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NAHÇN AN'DA BİR ERKEN DEMİR ÇAGI NEKROPOLÜ: 
KOLANI 

VELİ B. BAHŞALİ\>:V 

Nahçıvan'da yapılan arkeotojik kazı ve araşurmalar, bu yörenin, İ.Ö. Il. 
binyılın .sonu ve I. binyılın başlannda "Hocalı-Gedebey" adı verilen bir kültü
rün sınırları içinde kaldığını ortaya koymuştur. Ancak, I. Kültepe ve IL 
Kültepe gibi çok tabaltalı höyüklerde bu kUltüre ait tabaltalar aşın derecede 
tahrip oldu~ndan stratigrafi konusunda bir sonuca varmak mümkün ol
mamıştır. Buna karşılık 1986 yılından beri Nahçıvan'da sürdürülen araştır
malar sonucunda bu kültüre ait birçok nekropol ortaya çık.arılmışnr. Bu ça
lışmalar ve özellikle de buluntutar ise şimdiye kadar yeterince yayınlanmış ve 
söz konusu kültür hakkında doyurucu bilgi verilebilmiş değildir. Bu sandan 
kaleme almakta ki amanmız, Hocalı-Gedebey kültürü için karakteristik gri 
keramik, silah ve süs eşyalan veren Kolanı nekropolü buluntularını bilim 
dünyasına tanıtınak.tır. 

Kolant rıek.royolö Doğu Nahçıvan'da, Şahbuz ilçesine bağlı Kolanı kö
yünün do~sunda, yüksek dag: silsilesinin Nalıçıvan çayı vadisine inen bir çı
kıntısı üzerinde kuruludur (Harita). Taş sandık türü mezarlar yamaçta bu
lunuduk.lanndan, toprak. örtüleri erozyon sonucunda açılmış ve biiyük bo
yutlu mezariann tümü köylüler tarafından talan edilmiştir. Kurtarma amacı 
ile yapılan kazılar sırasında nekropolde, 1986-1989 yılları ara5ında, talan 
edilmiş mezarlar da dahil olmak üzere, 16 mezar incelenmiştir. 

Bir bölümü taş sandık türü olan mezarların yapısında bir standardizas
yon yoktur. Mezarlar toprag:a kazılmış çukurlara yassı sal taşlarla oluşturul
muş, duvarların alçak kısmı kaba ta.!Jlarla Orülerek tamamlanmıştır. 

• Dr. y,.,ü B. Bab~, Azerbaycan lıiml,.,r A.kad,.,rni.ıli Nalıçıvan İlirn M,.,rkzi ,.,IW'k.çisL 
Bell,.,ıen G LXII, 1 
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OSMANLI İLMİlE TARİKİNDE "PAYE"Lİ TAYİNLER 

YAHm DEVLETTE KAZANÇ KAPISI 

FAHRİ UNAN* 

Osmanlı Devieti'nin ilmiye teşkilaCJ, şimdiye kadar muhtelif cihetlerden 
tedkik mevzüu edilmiş ve konuyla ilgili olarak çeşitli yayınlar yapılmış bu
lunmasına1 bu hususta bazen ilmi kriterleri aşarak subjektif duygulan n da işe 

kanşması yüzünden lehte ve aleyhte birtakım görüşler ileri sürülmesine rag
men, altı yüzyılı mütediviz tiribi geçmişi bulunan böyle bir teşkilatın, hala 
incelenmeyi ve ~unlmayı bekleyen pek çok karanlık veya yeterince aydın
lanmamış yönü bulunmaktadıc. Binaenaleyh, bu tür meselelerio tamamını 
böyle bir yazıda ele almak mümkün olmadığı için, burada daha ziyide tek bir 
konu üzerinde durmak istiyoruz: Bilhassa XVI. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren gittikçe artan bir şekilde ortaya çıkan piiyeler ve bu çıkışın arluı..sında 

yatan siyisi, Mlsyal ve kültürel arniller. 

P.i~ nedir, bu kelime ile neyi kastediyoruz? Şem.seddin S3mi merhumun 
lügatinde söz konusu kelimeye: "1. n"itbe, mertebe, nilı ve mansıb derecesi. 
2. tırik-i ilmi ashabına verilen rütbe." karşılığı verilmiştir. Ancak -kelimenin 
bu manaları da bulunmakla birlikı.e- bizim burada sözünü ettiğimiz paye, bu 
manalann birazcık dışında müı.ilaa edilmesi gereken bir konuyla ilgilidir. 
Göıiinüşe göre, bu manalardan ikincisi, kelimenin biuat ifade ettiği bir hu-

"Yrd. Doç. Dr. H.Ü. Ed. Fak. Tarih BOllırnü. 
1 Su }'ll}'!. nlar ciımlesinden olmak ÜZere bkı. Arif Set, "Devlet-i O&m3niyyenin Te'esısü.s ve 

TakaıTuru Dewinde lıirn ve Ulemli", Daro'l..fıinOn Edebiyat Fak. Mer: .• İst;uıbul 1332, s. 137-144; 
Muallim Emin Bejt, "T:i.rihı;e-i Tınik-i Tedris", ilmiye Sifn.imesi, İsmnbul 1334, s. 642-651; O. 
Nuri Ergin, Türk. Murif Tarihi, 1-11 (iki cilt bir arada), İstanbul 1977; M. Ş. Yaltkaya, 
"Tıınzimattan Evvel ve Sonra Medrestler", Tanzimat I, İslllnbul 1940, s. 4.63-467; A. Siiheyl 
Ünver, Faıih, Külliyesi ve- Zamanı /Jim HayatJ, İstanbul Üni. Yay., İstanbul 1946; i. H. 
Uzunç:ı.rıplı, Omıanlı Devleti'nin ilmiye Teşk.Jlıin, TTK, 3. bekı, İstanbul 1988; Şehabettin 
Tekindajt, "Medrese Dönemi", Cumhuriyelin 50. Hlında lsranbul Oniveniresi l97!J, İstanbul 
1975, s. 3-37; Cahid &hacı, XY-XVJ. Asirlarda Osmanb Medrr:sderi, Endenın Kiı::ı.bevi, isı::ı.nbul 
1976; Hiiseyin Atay, MFatih-sUieymi.niye Medrestleri Den Prognunlan ve İc:iıetnaıneler", 
VaJr.dlar Dergisi, Xlll (1981), s. 171-236; ıoJDI ~· Osmanlılıorda YıiJ:sd: Din Egiıinıi, Deıgah 
Yayınlan, İitanbul 1983); Ekmeleddin İb&ano@:lu, "Ottoman Scieııı:e iıı ıbe Clas:&ical Period and 
Early Conl8cts wilh European Scieııce aııd Technology~. Tnıııııfer of Modern Scieııce & 
Technology ro Lhe Muslim World (ed. Eknıeleddin hpaııo@:lu), İsıanbul1992, s. 1-48. 
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sus olmayıp, XVII. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve bizim ap.Atda ele ala
cağımız konu çerçevesinde kelimeye sonradan yüklenmiş olmalıdır. Hemen 
belirtelim ki, incelenmek istenen konu, görünüş itibariyle, üzerinde dorulan 
kelimenin -sonradan yüklenmiş bile olsa- mana sınırlan içerisinde cereyan 
etmekle beraber, biz burada esas olacak bu cereyan tarzının arkaıunda yatan 
sosyal ve siy.ısi' hadiseyi; bu hadiseyi doğuran, besleyen ve asırlan:a yaşama
sına imkan hazırlayan sa.ikleri anlamaya çalışacağız. 

Gerçekten, aşağıda göıiileceki üzere, ortada, birtakım ilmiye tarild asha
bına birtakım nitbelerin verilmesi hadisesi bulunmaktadır; öte yandan bu 
rütbe vermelerde Osmanlı ilmiye, adiiye ve hukUk düzeni içerisinde -şeklen
bir kanonsuzluk da söz konusu değildir. Binienaleyh, bu konuda resmi mu
dnı.elitın nasd yürütüldü~ ve bunun kanun nezdindeki durumu ürerinde 
durmayacağız. Ancak bize öyle geliyor ki, kitıiba uygun bu uygulamanın ar
dında, üzerinde ciddi bir şeltilde dunılması, tedkik edilmesi ve manalandı
nlma.ııı gereken; dahası, varhAt bugüne kadar ulaşan bir mantık ve anlayış 
yaunaktadır. Bu anlayış, bize göre, kestirmeden tarif eunek gerekirse, işe 
göre adam bulmak değil, adam için iş l'e}'a kazanç kapısı bulmak şeklinde or
taya çıkmaktadır. Bu anlayışın Osmanlı siyisi, idari ve hukUki mekanizmaJan 
ile adliye, ilmiye ve maarif te~ladannda cereyan eden o kadar bol öme~ 
vardır ki, manzara bir bakıma herkes tarafından kanıksanmış gibidir; dolayı
sıyla ciddi manada hiç de rahatsızlık duyulmaz. Bu sebeple de söz konusu 
müess.eseler üzerinde çalıpnlar tarafından, ekseriyede basit bir terfi' ve tasvir 
konusu olarak görülüp geçilir. Meseli, Osmanlı ilmiye teşkilau üzerinde -
fazla yonıma girmeden- ilk defa derli toplu bilgi veren merhUm UzunçiUlılı, 
bizim burada sözünü ettiğimiz ve bir sağlıklılık belirtisi olarak gör-emediğimiz 
konuyu, daha ziyade müderri5lerin terfi'ileri çerçevesinde kısaca tasvir et
mekle yetirunektedir. 

Bu zariıri açıklamaJacdan sonra, meselenin tarihi seyrine geçebiliriz. 

Osmanlı Devleti, bilindi~ gibi, ı.arih sahnesine dağı.lmakta olan Anadolu 
Selçuklu Devleti'nin Bizans kaqısında:k..i batı sınırlannda, Sögüt ve çevresinde 
küçük bir Uç Beyfiği olarak çıkmışn. Bu küçük beyliğin istikb3..Ide dünya siya
setinde oyuayacagı rol hususunda, eminiz Id, onun başında bulunanlar da 
fazla bir şey bilnıiyorlacdı. Ancak, o sırada Anadolu'da bulunan di~r Türk-

2 Uzı.ınÇ>U'11lı, a.g.e., ıı. 61-63; aynı anlayı~n bdWA mii.ell5oelioeGi ile ilgili yönii.lıılkkında bb. 
ayn.ı cşer, s. 87-98. 
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men beyliklerinin aksine, çewesi kendisi gibi Türk. ve Müslüman beyiik.lerle 
çevrili olmay.uı ve bausında aleyhinde genişleyebileceği zayıf ve küfr diy.in 
bir Bizans bulunan Osmanlı Beyliği, bu coğrafi, siyasi ve konjonktürel 
avantajlan kullanmasını iyi bildi. Bizans'a yönelik olarak devreye soktuğu 
gaz;i ideolojisi ile bir taraftan idaresi alundaki topraklann sınırlannı gen~le
tirken, diğer taraftan öteki Türkmen beyliklerinin insanlan nazarında ôhid 
faaliyetleriyle kazandığı g;iziler topluluğu kimliği ile, bir dizibe merkezi ha
line geldi. Böylece, Osman Bey'in beyliğin başına geçişinden kısa bir süre 
sonra, diğer bir deyişle yan m yüzyılı bile bulmay.uı bir zaman zarfinda -Bursa 
ve İznik gibi büyük ve ehemmiyetli ıtehirlerin de ele geçirilmesiyle-, bu küçük 
beylik hız1a devlet olma yolnna girdi. 

