanca~~~defterinde Firuz Bey'in vak~flar~~tahrir edilirken mescit ve mektep d~~~ nda, herhangi bir medreseden bahis olmad~~~ n~~belirten Orlin Sabev de 16'nc~~yüzy~la ait defterlerde bu medresenin ad~ n~ n geçmedi~ini ve Fatih öncesi dönemde bu medresenin faaliyette olmas~ n~ n oldukça ~üpheli oldu~unu bildirmektedir (bkz. Orlin Sabev, ag~~~ ). Bu sebeple medrese listeye al~ nmam~~t~r.
Sungur Çavu~~Medresesi: Ekrem Hakk~~Ayverdi kitab~ nda ( E.H.A,
c.II, s.522 ve c.III, 3. kitap, s.104), Manast~r'da Sungur Çavu~~taraf~ndan tesis
edilmi~~olan bir caminin yan~~ s~ra bir de medresenin varl~~~ n~~bildirmektedir. Sungur Çavu~~Camii'nin vakfiyesinden bahseden Ayverdi, referans olarak Hasan Kal6i ("Najstarija Vakufnama u Jugoslaviji", Prilozi, X-XI (196061), s.55-73)'nin ne~retti~i vakfiye metnine ve Mehmed Tevf~k'in Manast~r
Vilayeti Tarih çesi adl~~kitab~na i~aret etmektedir (Mehmed Tevfik, Manast~r
Vilayetinin Tarihçesi, Manast~r 1327, s.46). Ancak Hasan KaleWnin ne~retti~i Arapça vakfiye metninde böyle bir medresenin varl~~~ na dair bir kayda
rastlanmamaktad~ r. Makalenin ba~~k~sm~nda bahsedilen medresenin varl~ ~~na dair bilginin ise Mehmed Tevfik'in kitab~ndan al~ nm~~~olmas~~ muhtemeldir. Mehmed Tevfik kitab~ nda bir medreseden bahsetmekte, ancak bu
medrese için ~öyle demektedir: "Bu medresenin talebeleri vas~ tas~yla ve iane
suretiyle bina olundu~u mervidir." Bu sebeple Sungur Çavu~~Medresesi listeye dahil edilmemi~tir.
Umur Bey Medresesi: Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde K~zanl~k'ta
bulunan Saruca Pa~a Camii ve Medresesi'nden bahseder (Seyahatname, c.VI,
s.157-158) Ancak Ayverdi, asl~nda caminin Saruca Pa~a'n~n o~lu Umur Bey'e
ait oldu~unu, Umur Bey vakflyesinde ise medreseden bahsedilmedi~ini be-
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lirterek medresenin sonradan yap~lm~~~olabilece~ini söylemektedir (E.H.A.,
c.II, s.514). Bu nedenle de medrese liste d~~~ nda b~rak~lm~~t~r. Umur Bey'in
818 tarihini ta~~yan vakflyesi Tayyib Gökbilgin taraf~ ndan ne~redilmi~tir.
(EPL, Vakf~yeler k~sm~, 5.235-244)
9. ~lyas Bey Medresesi: Ayd~n civar~ndaki Balat'ta bulunan bu medresenin bânisi Mente~eo~lu Emini ~ücaaddin ~lyas Bey (ö.1421)'dir. Külliye cami,
medrese, iki hamam ve bir imaretten müte~ekkildir. Caminin kitabesinden
anla~~ld~~~na göre binan~n in~as~ na 806 / 1404 tarihinde ba~lanm~~ur. Cahit
Baltac~'mn kitab~nda (C.B., s.81) yer alan bu medresenin yap~ld~~~~tarihte ise
Balat bölgesi halen Osmanl~lar~n hakimiyeti alt~ na tam olarak girmemi~~oldu~undan (Balat'~ n kesin olarak Osmanl~lar'a geçme tarihi 1426'd~r) medrese, liste d~~~ nda b~ rak~lm~~t~r.
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1331-1451 tarihleri aras~ nda Osmanl~ lar'~n Anadolu ve Rumeli'de fethettikleri ~ehir ve
\ kasabalar~ n fetih tarihleri ve buralarda kurulan ilk medreseler
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*Trablus~am

Bu haritada, dönemler ve s~n~ rlar Donald Edgar Pitcher'~ n An Historical Geography of the Ottoman Empire ( Leiden 1972) eserine göre düzenlenmi~tir