:Bu küçük beyliğin sınırlan içerisinde başlangıçta bir tane bile medrese 
bulunmuyordu. 1330 (73I)'da İznik'te kumlan ve İznik Orh3niyesi adıyla da 

anılacak olan ilk Osmanlı medresesinin3 kuruluşuna kadar, Osmanlı Beyli
~i'nde eg;iı.jm ve öğretim faaliyetlerinin nasıl yüriitüldlığüne dair elimizde 

bugün için hemen hiç bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak pek muhtemeldir 
ki, Anadolu'nun ve istim dünyasının medrese bulunmay.uı diğer yerleşim 

yerlerinde olduğu gibi, Osmanlı Beyliği topraklannda da, bu hususta cimi ve 
mescidler mühim bir rol oynuyorlar, hem ibadet ve hem de -küçük ölçekli de 
olsa- eğitim ve öğretim mahalli olarak hizmet veriyorlardı. Gerek kaza ve ge
rekse eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yetişmiş 
elemanlar ise, pek tabii olarak, Anadolu'nun Konya, Kayseri, Sivas, vs. gibi 

birer kültür merkezi durumundaki eski büyük Selçuklu şehirlerinde yeı.işen, 

fakat buralarda siyasi ve sosyal istikrarın bozulmasıyla huzuru kaçuğı için sı

ğınabileceği emniyetli yerler arayan, bu sebeple Osmanlı topraklarını bir 
me/ce' ve me'men olarak gören insanlar tarafından karşılanıyordu. 

Beyliğin, sınırlarını genişleterek hızla büyümeye ve bir devler haline 
gelmeye başlaması neticesinde bu dış kayuaklann yetersiz kalması ve bundan 
böyle dışandan gelecek insanlarla ihriyacın karşılanamayacağının anlaşılınası 
iledir ki, ilk defa İznik'te olmak üzere, Osmanlı topraklannda bizzat Os
manlı medreseleri kurulmaya başlandı. Bursa ve Edirne gibi ayuı zamanda 

3 Sultan Orhan uır.ofından kurulun bu ınedre:;eye. ilk olarak D;ivtld-ı Kayseri (Olm. 
751/1351) adlı birisi miiderriıJ tiyin edilınişıl (bkz. Mecdi Mehmed Efendi, H.ıodıi'iku'ş.Şak:i'ik 
(Terr.eme-i S;ıli'ik; Şaklyrk-ı Nu'mMıı)'e ve kyilleri, l, haı. A.. Özcan, lst:anhul 1989. s. 27; 
Uıunçaqılı, a.g.e.,s.l). 
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yeni devlete p<iyit:ıht olan büyük şehirlerde, bizzat sullanlar ı-arafından peş
p~e medreseler kuruldu 4• 

Osmanlı Devleti'nin ilk bir buçuk asırlık ririhi içerisinde, diğer bir de
yişle İstanbul'un fethine kadar olan zaman zarfında kumlan medreselerinen 
önde gelenleri, ayuı zamanda bir süre devlete başkentlik de euniş bulunan 
İznik, Bursa ve Edirne şehirlerinde ortaya çık.ınışh. Bu şehirlerde kurulan ve 
kendilerine itibar olunan medresderin hemen hepsinin sultanlar veya devle
tin önde gelenleri tarafından te'sis edilmiş olmaları, bunlann derecelerini 
olduğu kadar eğitim ve ögTetim politikalarını da doğrudan etkilemiştir. Bu 
durum eşyanın tabiatine de uygundu. Ziri, önde gelen bütün devlet adam
Iarı ve müesseseleri başkentre bulunuyordu; dolayısıyla beylikten devlete dö
nüşmekte olan ve gün geçtikçe daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışının 
hakim olmaya OO.,ladığı bir siyasi mekanizma içerisinde yetişen insanların ik
bal ve istikb.il ümitleri, ancak bura]arda -ellerinde devlet imkiniarı bulunan
lara hizmet ve sadikat arzının doğrudan ve kolayca yapılabileceği başkent
lerde- gerçekleşme imkinı bulabilirdi. 

Gerçekten, bu siyasi yapı medresderin iribar kazanmalarında veya kay
beunelerinde o kadar etkiliydi ki, bir süre başkentlik eden bir şehirdeki 
medreseler, istikb.ilini devlet kapısında ve dolayısıyla Umiye tarikinde gören
lerin koşuştukları cizibe merkezleri olurken, başkentin değişmesi ve yeni 
başkentte yeni medresderin açılm.ısı ile, eski ba.,kentin itibarlı medreseleri 
otomatik olarak itibar kaybına uğramakta ve ikinci sıraya düşmekte idiler. Ni
tekim, önceleri İznik medresesi önde gelen Osmanlı medresesi iken, Bur
sa'nın alınması ve burada yeni medresderin kurulması ile bu önediğini 
Bursa medreselerine kaptıracak; Edirne'nin başkent olması ve burada yeni 
medresderin açılması ile aynı şey Bursa medreselerinin başına gelecek ri. İs
tanbul' un fethinin ardından, bu nihai ve daimi başkentte kurulan yeni med
reseler ise, bundan böyle Edime'deki medreseleri geri plina itecektir. 

İsranbul'un fethini müteikıp Osmanlı Devleti'nin dh3n-şümıll bir impa
ratorluk hiline geldigi; fethin ardından Ffttih Sultan Mehmed'in önderh
ğinde siyasi, içtimai, iktisadi, askeri, adli-hukuki sahalarda ve bilhassa maarif 
alanında girişilen yeni düzenlemelerle beylikten delilete ve devletten impara
rorluğa giden yolun ehemmiyetli ölçüde tamamlandığı bugün herkes ıara-

4 Bu r=dresderie ilgili dedi toplu bilgi almak için bkz. &.Jt;ı.cı, a.g.e., s. !5; Mustafa Bilge, 
İlk Osmanlı Medrcsderi, 1984, s. 5-Hi; Uzunçaqı.lı, ag.e., s. 1·2. 
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fından kabfıl edilen tarihi bir vikıadır5 • Fatih, devlet teşkilatını yeniden 
tanzim cümlesinden olmak Üzere, medrese teşkilatını da gözden geçirtmiş ve 
bu sırada mevcut medreseler kendi aralarında bir tasnife ve derecelendiril
meye libi tutulmuştu: Buna göre, en alt seviyede Yinnili (müderrislerine 
günlük 20 akçe ücret ödenen) medreseler bulunuyor, onlann üzerlerinde sı
rasıyla Yınni-beşli (müderrislerine günlük 25 akçe ödenen medreseler), 
Onızlu (müderrislerine gtinlük 30 akçe ödenen medreseler), Kırldı 
(müderrislerine gı1nlı1k 40 akçe ücret ödenen medreseler) ve Em/i 
(müderrisleıine günlük 50 akçe lleret ödenen medreseler) medreseler yer 
ahyordufj. EIHli medreseler kendi aralannda Hariç ~ Dihil olmak üzere ikiye 
aynlmıştı. Bunlardan H;irjç medreseleri, umUmiyetle devlet erkinı tarafın
dan kurulmuş bulunan medreseler idi. DaJıjJ medreseleri ise, daha ziy3.de 
Osmanlı padişahlanyla şetızideler, valide sultanlar, hanım sultanlar ve pidi
şah kızları tarafından kurulmuş medreselerdi. Fatih'in Teşkilit Kinuııniime
sine göre, bu medrese derecelenmesinin en üstünde, kendisi de bir Dahil 

medresesi olan Sahn medreseleri (=med<iris-İ 'iliye) yer alıyordu 7 • Fatih dö
neminde yegane Altımşlı medrese, Ayasofya medresesi idi 8. Ancak, Ayasofya 
medresesinin Alunışlı medrese oluşu mutlak ve değişmez değildi; meselii bu 
medreseye müderris tiyin edilen ünlü Türkistanlı Alim Ali Kuşçu'ya Fatih ta
rafından günlük 200 akçe ücret tahsis olunmuştu9 • 

Osmanlı medreselerinin bu şekildeki t:asnifı ve itibar derecelenmeleri 
XVI. yüzyılın ikinci yansına, yani Süleyminiye medreselerinin kuruluşuna 
kadar olduğu gibi devam eni. Süleymaniye medreselerinin kurulmas.ı ve bu 
medresderin binisinin zamanın hükümdan olması hasebiyle, önceki dö
nemlerde inşa olunmuş bulunan medreseler, ister istemez bir itibar kaybına 
uğradılar; bu arada Sahn medreseleri de eski üstünlük1erini bir ölçüde kay

bettiler 10• Uygulamadaki yerlerini korumalarına ve eğitim faaliyeı.lerini de-

~Konuyla ilgili olaralt bkz. Halil İrıaicık., "Fitih Sulı:;ın Mehmed,İsı.anbul'uıı Fedıi ve İm
parawrluk", TUrk Klilıiirü (Anbrn. 1964), Sayı 20, s. 8-13; aym y.u.u, "Osmanlı İmparatorlutu", 
TiirJ: DUny.ısı FJ Kitabi. Aııkar.ı 1976, s. 979; J:e;ııi, "Mehmed W, Jslıim AmiklopedW, Vli (1979). 
5. 534. 

6 Bu asnif. Fatih'in meşhUr Teşkilat Kinunniimesi'nde de bulunınalmıdor; bkz. 
Abdfıik.adir Özcan, "Faıih'in Teşk.iliit Kanunnimesi ve Nizam-o.Aıem için Karde.; Kaıli ~lesi", 
İst. Üni. EdeWy.ır Fak. Tarih Ikrgiı;i, Sayı 33 (Mart l98Q.8l), istanbull982, s. 39. 

' -Ou:a.n, a.g.m. aynı yer. 
8 Balıaçı, ıı.g.e. s. 47 dipnot 16; 475. 
9 Mf,cdi, a.g.e. s. 183; Ünver, a.g.e., s. 10; Baltaçı, ıı.g.e. s. 47 dipnot 16; 476. 

ı o Uzuru;arşılı, a.g.e., s. 58. 
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vam ettinnelerine rağmen, XVL yüzyılın ikinci yarısından sonraki medrese 
tasnifınde, Kırlclı medreseler de dahil, dereceleri düşük göriilen medreseler 
ekseriyeıle yer almazlar. Bu yeni tasnife göre, medreseler esas olarak İbtida-i 
H.iriç, Hareket-i Hariç, İbtidii-i Diihil, Hareket-i Diihil, Müsıla-i Sahn, Salın-ı 
Semhı, ibtidii-i Altmış/ı, Hareket-i Altmış/ı, Müsıla-i SüleymAniye, Süleymii.
niye, Hii.mise.i Süleymii.niye, DArıı'J-hadis (-i Süleymii.niye) olmak üzere 12 sı
nıfa aynlnuştı ki, bu tasnif XIX. yüzyılın sonlanna kadar deviın edecektir11• 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan yeni medrese ta.mifi 
ve derecelenmesi, aynı zamanda medrese sayısının ve buralarda den> veren 
nlemanın artması ile de yakından ilgilidir. ~ağıda kısaca hulasa olunacak 
olan mülahazalar, medreseleri sıkı bir denetim altında bulundunna ihtiyacı 
hisseden devleti, yeni arayışlara itecek ve böylece ilmiye tarild ile ilgili olarak 
o zamana kadar pek görülmeyen yeni uygulamalar ortaya çıkacaktır. Bu uy
gulamalann en dikkati çeken husüsiyeti, müderrislerin hareketlerP2 esna
sında terfi' imk3ııının bulunmadığı bir sırada deweye sokulmuş olmasıdır 1~. 

Böylece, mesela Salın müderrisligi.ne gelme~ anıilanan birisine, Sahn med
reselerinde mönhal kadro bulunmaması durumunda, Sahn dışındaki bir 
medresenin bükmen Sahn farz edilerek tevcih olunması yoluna gidilmiştir. 
Artık, ilmiye sım/jna mensup kişilerin yükselebilmesi veya yükseltilebilmesi 
için üst medreselerde mönhal kadroların ortaya çıkmasına gerek kalmı
yordu. Bu uygulama, XVI. yüzyılın sonlanndan itibaren gittikçe artan bir şe
kilde, medrese tabakalanması içerisindeki bütün kategorilere teşmil olundu. 
Möderrislerin yükselmelerine veya yükseltilmelerine lüzum görüldüğünde, 
bulundu~ medresenin seviyesi düşük bile olsa, burası hiilunen bir üst basa
mak medreseden sayılmak suretiyle ihtiyaç karşılanmaya başlandı 14• An cak, 
hemen belirtelim ki, aşağıda da ifade olunaca~ üzere, bu durum, böyle bir 
medreseye tAyin edilen müderrisin burada bulundug-o süre için geçerli ola
cak ve müderris başka bir yere tAyin olundu~ takdirde, söz konusu medrese 
eski statüsüne döndüriilecektir; dolayısıyla bu tür medreseleri n statülerinin 
yükseltilmeleri, müderrislerin şahısları ile do~rudan ilgilidir. Fakat, bu du-

11 Aynı ıa..nlfi XIX. yüzyılın iinlii devlet adaını ve Wihçjsi Cevdet~ da vermektedir; blz. 
Thih-i Ccrldet, r, isıanbull309, s. 1 Il. 

12 Osmanlı il.uıjye tarikinde harelet, basamallar bilinde sını.lanan medresele ri, en alt 
ııeviyedek.inden en iiat 8e\'iyedek.ine kadar mrası ile tek tek geçme-g-e, dig-er bir deyi,.ıe miiteselai.l 
redi' sisteminin cereyin Şe!iline denıntkıedir. 

13 UziliiÇ3ql)ı, a.g.e., s. 62. 
1 ~ A.g.e., s. 58. 
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rumun XVIII. yüzyılın sonlanna doğru, şahıslan da aşarak kalıcı bir mihiyet 
arz ettiği anlaıjılmaktadır. Nitekim, yazımıun sonunda yer alan III numaralı 
ektek.i "Medaris-i Milsıla-i Sahn, der-Bunisa" ibicesi, "Bursa' daki Milsıla-i 
Salın medreseleri" m.Uuisına geliyor; oysa Bursa'da gerçek manada Mıisıla-i 
Sahn medreseleri bulunmamakta idi. Orijinal manada Mıisıla-i Sahn medre
seleri ise, Fatih'in İstanbul'daki meşhür külliyesinin bünyesinde yer alan 
medresderin ikinci grubunu, Seıruiniye (Sahn-ı &min) medreselerine ta

lebe hazırlayan Tetimme medreselerini ifade ediyordu; esa.sen MUsıla-ı 
Sahn'ın manası da (Sahn'a ulaştınuı, götüren) bunu göstennektedir. 

Yi.ıkanda, bu tür uygulamalara, müteikıp yüzyıllardaki kadar yaygın ol
mamakla birlikte, daha XVI. yüzyılın ikinci yarısından iıibaren rasılandığını 
söylemiştik. Bu cümleden olmak üzere, 983 {1575)'te Edirne Halebiye med
resesi müderrisi olan Mevhin:ii Ya'küb (ölın. 1002/ 1593), bir süre sonra ye
rinde" paye-i Sahn i'cibar" olunmuştu 111• Trablus-Şam kadılığına kadar yükse
len Mevhina AbdU'l-harnid (ölm. 998/1589-90), 993 (1585)'te Üç Şerefeli 
medresesi mllderrisi iken önce yerinde "Sahn-ı hükmi" kılınmış ve sonra da 
Edirne Biyezidiyyesi müderrisi olmuşru16 . Salmcal< lakaplı Mevlana Rıdvan 
Efendi (ölın. 1015/1606), 1588 (996)'de Kalender-hane medresesi müderrisi 
iken, "Sahn-ı hükmi" ile yerinde bırnkılınıştı 17. Mevlana Mustafa Efendi (ölm. 
1016/1607), 1004 (1595)'te Manisa'da H3.tuniyye medresesi müderrisi iken 
"piye-i Sahn i'ciban ile Dahil rütbesine n.i'il" olmuşnı 18. Mevlana İbrahim 
Efendi (ölm. 1020/1611), 1003 (1594-95)'te Üsküdar Mehmed Paşa medre
sesine tiyin edilmiş ve daha sonra aynı yerde "pi.ye-i Salınile terfih" olun
muştu19. Keza, Mevlina Tacü'd-din (ölın. 1020/1611) de 1017 (1608)'de 
Bursa Molla Yeğen medresesinde müderris iken, aynı şekilde, yerinde "pi.ye-i 
Salın'a" terfi' olunmuştu20 • Keza, 1024 (1615)'te "Sinin Paşa D;iru'l-hadisi 
piiye-i Sahn olup" Mevlana Abdü'l-b:ik.i (ölm. 1031/1622)'ye verilmişti21 . 

"Kadı-zade dimeklemeşhUr" Mevlana Mehmed Elendi (ölm. 1040/1630-31), 
1623 (1033)'te Hiric medreseleri arasında bulllllan MahmUd Paşa medrese
sine "paye-i Sahn i'dbarı ile" müderris tiyin edilmişti; diğer bir deyişle, 

l!i Nev'i-zide Aı.iyi, Hadfi'ıku'l-Haki'ık fi TeJcmileti'f-Şaj:A'ik., I (Şaü'ik-i Nu'mini,-e t'C 

Zqillerl, 2; haz. A Oıcan), İstanbul 1989, s. 326. 
16 A.g.e., I. s. 310. 
17 A.g.e .. n, s. 510. 
18 A.g.e., II, s. 525. 
19 A.g.e.,II, s. 539. 
~ A.g.e., II. s. 551. 
21 A.g.e., II. a. 664. 
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MahmUd Paşa medresesi Hilı"ic iken bu ı:iyinle Dahil oluvermişti22• Bu tür 
yüzlerce örnek vermek mümkündür. 

XVII. yüzyılın başından itibaren bu tür uygulamaJann hızla artuğı gö
riilmektedir; bununla birlikte, yüzyılın ilk yansına ait örnekler2S, aynı yüzyılın 
ikinci yansına ait örneklere nisbetle biraz daha azdır. XVII. yüzyılın ikinci ya
rısından sonraki örnekler ise, bütün medrese derecelerine teşmil edilebile
cek kadar çağalmakta 24 ve gitgide medrese derecelenmeleri ile ilgili olarak 
yukanda verdiğimiz tasnif alt-üst olmaktadır. XVI. yüzyılda Haric medresele
rinden olan medreselerin, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda sık sık bükmen Salın, 
İbıidii-i Altnuşlı, Miısıla-i Süleymaniye sayılmak suretiyle kendilerine müder
ris tayin edilmesi ve böylece medresderin bile klasik pozisyonlanndan iki üç 
basamak yukan çıkarılması, bu dun.ımun en açık göstergeleri ve artık sıradan 
işlerdendir. Bu sıradan işlerden birisi de, derecesi yükseltilen bir medrese
nin, kendisine tayin edilen müdenisin ya başka bir medreseye veya kazaya 
çılanası ile çoğunlukla derecesinin tekrar eski haline döndürülmesi, diğer 
bir deyişle rütbes.inin tenzil edilmesidir23• Böyle bir uygulama bize, yapılan 

tayin muamelelerinin aslında gayr..j rabiiolduğunu; tayini gerçekleştirenlerin 

de bunu bildiklerini, söz konusu yükseltmenin sadece tayin edilen mürlerıisi 
taltifve tatmin gayesini güuüğünü göstermektedir. Dolayısıyla bu dun.ımu, 
başka bir ifade ile "işe adam bulma" degil. "adama iş bulma" olarak görüp 
değerlendirrnek de mümkündür. Öte yandan, söz konusu uygulamaların 

2ll Ag.~. II, s. 744. 
2~ Bu dönem~ 3.it r.utgele seçilmiş ônıek.ler için bkz. Aclyi, a.g.~ .• I, s. 297, 302, 303, 307, 

309, 312, 313, 314, 320; II, s. 390, 392, 395, 399, 529,533, 536, 540, 542, 544, 557,561, 564,567, 
568, 569, 570, 593, 629. 646, 648, 663. 664, 701, 722, 744 ve daha pek çok örnek... 

2~ Bu döneme ait olmak fu:ere, Osmanlı biyografi yazarlarından Şeylıi Mehmed ffindi 
yüzlerce örnek vermektedir; bkz. Velayi'u'J..Fu..r.ala, (Şali'ıku'n-Nu'miniJ7l! ve z.,.;Heri; haz. A. 
Özcan), I, İstanbul 1989, s. 16, H, 208, 211, 245, 246, 249, 270, 271, 293, 300, 302, 304, 309, 
312,314, 318, .319, 321, 322, 326,329,331 .. ,,;kedi Il, s. 7, 8, ll, 15, 19. 20. 21, 28, 30, 31, 33,34, 
60, 63, 66, 71, 73, 79, 119, 123, 124, 125 ... ; keza lll, s. 487, 488, 489, 494, 497' 498, 499, 501, 50-t. 
505,506,510,512,513, ~-e yiızlercesi. 

25 Bu konuyla ilgili olalllk ayrıca bkz. UıunÇlll1.1lı, :r..g.~ .. s. 59--60, 62-63. Uzunçarşılı'nın 
verdi!ti bilgilere göre (s. 59, dipnot 1), ~piye~ olarak verilen medceııelerin sayılan ı;ı.man 
içerisinde bit hayli arun.ışur. Meseli, 8 XVI. ası.rda Mılnla.-i :ıahn mUderrisliı!i pek mahdud iken 
XVII. :uırda. Sahn-.ı .seman mlıderrislerinin adedi lurk rıekiz [Oy:oa esis olarak 8 Sahn medresesl, 
dolayısıyla gerçek miiruida 8 Sahn mlıderriııi bulunuyordu. F, U.] ve daha sonra da bir misli 
arunışur. 1300 H. (1882 M.) muayyen bir kadrosu olmayar.ık mikıan arup eksilen İb6da-i hıtriç 
müde~nden sonra muayyen kadrosu olan Hareket-i h;iriç mlıdeni:ıleri lurk ve lbıid.i-i dahil 
kırk sekiz, Hareket-i dihil miiderrisleri anız iki, Mfuıla-i Sahn seksen sekiz, Salın-ı sernan sekiz, 
lbtida-i alunl'llı kırk sekiz ve Hareket-i altmı,P• medreseleri otuz iki idi." 
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-kanuni altyapısı hazırlanmış olsa bile-, başlangıçta haun sayılır veya ilmiye 
tariki içinde belirli bir mevki'e gelmiş ~ilerle ilgili olarak ortaya çıkınası da 
bunu ortaya koyuyor. F.sasen, bu uygulamanın dikkatimizi çekmesi ve bu ça
lışmaya konu teşkil etmesi de buradan kaynaklanmaktadır. YUzlerce örnek 
arasından rastgele seçilen ve aşağıda surederi verilecek olan değişik dönem
lere ait dört vesika, bu uygulamanın XX. yüzyılın başına kadar hiçbir de~işik
liğe uğramadan sürdüğllnü ortaya koyuyor (bkz. Ek I-IV). 

Medreselerde karşılaşılan bu uygulamanın bir benzerini, daha doğrusu 
uzanusını kadılıkla..ra tayin konusunda da göriiyon.ız. Söz konusu uygulama
nın medreselerde ortaya çıkmasıyla adiiye ve kaza teşkilaunda tatbik sahası 
bulmaya başlamasmda göriilen zaman paralelliği, bir taraftan umUmi Os
manlı tökezlemesinin başladı~ı döneme rasdaması, diğer taraftan eğitim-öğ

retim ve kaza faaliyedeıinin bir bütün olarak ilmiye teşkilatı içerisinde yer 
alınası dolayısıyla, tabii görülmelidiL Hakikaten, rerli'ler ister m.bii yollardan 
harekede ve isterse "pıiye"ler kazanmak sUretiyle olsun, medreseler ve ad
liye/ kaza teşkilau, ayın yolun üzerindeki menziller gibidir. Adiiye mekaniz
ması içerisinde rol ve vazife alacak olanların, esas olarak bir takım medrese 
kademelerini geçerek bulunduklan yerlere ulaşabilmeleri keyfiyeti, "p.iye"'i 
tayinierin medreselerde orm.ya çıkışıyla, kadılıklarda orm.ya çıkışı anasındaki 
çalttşmayı anlaşılır kılmaktadır. 

Bu balttmdan, "pıiye"li tayinler medreselerde nasıl XVI. yüzyılın ikinci 
yarısından ve bilhassa bu yüzyılın sonlanndan itibaren tatbik sahasına çıkı
yorsa, ayın tür riiyinlerin kaza teşkilatında orm.ya çıkması ve gitgide yaygın bir 
uygulama halini alması da ayın zaman dilimine tesadüf eımektedir. XVII. 
yüzyılın başlannda tek-tük karşımıza çıkan "p3ye"li kadı riiyinleri, yüzyılın or
talarına doğru lnzlanmakta, XVIII. as.ırda ise umUmi bir uygulama haline 
dönti1mektedir. Bunda, Osmanlı fetihlerinin artık durmasının ve medrese
lerdeki mfım.d hizmet sürelerini veya kademelerini geçerek kadı olmalt iste
yenierin gelebilecekleri mevki'lerin yetersiz hale gelmesinin de büyük rolü 
olsa gerektir. Kadılıkların sayılan sınırlı, kadı olmak isteyenlerin sayılannın 
ise fazla olması, talipterin ya bulunduklan mevki'de bir üst kadılığın payesini 
almalarına veya daha müderrisken, hiç kadı olmadan kadılık p3.yesi edinme
lerine yol açmıştır26• XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca bu tür örneklere bol 
bol rasdamak mümkündür. Önceleri, sadece tek.i'üd muimelelerinde rast-

ffi Kadılann harekederi (;tiyinleri) il,., ilgili daha fazJa bilgi için bkz. Uzunçaqolı, lf.g.e., ll. 
87-103. 

Belk~n C. LXII, 4 
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lanan bu "p<iye" tevcihleri, bilibare bilfiil aktif vazifeler haline dönüşmüş
tür-27. Mesela, ünlü tarihçi Şeyhülislıiııı Hoca Sa'dü'd-din Efendi'nin oğlu 
Şeyhülislam Es' ad Efendi (ölm. 1034/1624-25), daha sonra yeniden aktifvaz
ife alacak olmakla birlikte, 1004 (1595-96) 'te Edime karlısı bulunduğu bir sı
rada "Anadolu Sadiireti payesP' ile mütekiid olmuştu 28• Bazı medreselerde 
müdenis olarak çalışbktan sonra 1017 (1608)'de Salın müdenisliğine ulaşan 
Mevlin3. Muslihü'd-din (ölm. 1020/1611) adlı bir başkası, 1018 {1609)'de 
"Kudüs-i şerif payesiyle ~ife-l tek.3'ücf' edinmiştil!'il. Mevloimi Kisı.m (ölm. 
1034/1624-25) adlı başka bir müderris ise, 1025 (1616)'te "EmirAli Efendi 
mahlıilünden" nalcibü'l-eşraflığa getirilmiş, bu vazifede iken kendisine 
"Mekke-i Mükerreme (kadıhkı) piyesi" ikriim edilmiş, daha sonra da 
"İstanbul bzüı i'tiban ile ihtinim" olunmuşnıııo. Keza, Mevl3.ni Abdü'l-latif 
(ölm. 1036/1626-27) isimli bir başkası, 1034 (1624)'te "İzmir (kadılığı) pii
yesiyle tekii'üd"e ayrılmışu31 • Bu tür piiye tevdhlerini birer ikr.im olarak 
gönnek de mümkündür ve bu ikriimları, sırf emekli olan kişilere Slkınusız 
bir hayat te'miıti arzUsu ile te'lif etmek de kanaatimizce pek tatmin edici gö
zükmemektedİr. 

İlmiye zümresine mensup haurlı kişileri taltif etmek de dahil, a.pğıda 
gözden geçirilecek olan başka bir takım mülahazalarla, biri "pa ye" olmak 
üzere iki vazifenin bir kişinin uhdesine verildiki çok sayıda örneğe rastlan
maktadır: Çeşitli medreselerde buluuduktan sonra Sahn'a ula.pu, bilahare 
Edirne karlıSI olan Seyrek-ziide Seyyid YUnu.s Efendi (ölm. 1062/1652), 1057 
(1647) yılında "Anadolu kazaskerliği payesi zamimesiyle Nillbü'J-eşriir' ol
muş, bililiare aynı vazifede iken kendisine RUmeli kazaskerliği piiyesi ihsoin 
olunmuşuı32• "Vi.ikelii-yı devlete müfevv.u w muhtas olan umiira müdiihale" 
ettiki ithiimıyla idim. olunan eski Salın müderrislerinden Şiimi Nu'miin 

27 Siyisi kıı.drolaT arasında yakınlan veya çevrel~ri bulunan bir kısım inııaıılaı-ın. son 
bulunduklan mevki'lerle mütenhip ol.ıı:ıayıuı bir maddi imkiıı ile Iabiye olunm.a.lanna yönelik 
U)'!IUI.anıala.nı. günümüzde de ır.ık sık ~hit oluomakcı. ve hiç de haklan ol.ıı:ıadıjlı lıilde, bıizı 
kimselerin emek.llliklerine ıız biı- süre kab ~damJJDalllık"hr gibi üst mevki'lere liy:in edilmek 
$1İreıiyle, üııı d(;n:(:eleTden emekli olmalanna imkin ııaQ"b.ndıA:ı pekili gôrülebilınc:kır:dlı-. (qidi 
bakanhklarda, baka.Wıınn yüzlerini bile gördükleri tfipheli olan onlarca daruııman bulunJDa51 da 
bu tür t.ılı:iller cümlninden ol:ıa gerekW-. 

3 ~. a.s.e .. u.$. 690. 
29 Ag.e .• n. s. 551. 
!KI Ag.e., ll, s. 693. 
31 Ag.e .• Il, !1. 706 . 
.'I!Şeyhi Mehmed ~ndi. a.g.e.,l,s. 202. 
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Efendi (ölm. 1069/1658-59), 1059 (1649)'da "Kudüs pi.yesi zamfmesiyle" 
Kayseri karlısı tayin edilmiştP~. Bostan-zide EbUbekir Efendi (ölm. 
1083/1672), 1080 (1669-70) 'de "Kudüs pi.yesi" ile Eyüp karlısı olmuştu !H. 

YUkandan beri verilen örnekler ve bu uygulama1ann XVI. yüzyılın sonla
nndan itibaren ortaya çıkarak gittikçe artan bir şekilde yaygınlaşması ne ma
naya gelmektedir? 

Bize göre, bu tür uygulamalan, sadece eğitim-öğretim müesseseleri etra
fında olup biten basit hadiseler, sıradan uygulama1ar ve sırfmüderrisleri gö

nüllemek için başwrulan mı.itad terfi' vasıtaları olarak görmek pek mümkün 

değildir. Bu tür uygulaına1ann böyle bir değerlendirmenin çok ötesinde ma
na1an olması gerekir. Nedir bu mana1ar? Bu konuda, bir takım tahminierin 

ötesinde, şimdilik kesin verilere sahip değiliz. Bu sebeple, aşağıdaki değer
lendirmeler ve mütalaalar, burada tarnşılan meseleyi anlamaya yönelik dü
şünce egsersizleri olarak da görülebilir: 

Burada r.artışılmakta olan uygulamanın ortaya çıkış dönemi ile, Osmanlı 
Devleti'nin içtimai, iktisadi siyasi ve askeri dunımunda görülen sarsınaların 

ayuı döneme rasUaması tesidüfi olmamalıdır. Bu dönem, belirtildiği üzere 

XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın baıjlandır. Dönemin belirtilen yönler
den hususiyetlerine ana haUanyla baktığımızda şunları görüriiz: Osmanlı 

Devleti, XVI. yüzyılın ortalanndan itibaren hissedilir bir durgunluk içine 
girmiştir. Yüzyılın sonlarına kadar askeri sahada birtakım başanlar elde 
edilmişse de, bunlar kallanılan külfetleri karşılayacak ölçüde getirisi olma
yan, bilakis yoğun kayuak sarfını gerektiren ba.ianlardır. İhtiyaç duyulan bu 

kayuaklann ha1ktan toplanması gerekmektedir; bu ise daha fazla vergi top
lanması manasma gelir. Oysa, gelir ka yu akları belli ve sabit, hatta girgide 

aza1makta olan ve ekseriyeıle tartmla uğraşan Osmanlı tebeasının üzerine 

yüktenecek ilave her bir akçelik vergi yükü, onun ıhha da huzursuz olmasına 
ve bu da sosyal kargaşalara yol açacaktır. Zaten, yüzyılın ortalarında, kendi
sini şehz;ide mücadeleleri sırasında açığa wran bu hnzun;uzluklar, zirai eka-

33 Ag.e., I, 270. 
s-ı Ag.e., I, s. 389. Bemeri yüilerce örneluen raııtıı;ele seçilmio birkaçı için bkz. A.g.e., I, s. 

320, 342, 374, 401, 429. 430, 445, 448, 471, 476, 489, 492, 498 ... ; ll, s. 6, 20, 21. 30, 71, 73, 126, 
133, 135, 142, 144, 162, 174, ... ;lll, s. 490,501,504,506,507,508,510, 512,515,520,522,541 ... 
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namiyi çoktan sarsıntıya uğTaunıştırS5. Patlak veren isyanlarla eğitim mü

esseseleri bile tam bir çıkmaz ve anaTŞiiçine yuvarlanmış durumdadır-M. 

XVI. yüzyılın sonlannda ve bilhassa XVII. yüzyılın ilk onlu yıllannda ya
şanan ve Osmanlı literatüründe "büyük kaçgun" olarak nitelendirilen göç 
hareketlerine de zemin hazırlayan bu tür huzursuzluklar, devleti, kullanabi
leceği her vesileyi azami nisbette değerlendirmeye yöneltecektir. Öncelikle 
devlerin, yönelimi alundaki insanlan kontrol ve denetim altında tuunası la
zımdır, Bu ihtiyaç göz önünde bulundunılduğunda, eskiden beri İstarn top
luluklan üzerinde fevka.lade nüfüzu bulunan ulemanın, bu hususta son de
rece mühim rol oynayaca~ı da anlaşılacakur. Es.asen, Osmanlı Devleti'nde 
başlangıçtan beri bu yönde bir gelişme görülmekle birlikte, bilhassa XVI. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra, nlemanın devlet işleriyle do~dan alakadar 
olmaya ve siyasi çekişmelerde bilhassa aktif rol oynamaya ba.şladıklan; ülke 
içerisindeki umômi iribarlanyla müten3.sip olarak merkezi idire nezdindeki 
nüfUzlarını daha da arttırdıkları görülmektedir37• Bu bakımdan, Osmanlı 
döneminden kalma ulemanın hal tercümelerini ihtiva eden (=biyografik ni
telikli) eserlerde, söz konusu siyasi çekişmelerin ipuçları olabilecek pek çok 
veriye rastlanması bir tesadüf eseri değildir!~~~, Böylesi bir dunımda, ne paha
sına olursa olsun ulemanın devletin yanında, onun eli altında ve gözeriminde 
tutulması; bir takım maddi menfaat ve imk<inlarla bu zümrenin taunin 
edilmesi gerekecektir. Başkentte sık sık patlak veren Yeniçerilerin "kazan 
kaldınnalan "nda, gerek devleri yönetenler ve gerekse isyancılar tarafından 
ulemanın desteğini elde eune ihtiyacı duyulması, Osmanlı tarihinde sık sık 
karşımıza çıkan bir ır.ikıadır. Dolayısıyla, yukanda kısaca ele almış olduğumuz 
piiyeli r.iiyinlerin ardında, biz işte böyle bir zaıüreri de görüyoruz. Hiç şüphe 
yok ki, fetibierin dunnası yüziindeu yeni topraldann elde edilememesi; keza 

35 Burada sözü edilen gel~melerle "" bilh;uııa sosyal ve iktisadi yapıda meydana gelen 
d~iıınıe ve sar.unularla ilgili olarnk bkz. Ş.,rafettin Turan, K.muni'nin Dglu Şeh:d.de Bayezid 
Vali:'a.ı, Ankara 1961; Mustafa Akdağ, Tii.-k Halkının Di.-lik l'e Düzenlik Kal-!J'L"ı, "Celiili 
İsyanlan", I. baskı, Ankara 1971; kezii., Tii.-liye'nin lkci.sadi ve lçtimai Taı-ihi, Il, 2. baslu, 
İsuınbul 1979. 

:ıti Bu dönemde medn:selerin ülkı: çapında nasıl bir huzürııuzluk kayna#ı biiline geldigirıe 
dii.ir bkz. M. Alr.daıt. "Medreseli İ:ıyanlan", İst;ınbul (İni. İkıisat F3k. Mec., XI (İscmbul 1952), s. 
361-387. 

37 Bu huııiisıa bkz. H. İnal cık, The Ottomau E:mpi.-e, Tbe Classical Age, Jj()()..J60Q, London 
1973, s. 34, I 73; keza, "Osmanlı İmparatorlu~", Tılı"k Diiny.w FJ Kiıııbı, Ankara 1976, s. 981; 
Albert H. Lybyer, Kanuni Sultan SUleyman Derrinde O.tmanlı İmpar.ııorlugu'nun K>netimi 
(çev. S. CılızoA-lu), isembul 1987, s. 196.203. 

~Bu hwüstiı en zengin n:ci.lüırui.tı Şıık.i'ık Ye Zeyilleri'nde bulmak miimkündür. 
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medreselerin sayılannın ve dolayısıyla verdikleri me'zfın miktarlannın art
ması; buna ba~lı olarak, yükselme arzılsundald ulemiya her zaman münhal 
kadro te'min edilernemesi gibi imiileri de dikkate almak idib eder; ancak 
kanaatimizce bunlann te' sirlerini tili ehemmiyette gürrnek gerekmektedir. 
Bu hususta asıl belirleyici faktör olarak, u lemanın devlet karşısındaki pozis
yonunu ve devletin ulemaya biçtiği rolün niteliğini görmek., bize daha isabetli 
gözükmekredir !'-!. 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlamak üzere, bu karşılıklı ilişki 
mekanizmasının nasıl gelişip oluştuğunu ana hatlarıyla gözden geçirmek, 
konuyu daha iyi anlamaımza yardımcı olacakur. 

Osmanlı topraklannda medreseterin nasıl kurulmaya başladığını ve bu 
husUsta zamanla nMıl bir yapı oluştu~nu, yukarıda gözden geçirmiştik. Bu 
konuda verilen bilgileri burada bir kez daha hallrlamakta fayda vardır. 

Gerek ilk bir buçuk asırlık süre içerisinde ve gerekse İstanbul'un alınışı
nın ardından kurulan büyük ve itibartı medresderin tamamının ya sultanlar 
veya devletin önde gelen diğer erk.inı tarafından te 'sf s edilmiş olmalan, yu
kanda da işaret olunduğu gibi, bu müesseselerin eğitim-öğretim politikaları
nın belirlenmesinde ve kuruculannın kendilerinden beklentilerinde son de
rece mühim bir rol oynarken, onların devlee karşısındaki pozisyonlarının 
tesbirinde de belirleyici olmw; ve teşekkül eden bu yapı, hemen hemen dev
letin ink.Jrizına kadar ciddi bir değişikliğe uğramamışllr: 

Medreseterin asli fonksiyonlarının devlete ihtiyaç duyduğu elemanlan 
yetiştirmek olduğunu söylemek, hiç de aşın bir yorum sayılamaz. Diğer bir 
deyişle, medreseler ve buralarda vazife alan ulemi, öncelikle devlete hizmet 
sunmak için vardır; onun geleceğini te'minat al una alması gerekenlerden ve 
bu işten fiilen mes'ül olanlardan birisi de bunlardır. XVII. yüzyılın Ünlü liiyi
hacıst Koçi Beğ, ulemantn başı durumundaki şeyhülishimlarla ilgili olarotk 
şöyle der: "Mukaddeına şeyhü'l-islim olan kimesneler, menba'-ı fazl u kemiil 
olduğundan gayri niirık bi'l-hakk olup, padişih-ı 'alem-peniilı hazrederine 
dii'imii nush-ı cemilden hali olmaz/ardı. Ve intiz:im-ı din ii devlete s<i'i olup 
ahvil-i 'ibidu'llalı ile mukayyedler idi.40" Bu durum sidece, şeyhülislimlar 

!ı9 Osmanlı ule!l13&lnın, de-·leıin k.uruluşundan iıibaren k.endisini devlet bqısuıda nasıl bir 
poziıyonda buldujtu veya devielin kendisinden ne belı.lediği konusunu, daha ayrınuh bir '!Ckilde 
başka bir yanda ele almayı düşünüyoruz. 

10 IWale-i KOÇi Bel, London 1277, s. 10. 
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için değil, bütün ulemi için geçerliydi. Nitekim, yine Koçi Beğ'e göre, fiili 
hizmet dönemi bir tarafa, aziedilmiş bile olsalar, onlar "bakıyye.i 'ömrlerin 
'ilm u 'ibadet ile ve du';i.j devlet-ipiidişah-ı İsliim ile geçürürler idi ... tı" Ve, 

varlıklan devlet ile ki.imdi. Çünkü, medreselerden me'zün olanlar -en alt se
viyedeki bir cMni müezzininden en üst seviyedeki şeylıülisliima kadar bütün 
ilmiye mensupları-, bir vesileyle devlet me'mfiru idi. Ancak hemen belirtelim 
ki bu me'müriyet, bugün anladığımız manada bir me'müriyet değil, patri
monyal yönetim mantığının gerekli kıldığı ve hükümdinn, siclık tebeasına 
lütfu ihs:in ettiği bir me'mlıriyetti. Bu me'mıirlar-halkla ilişkileri nasıl olursa 
olsun-, me'miiriyederi hükümdann bir llirfu ve ihsinı oldugu için, es.asıa hü
kümdarla onun tebeası dunımundaki kitJeler arasında daha ziyade hüküm
dar lehine çalışan bir aracı mevki'inde bulunuyorlardı; dolayısıyla aynı za
manda bir devlet adamı idiler. Halkla devlet söz konusu olduğunda, önceliği 

tabii olarak mensup olduklan tarafa, yani devlete vermek durumundaydılar. 
Çünkü, halka karşı değil, kendilerini me'mür eden hükümdara karşı so

rumlu idiler. Yetiıj;tirildikleri müesseseler -medreseler- valo:fesprisi ile ayakta 
duran, ihtiyaçları vakıflar kanalıyla karştianan kuruluşlar olsalar dahi, söz 

konusu vakıfların da hükümdarlar -devlet- tarafından tahsis edilmiş olması 42, 

diğer bir deyişle malşerlerini karşılayan iktisadi kaynakların hemen bütü
nüyle devletin kontrolü altında bulunması4.'1, kendilerine aynı zamanda tabii 
bir minnet hissi ve mes'U.liyet duygusu yüklüyordu. Bu mes'üliyet, onlara 
başka mükellefiyeder de tahmil edi}'Qrdu: Üzerlerinde büyük nüfiiz te' sis et

tikleri kitleleri, mümkün mertebe kendi mecbü'larının arzUlan istikametinde 

yönlendirme; geniş kitleleri kontrol erme ve böylece hükümdarların yöne

timlerini kolayiaştınna. Bu mük.ellefiyetler, yine devlet kademelerinde vazife 
alınarak yerine getirilir; ya bir cıimi kürsüsünde ve minberinde vaaz edip 
hutbe okuyarak, ya bir medrese ıahJesinde ders vererek, ya bir şehirde müfci 
olarak, ya bir kazanın kadılığında bulunularak veya başka bir şekilde bir hiz
met yürütmek sUretiyle ila olunabilirdi. Bu hizmetler sırasında takınılan ta-

41 Apu yer. 
42 Dikkate deg-er ve itibar edilir bıitün bıiyıik medreıoelerin sultanlar Lar.ı.Cı.ııdan kuruldu~ 

\-e yine onlar ta.-afındaıı gerçekleştirilen tahsis kabilinden YaJ:ıflarla firıan.ı.e edildikleri 
unutıılmamalıdrr. 

4~ Bu ıa!Wslerin sahih o-akıflardan farklı olduıunu ve dolayısı.yla her an başka bir ôhete 
tahsis edilebile.:eg-ini unuınıamal<. gerekir. (Sultanlar ıarafından geı-çel<.leııtirilen tahsis niıelikli 
val<.ıflann hui<.ü!U dıınımu "" bu konuda Şeyhülislim Ebu,..uud Elendi tarafından verilmiı olan 
bir fetva için bkz. A Akgündüz, İsJıim Hukukunda w: O.manh Tatbikotunda Vakıf Mık~si. 
1TK yay., Ankara 1988, $. 444-451). 
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vırlar ne olursa olsun, ne ölçüde hakka ve adalete riayet edilirse edilsin, ne
tice itibariyle değişen bir şey olmamaktaydı ve kendileri birer me 'mılr olarak 
öncelikle hükümdara karşı sorumlu idiler. 

Şunu da hemen ifade eunelidir ki, böylesi bir durumda söz konusu 
me'mılrlar hiikümdara ve dolayısıyla devlete ne kadar bağımlı ve muhtaç 
iseler, aynı şekilde hükümdar ve dolayısıyla devlet de kendilerine o ölçüde 
bağımlı ve muhr.açu. Çünkü, hükmı:inün büyük bir kısmını ancak onlar kana
lıyla yüriirebilmekte; siyasi, askeri, adli-kazii ve dini sahada ve hatta maarif 
alanında onlar eliyle iş görebilmekte idi; onlar aynı zamanda devletin -ve hü
kümdann- gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı dunımundaydılar. 

Osmanlı siyasi, sosyal ve kültürel hayatını göz önüne getirdiğimizde, sCız 

konusu me'mtirların eğitimlerini tamamladıktan sonra, devlet mekanizma

lan ve mevki'leri dışında hizmet arz edebilecekleri ikinci bir cihetin olmadı

ğını göriiıüz. Bu durum, devletle kendileri arasında kelimenin gerçek mana

sıyla bir bağımlılık meydana getirmiştir; bu sebeple de Osmanlının bürolaat

uleması kendisini devletten ve devlet kapısından uzakta asla düşünemezdi; 

onun veli-i ni'meti devlet, ekmek kapısı devlet, halk nezdinde gördüğü saygı 

ve itibarın kaynağı -belirli ölçüde- devletti; çünkü kendisi devledü idi. O ka

dar devledü idi lti, zaman içerisinde mUtad bir uygulama hıi.lini alan azil hi

diseleri veya uzunca bir süre bir vazifeye getirilmemek, onun için en büyük 

ıstırap kayuağı biline geliyordu. Yukarıda sözlınü ettiğimiz biyografik nite

likli eserlerde, hayat hikiyeleri verilen şahsiyetlerle ilgili olarak sık sık 'azi 

acısını tat.madı' türii ifadeler, bunun en açık delilidir. Meseli, Salın müder

rislerinden Mevlini Mehmed (ölm. 995/l587)'den söz edilirken, "Ebu'!r 
su'ıid Efendi-z<i.de Melımed Çelebi'nün i'i.desinden müli.zemetle ser-efri.z ve 

rıl-be-r.ih-ı menWl-i nişib ü fiili-ı devr ü dıili olmağla Uzunca-o\13 merhale

sinde çille-keş-i inc.izM ve riy.izat-ı erba'in ile ümid-W-ı elciE-ı Kird-gM iken 
... " ifadesinden, müderrisin Kırklı bir medreseye Giyin edilebilmek için bek

lerken ne kadar sıkıntı içerisinde kaldığını anlıyoruz 44• Kezi, Mevlana Ah

med (ölm. 1032/1622-23) adlı baıjka bir müderrisin hil tercümesinde de 

benzer ifiidelerle karşılaşıyoruz: "(Bin) yirmi bir Zi'J-ka 'desinde Menteş-zide 

yerine Harıçeriyye payesine terfi' kılındı. Yığirrni beş Ramazan'ında "azi olu

nup medrese-i mahlıile Abdu'r-rahman Efendi'ye ihsin olundu. Nice zaman 

44 tui)i, a.g.e., I, 297. 
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mümtehen ü meh;in ser-gerdan-ı viidi-i hırman olup sınıf-ı 'ulem<ida dahil 

mecaJis ve mehafllde hakir ü zelil ... olmışidi. 15" 

Bu örnekleri çoğaJtmak kolay olmalcla birlikte, meselebu değildir. Bizim 

aJunı çizmeye çaJışu~mız husus, bu çift taraflı bağımlılığm, devletin ulemayı, 

ulemanın da devieti her zaman yanında görmek istediği sosyal ve siyasi bir 

ortam hazırlamış olmasıdır. Dolayısıyla, her ha.liik.ii.rda, devletin ulemayı 

kendisine muhalif ve gayr-i memnun bir pozisyona itmemesi, nlemanın sü

rekli kontrol ve el-aJunda turulması, onun zaman zaman hırçınlıklanna ve 

kapıisierine katlanılması, -muhalefete geçtiği takdirde devletin, diğer bir de

yişle patrimonyal hakimin başına açacağı g.iileler düşünüldüğünde- lazım ve 

hatta elzemdi. Yukanda işaret olunduğu üzere, XVII. asırdan itibaren sık sık 

karşılaşılan Yeniçeri ayaklanmalarında, ulem.ii.nın desteğinin ne kadar 

ehemmiyerli hale geldigi., devleti yönetenler tarafından da çok iyi bilini

yordu. Öyleyse, her ne pahasına olursa olsun bu zümre, yöneticinin yanında 

ve hizmetinde turuimalı ve onun haJk üzerindeki etkisinden ve nüfUzundan 

faydaJanılmaJı, bu sebeple kendisine birtakım tavizlerin verilmesinden kaçı

nılmamalı idi... Bürokrat-ulem.ii. için de aynı şey söz konusu idi. Diğer bir de

yişle, o, devletten uzakta kaldığı, daha doğrusu devlete ait bir mevki'de bu

lunmadığı takdirde kendisini çıplak gibi hissetmekte, dolayısıyla nefsini 

onunla özdeşleştirmekte, kendisini onun sahibi olarak görmekte ve böylece 

istikbilini onunla veya müe~s niziimı kanımakla te'minat aJunda tuttuğuna 
inanmaktaydı. Devletin hükümdan n m ülkü olduğuna inanılan bir devirde, 

ulemanın münhasıran ilmi hakikatleri ön pl.ii.nda tuunak, diğer bir deyişle 

sadece ;ilim ve aydın kimli~ ile ortaya çıkmak yerine, bürokrat-ulem;i kimli

ğini kabUllenmek sUretiyle daha ziyade din ıl devlet maslahahnı gözeten bi

risi olarak karşımıza çıkmasının mühim bir sebebi de bu olmalıdır. 

Bürün bu mülahaza ve değerlendirmelerle, ne ulemanın devlete hizmet 

arzının ve ne de devletin ulemadan faydalanmasının yanlış olduğunu söyle

mek istiyonız. Burada vurgulamak istediğimiz husus, Osmanlı tarihi boyunca, 

ulemanın fıkren, il men, zihnen ve hatta arnelen devletin yönetim anlayışı ve 

mekanizmaları ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunduğu, bir bakıma kendisini 

onunla özdeşleştirdiği ve böylece tipik bir bürokral haline geldiğidir. Bu du-
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rum ilmen, fik.ren, zihnen müstak.il ve kendi ayaklan üzerinde duran; gerek

tiğinde birtakım abaklıklan ciddi bir şekilde tenkid edebilen aydın zümresi

nin yeterince yetişmemesinin de bir sebebi olarak göıiilebilir ki, aynı şey 

bugün için de geçerlidir. 

Binaenaleyh, bu tür değerlendirmeler bir ölçüde subjektif gözükse bile, 
bize öyle geliyor lti, Osmanlı döneminde XVI. yüzyılın sonlanndan itibaren 
göriilmeye başlanan ve gitgide yaygınlık kazanan, gerek eğitim sahasında ve 
gerekse adiiye mekanizmasında sık sık. karşımıza çıkan payeli tayinleri, bir de 
bu cihetten ele almak ve değerlendirmek faydalı olacal ur. 
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EKLER(•) 

İstanbul Başbalamlık Osmanlı Arşil'i, İbnü'l-emin, Tevcihat, Nr. 1275: 

"Ma'niz-1 d;i'ileridir ki, 

"Sahn müderrisi Mustafa Efendi Fet/liye'de İsmihan Sultan medresesine 

İbtidfl-i Altmışlı ile, yerine MUsıla-i Salın ile İbnihim Paşa-yı Cedid müderrisi 

Süleymbı Efendi Sahn 'a, yerine İkinci D<ihil ile Hacı Hasan-z;ide müderrisi 

İsma 'il Efendi Mıisıla-i Salın ile, yerine İkinci D:ihil ile Mi'mM Sin ;in müder
risi T:ihir Mehmed Efendi Mı1sıla-i Sahn ile, yerine İbtidfl-i Dahil ile Neccii
riye müderrisi Ahmed Efendi İkinci Dahil ile, yerine İkinci HMic ile Hurre
miye müderrisi e's-&yyid 'Abd u 'l/ah Efendi İbtidti-i D:ihil ile, yerine İbcid.3.-i 

HMic ile Baba-dde ma'a Dersi.J')'N Halil Ağa müdeiTisi 'AI:xlu'llah Efendi 
İkinci Hiiric ile, yerine Kırkdan ma 'zül İbrihim Efendi İbcid.U HMic ile. 

Salın müderrisi Feyzu'Jlah Efendi Fet/üye'de Sin<in Paşa medresesine İb

tid.ıi-i Altmışlı ile, yerine Miisıla-i Sahn ile Ühi-yı Husrev Kethud;i mildeı:ıjsi 
Hüseyin Efendi Sahn' a, yerine İkinci Da.Jıil ile F<itJma Sultan mü denisi ffisuf 

Efendi Mfısıla-i Salın ile, yerine İbtid<i-i D<ihil ile Bali Efendi müderrisi 

'Ömer Efendi İkinci D<ihil ile, yerine İbtidii-i D<ihil ile Dii.mii.d Efendi mü
derrisi Ahmed Efendi İkinci D<ihil ile, yerine İkinci Hii.ric ile 'Abdu'r-rahman 

Paşa. müderrisi Halil Efendi İbridii-i D<ihil ile, yerine İbtid<i-i HMic ile Der

siyye pii.y-zen llisuf Paşa müderrisi Mehmed Efendi İkinci HMic ile, yerine 
Kırkdan ma'zül 'Ali Efendi İbtidii-i Hii.ridle. 

İbrida-i Dii.hil ile Bazergiin-başı Ahmed Efendi Eunekci-z<ide medresesine 

İkinci D<ihil ile, yerine İbtidii.-i Dii.hil ile ... MahmUd Ağa. müderrisi Ahmed 
Efendi İkinci Dii.hil ile, yerine İkinci Haric ile IDsufPaşa müderris.i Hüseyiıl 

Efendi İbtid<i-i D;ihil ile, yerine İbridii.-i Hiiric ile Ahmed-i Yoıgıini müderrisi 

Mehmed Efendi İkinci H ii. ri c ile, yerine Kırkdan ma. 'zül Ahmed Efendi 
İbcidii.-i D;ihil ile. 

[ ... ] 

(•) Farklı dönemlere ait aşagıdaki 4 adet vesikanın tamamı deg-il, Örnek oluşturması 
açıundan her birinin sadece bir kısmı verilınişrir. 
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Ve İbridii-i Alumşlı ile Ba,.-r.ım Paşa müdenisi Melımed Efendi yerinde 
İkinci Alumşlı i'ribar buyurolup 'iniiyet buyuruJmalc recii olunur. 

Mine'd-dii'i el-fakir Mehmed 'ııEye 'anh. 

Sahh, 

TerUbleri üzre tevdh olmak buyumldu. Fı 19 C. sene 1115(1703)." 

••• 
ll 

İstanbul Başbakanlık Osmanlı Aı}ivi, Cevdet, Maarif, Nr. 6087: 

"Ma 'rUz-ı da 'i-i dev/ederidir ki, 

Medrese-i Dıiru'l-hadis-i Süleymaniye Süleymaniye müderrisi 'Abdu'r
rahman Efendi-ziide 'Ali Rızii Efendi dii'ilerine, yeri Hiimise-i Süleymaniye 
ile Cedide-i Niir-ı 'O:mııini müderrisj Mehmed-i Mekki Efendi d.3'ilerine, yeri 
Mılsıla-i Süleym.iniye ile Ş;ihziide müdenisi Tokari Mustafa Efendi d;i'ı1en'ne 
ba-Hiimise-i Süleymaniye, yeri Mılsıla-i Süleymaniye ile Kalender-h .ine mü
derrisi Hamza-ziide Hiifiz İbnihim Efendi di'ilerine M-Hareket-i misliyye, 
yeri Mıisıla-i Süleym.iniye ile Malunıid Paşa müderrisi Yahy.f-z<ide İbr.il:ıim 
Efendi dii'ilerine M-Hareket-i misliyye, yeri Miisıla-i Süleym.iniye ile Piri Paşa 
müdenisi Sa'id Efendi-ziide İbrahim Nedim Efendi dii'ilerine ha-Hareket-i 
misliyye, yeri Hareket-İ Alunışlı ile G.Ui Turhan der-Cisr-i Ergene müdenisi 
'Osman Efendi hazretleri mahdümu e's-Seyyid Mehmed Kilmil Efendi 
d<i.'ilerine bii-Miisıla-i Süleymiiniye, yeri İbrid<i-i Alunışlı ile Ahmed Paşa der· 
kurb-ı Sultan Selim müderritıi Hişim-Ude e's-Seyyid 'Abdu'llah Efendi 
dii'ilerine b.ii.-Hareket-i Altmış/ı, yeri Sahn müderrisi FeM Emini EbUbekir 
Efendi binideri Müsevvid 'Ömer Efendi dii'ilerine bii-İbddıi-i Alunışlı, yeri 
Mıls.ıla-i Salın ile Yarhis.ir müderrisi Kefevi Mehmed Efendi-zade Ahmed Ne
cib Efendi da'ı1erine, yeri Hareket-i Dahil ile SMıiyye-i Ken 'iin Paşa müderTisi 
Gil.ini-ziide e's-Seyyid 'Abdu'l-laüf Efendi d<i'ilerine bi-Miisıla-i Sahn. Ve 
Dersiyye, der-aimi'-i Meydancık 'an-Y<Ikf-ı Mustafa Ağa. İbddıi-i Dahil ile Der· 
siyye-i Hiice Fıitıma H;itun müderrisi 'Ali'iyyeli 'Abdu'l-Me'men Efendi 
d<i.'ilerine bii-Hareket-i Dihil; yeri Hareket-İ Hıiric ile Dersiyye-i 'Abdu'l-H
dir, der-ciimi'-i Zeyuk, müderrisi Kebirl..zii.de e's-Seyyid 'Abdu'r-rahman 
Efendi dii. 'il erine M-İbtid.3-i Dahil; yeri lbtidii-i Hiiric ile Ikr.ıi»'e, 'an-vakf-ı 
Emeıu'llah Hiltwı, müdenisi Kebiri-Ude e'HX:yyid Mehmed Nünı'd-din Se-
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ref Efendi d;i'ilerine bii-Hareket-i Ha.ric; Medrese-i Süleymiiniye Hohnise-i 
Süleym.ıiniye ile Süleymiiniye, der-Çorlu, müderrisi Esiri dohniidı Yahyii 
Efendi d ii 'ilerine; yeri MUsıla-i Süleymaniye ile Cedide-i el-Hiic Beşir Ağa 
müderrisi Samakoli (?)Hasan Efendi dii'ilerine M-Hareket-i misliyye; yeri 
MüsJ!a-İ Süleymiiniye ile Kılıç 'Ali Paşa müderrisi Yahy.i Paşa imiimı Hiifız 
Mehmed Sadık Efendi d ii 'ilerine bi-Hareket-İ misliyye; yeri Mıisıla-İ Süley
miiniye ile Nişiincı Paşa-yı Cedid müderrisi Bükii'i-z;ide Ahmed Efendi 
dii'i'Jerine bii-hareket-i misliyye; yeri Hareket-i A/tmışlı ile Debbiiğ-ziide mü
derrisi Mollii-z.ıide Mehmed Efendi dii'ilerine b:l-Mıisıla-i Süleymiiniye; yeri 
Sahn müderrisi Müsevvid Mustafa Efendi d;i'ilerine b<i-İbtid<i-i Altmış/ı; yeri 
Mlisıla-i Sahn ile Kirmisli müdeırisi Başmal<cı-ziide e's-Seyyid Mehmed Seli'm 
Efendi d:i'ılerine; yeri Hareket-i Dahil ile Dersiyye-i İsma'il Efendi, der-c;imi'
i el-Hiic Hasan-ziide, müderrisi 'AtıF Efendi rebibi Süleymiin Efendi-zide Fey
zu'llah Efendi dii'ilerine bii-Müsıla-i Sahn; İbtidii-i Dahil ile Dersirye-i el-Hiic 
İly<is müderrisi Erzurumi Müsevvid Hiiflz Mehmed Efendi dii'ilerine bii-Ha
reket-i misliyye; ~ Dersiyye, der-Mescid-i Bıçal<cı 'A/;i'ü'd-din 'an-vakf-ı e's
Seyyid el-H:ic Mehmed, bii-Hareket-i Hiiric ile Dersiyye, der-Cohni'-i Mahmüd 
Paşa 'an-vakf-ı Çukacı el-Hii.c EbUbekir Efendi müderrisi Tokali MıısWa 
Efendi d;i'ilerine bii-İbtidii-i Dahil; yeri İbtidii.-i Hiiric ile Dersiyye, der-ciimi'-i 
Sultan Mehmed 'an-vakf-ı Kırimi 'Abdu'r-rahim Efendi Yahy.i Moll.ıi-zii.de 
Mehmed &'id Efendi dii.'i'Jerine bii-hareket-i Hiiric [ ... ] cevcih buyıınılmal< 
mercüdur." 

e'd-Dii'i Dürri-ziide Musta.Ci, 'uli.ye 'anh. 

İş;irederi mücebince tevcih olunmal< buyuruldu. 14 M(uharrem) sene 
(1)177[1763)." 

••• 
m 

İsranbul Başbaleanlık Osmanlı ~iri, İbnü'l-emin, Evkaf, Nr. 7901:(**) 

("•ı Bu belgMe geçen tirihler, hicri 1197 ili 1209 (1782-83 ili 1794-95) yılb.rı arasına 
aittir. 
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Şüc<i'iJYe: Na'lbUr-zide İsma'il Efendi'ye tevdh, fi ll ca., sene 197 
(Miisıla-i Sahn'a gitmişdir, fi 10 C. sene 205). 

H;ice Menteş: Levhi*zade e's-Seyyid Mehmed Sa'id Efendi'ye tevcih, fi ll 
Ci., sene 197 (Mı.isıla-i Sahn'a gitmişdir, fi 21 C., sene 204). 

İklim (?)şah: Sa'di-zade Abdullah Efendi'ye tevdh, fi ll ca., sene 197 
(Miisıla-i Sahn 'a giuni~r. fi 22 Ci., 204). 

Sabbağ HayrU'd-din: Ahmed Ağa-zide Hüseyin Efendi'ye tevcih, fi ll 
Ci., sene 197 (Miisıla-i Sahn'a gitmişdir, 27 Ri., sene 205). 

H ice Bahri: Hidi-zide e's-Seyyid Mehmed ... Efendi'ye tevcih, fi 26 S., 
sene 198 (Miisıla-i Salın'a gitmişdir, fi 13 C., sene 206). 

EbU İshak Kizrziinf: Abdi-ziide e's-Seyyid İbrahim Efendi'ye tevdh, fi 
gurre-i R, sene 198 (Mlısıla-i Sahn'a gitmişdir, 9 C., sene 205). 

Hike Ni'metıı'llah Efendi: imim-zade İsmi'il Efendi'ye tevdh, fi 11 Ci., 
sene 201 ( Mıisıla-i Sahn'a gitmişdir, fi 6 C., sene 206). 

Sini~i Sıifi Sinoin: e's-Seyyid Mustafa Efendi'ye tevcih, fi 6 Ş., sene 201 
(Yerinde Mıisıla-i i'tibıiri verilmişdir, 27 Ri., sene 207). 

e's-Seyyid A.Ji: e's-Seyyid Mehmed Rişid Efendi'~C tevcih, fi 6 Ş., sene 
201. 

5aniyye-i Ebıi. İshak Kazrüni: YOriik-z.ide Mehmed Hayyit Efendi'ye tev
dh, fi 6 Ş., 201 (Mıi.sıla-i Sahn'a gitmişdir, 5 L., sene 204). 

Ferh<idiJYe; e's-Seyyid YUsufEfendi'ye tevcih, fi 14 Rı, sene 202 (Mıi.sıla
i Sahn'a gitmişdir, 17 Ri., sene 207). 

Dersiyye-i Niş;ina A.Jj Paşa: A.midi e's-Seyyid Abdullah Efendi'ye ıevcih, fi 
gurre-i Ri., sene 202 (MUsıla-i Sahn'a gitmişdir, 5 L., sene 204). 

Kemil Beğ: Haff'af*zide Mehmed Emin Efendi'ye tevdh, fi 3., Ş., sene 
203 (Medresesiyle Sahn'a gitmişdir, 26 M., sene 206). 

İklim (?) şah: Ders-i imm Hifız Ahmed Efendi'ye tevdh, fi 22 Ci., sene 
204 ( MUsıla-i Sahn'a gitmişdir, 13 R.., sene 207). 

H<ice Menteş: Demircili e's-Seyyid Alxlu'llah Efendi'ye tevcih, fi 21 C., 
sene 204 ( Miisıla-i Sahn'a giuni~r, 25 R, sene 208). 
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Dersirye-i el-H<icc Süleyrn;in, der-Cami'-i Kebir: İbtidiri Dahil ile müder
ds Kandilci-zade Mustafa Efendi'ye yerinde i'tiba.r tevdh, 21 C. sene 204 
(Müsıla-i Sahn'a gitınişdir, 29 C., sene 204). 

Defiiyye-i el-Hicc Süleyman, der-C.imi'-i Kebir: e's-Seyyid EbUbekir 
Efendi'ye tevcih, 29 C., sene 204 (Med resesiyle MU.sıla-i Sahn'a gitınişdir, 12 
R, sene 207). 

5aniyye-i H:ice Ni'metu'Jlah: Vardfui Şeyh-zade Hafidi Abdu'llah Efen
di'ye, 29 C., sene 204 (MUsıla-i Sahn'a gitmişdir, 15 C., sene 209). 

Dersiyye-i NiF)ncı Ali Paşa. der-Buriısa: Bunisavi Hüseyin Efendi'ye, 5 L., 
sene 204 ( MUsıla-i Sahn'a gitınişclir, 24 R, sene 208). 

Ebü İshak Kazriini, der-Bunisa: Ders-i amın Bun1savi ei-H:icc EbU Bekir 
Efendi'ye, 9 M., sene 205 (Mıisıl.a-i Sahn'a gitıniil(lir, 13 R., sene 209). 

ı ... ı 

Hüseyin Çelebi: Eşref-zide e's-Seyyid Mehmed Safıyyü'd-din Efendi'ye 
revdh, fi ll Ci., sene 197 (Salın'a gitınişdir, fi 22 Ci., sene 204). 

Dersiyye-i Süleyman Paşa, der-İznik: Hasan Efendi-zide Ali Efendi'ye 
ıevcih, fi ll ca., sene 197 (Terhin ?, 29 C., sene 204). 

Deniyye-i li!dınm Biyezid: e's-Seyyid Mustafa Efendi'ye tevdh, fi 11 C., 
sene 197 (Sahn'a gitmişdir, fi 21 C., sene 204). 

Çoban Beğ: Şeyh-zide Hüseyin Efendi'ye tevcih, fi ll Ci., sene 197 
(Mümi-ileyhe bi-misliyye Yildınm Biyezid Medresesi verilmişclir, fi 21 C., 
sene 204; Salın'a gitınişclir, 5 L., sene 204). 

Leysi Çelebi: Nakilı-zide e's-Seyyid Mehmed Efendi'ye tevcih, fı 26 S., 
sene 198 ( Sahn'a gitmişclir, fı 13 C., sene 206). 

Göbekli: Moll2ı-z2ıde Ahmed Efendi'ye tevcih, fi gurre-i N., sene 198 
(Sahn'a gitmiiidir, fi 13 C., .sene 206}. 

R.abi'a-i Cezeri Kasım Paşa: el-IHcc EyyUb Efendi-zade Ahmed Efendi'ye 
tevcih, fi gurre-i N., sene 198 (Sahn'a gitmişdir, sene sitte seb'a}. 
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Başçı İbclhim Efendi: Es'ad-Ude e's-Seyyid Abdu'l-hidi Efendi'ye tevdh, 
fi ll C., sene 201 (Salın'a gitmqdir, 1 za., 205). 

Esedi)?"e: 'Aynı Ekber-zade Falını'd-din Efendi'ye tevcih, fi 6 Ş., sene 201 
(Sahn'a giunişdir, 9 M., sene 205). 

Hasan Paşa.: ManaY-ziide e's-Seyyid Mehmed Silim Efendi'ye tevdh, fi 6 
Ş., sene 201 (Salın'a gitmi~r, 17 Ri., sene 205). 

Kara G.iri: e's-Seyyid Abdu'l-'aziz Efendi'ye tevcih, fi 14 Ri., sene 202 
(Salın'a giunişdir, 15 Z., sene 207). 

Lurtiyye: Eşref-zade e's-Seyyid Mehmed Necmü'd-din Efendi'ye tevcih, fi 
gurre-.i Ra, sene 202 (Salın'a gitmişdir, 25 R., sene 208). 

Hüseyin Çelebi: Sa'di-zide Abdu'llah Efendi'ye tevcih, fi 22 ca., sene 
204 (Salın'agitmişdir, 1!1R.,sene209). 

ı ... ı 
••• 

rv<*''"") 

"Münhale olan Dizdariye medresesi Hareket-i Dahil ile Serveri Beğ med
resesi miiderrisi Midillüli Emin Efendi d.i'ilerine ba-MıJsıla-i Salın; yerİ İb
ıid:i-i DM:ıil ile Finiz Ağa medresesi müderrisi Alablılı (?) 'Ali Niy3z1 Efendi 
d;i'ilen"ne b;i-Harek.et-i Dahil; yeri Hareket-i Hiric ile 'Abdu 'llah Şem!JJ"-i Si
ır.isi medresesi müderri.si Za.ğferanbolulu Mehmed Zühdi Efendi-z:ide Ah
med K:izım Ek ndi d.i 'il erine ba-İbtid;i-i Dahil; yeri İbcid.i-i H.iric ile 'Ata 'iye 
medresesi müderTisi EreğJiJi Mustafa Efendi djj'flerine 00-H:ireket-i H.iric. Ve 
yine münhale olan 'AH Paşa, der-Çatalca. medresesi Hareket-i Da.J:ıil ile D.i· 
nı'l·hadis--i 'Osm.in Efendi medresesi müderTisi Hez.ir-gradlı Malımüd Hilmi 
Efendi donlerine 00-MiiSl.la..j Salın; yeri İbtid<i-i Da.J:ıil ile H.inlih-ı Mütevekldl 
Efendi medresesi Ürgübi Mıutafa. Rüşdi Efendi dii'ilerine ha-Hareket-i Dahil; 
yeri Hareket-i H.iric ile 5aniyye-i Ferruh Beğ medresesi müderrisi Ba tumlu 
'O.rnııin Zühdi Efendi d:i'ilerine b:i-İbcid.i-i Diihil; yeri İbtid.i-i H.iric ile 
R:ibi'a·i Molla Fen.iri medresesi müderrisi Karlııhlu (?) Hüseyin Efendi 

ı•••) Bur.sda verilen rnı:tin, İstanbul MWtüliijtü Şer'iyye Skiileri Aılivi'nin deposunda ı:asnif 
edilmemiş bir ı;ekilde bulunan, biT kısmı yınılr. numal1lSI2 bir defterden aırf örnek olsun diye 
ahnınqbr. 
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dii'ilerine bii-Hareket-i H:iric. Ve yjne münhale olan MüRi-ziide Hüseyjn 
Efendi medresesi Hareket-i Diihil ile Olii-yı Sii.lim FJendi medresesi müderrisi 
Kastamonulu İbnllıim Hakkı llendi da 'ilerine 00-Mıisıla-i Sahn; yeri İbtida-i 
Diüıil ile Şehr-emini medresesi müderrisi Aydoslu Mehmed Fevzi Efendi 
d ;i 'il erine ha-Hareket-i Diilıil; yeri Hareket-i Hiiric ile 'At:iyj-zade medresesi 
müdern"si Si'Va!llı Mehmed Sa'id Efendi dii'ilerine 00-İbtidii-i Diihil; yeri İb
tidii-i H<iric ile Oıa.-yı Rahimiyye medresesi müderrisi ... Ha.san Efendi 
dii'ilerine bii-HUeket-i H;iric [ ... ] tevcih buyıırulmak. mercUdur. Hurrire Ii 
gurre-i Zi'J-hicceti'ş-şerife, seneti isneyrı ve 'ışrin ve sel;lıe-mi'eti ve elf 
[1322/1904]." 
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