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Mehmet ‹pflirli ile Medreseler ve Ulema Üzerine

Hocam, öncelikle teflekkür ediyoruz, röportaj teklifimizi kabul etti¤iniz için.
Özellikle klasik dönem Osmanl› e¤itim tarihi deyince sizin isminiz öne ç›k›yor. Bu alanda araflt›rma yapmak isteyen bir araflt›rmac› ilk etapta sizin çal›flmalar›n›zla karfl› karfl›ya geliyor. Bu anlamda sizin akademik çal›flmalar›n›z ile Türk e¤itim tarihi özellikle Osmanl› klasik dönemi e¤itim tarihi, ilmiye tarihi aras›nda çok ciddi bir örtüflme oldu¤unu görüyoruz. Ancak bu
konulara geçmeden önce sizin e¤itim serüveniniz ve akademik çal›flmalar›n›z›n seyri ile bir girifl yapal›m isterseniz.
Beni böyle bir konuda mülâkata lây›k gördü¤ünüz için çok teflekkür ederim.
Benim bu konulara olan ilgim biraz eskiye, memleketim Kayseri’ye dayan›yor.
Kayseri’de evimiz flehrin merkezinde Yenice ‹smail Mahallesi’nde Gevher Nesibe T›p Medresesi’ne bitiflik idi. Hatta evimizin arka duvar› T›p Medresesi idi,
ayr›ca medresenin arka duvar› yoktu. Çocuklu¤umda bu medresenin genifl dam›nda arkadafllar›mla çok oynam›flt›m.
Mahallemize yak›n Raflit Efendi Kütüphanesi bulunmakta idi. Raflit Efendi
18. yüzy›l›n tan›nm›fl bir reisülküttab›d›r. Kayseri’de özellikle de¤erli yazma
eserlerden oluflan, zamanla baz› matbu eserler ve ansiklopedilerin de ilave
edildi¤i zengin ve flirin bir kütüphane tesis etmifl. Okuldan ç›k›nca ve bilhassa
hafta sonlar›nda büyük bir kubbe ile örtülü genifl okuma salonunda çal›flmaktan zevk al›rd›m. Bizim yafl›m›zda baflka birkaç arkadafl da oran›n müdavimi
idi. Bazen kütüphaneye yabanc› turistler gelir, anlamasam da onlara verilen
izahat› dikkatle dinlerdim.
Kütüphanede idadî mezunu, medreseden yetiflmifl, sürekli sorular sordu¤umuz ve bize yard›mc› olan, Naci Bey ad›nda bir müdür vard›. Dolay›s›yla o
kültürün içerisinde bulunmaktan o tarihlerde zevk al›r olmufltum. Ayr›ca o y›llarda bende Arapçaya ve dinî ilimlere karfl› bir ö¤renme merak› bafllam›flt›. Tabîi Kayseri’de Osmanl› usulü ders gelene¤i devam ettirilmifl. Cumhuriyet’in ilk
y›llar›nda baz› alimler evlerinde dersler vermifl, daha sonra camilerde bilhassa
Camî-i Kebir’de ders vermeye devam etmifller. Ben orta ö¤renimim s›ras›nda
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bu derslere çok devam ettim. Hocalar sabahleyin erkenden, yaz tatillerinde,
herkes ba¤ evlerine gitti¤in için, ö¤leden veya ikindiden sonra geleneksel Osmanl› usulünde dersler okutuyorlard›. Bu derslere ben birkaç arkadafl›mla beraber hemen hemen alt› yedi sene kadar devam ettim. Maalesef yeterince istifade edemedim ama gelene¤e dair çok fley gördük, dinledik o yafll› hocalardan.
O hocalar da okutacak talebe bulmaktan ve unutulmaya yüz tutmufl geleneksel bilgiyi aktarmaktan büyük mutluluk duyuyorlard›. Daha sonra iflin içerisine
girince gördüm ki oradaki e¤itim tarz› gerçekten Osmanl› as›rlar›ndaki e¤itim
tarz›yla, mantalitesiyle adeta birebir uyufluyor. Çünkü o dersleri veren yafll› hocalar bir bilgi kirlili¤ine bulaflmam›fl insanlard›. Medreselerde okumufllar,
medreseler kapan›nca kendi imkanlar›na göre, kime nas›l faydal› olabiliriz gibi
bir duygu içerisinde gayret gösteriyorlard›. Hâli vakti yerinde olan baz› hocalar
evinde ders verirlerdi. Mesela Camgözzade Hac› Yusuf Efendi vard›. Ondan
umumiyetle evinde ders al›rd›k. Kavgac›zade Osman Efendi ‹ki Kap›l› Cami’de
özellikle sarf ve nahiv okuturdu. Eyüp Efendi, Camî-i Kebir dershanesinde tefsir, f›k›h, akaid metinleri okuturdu. Daha sonra ‹stanbul’a geldik. 1963 senesinde yaz›l› s›nav› ve mülâkat› kazanarak ‹stanbul Yüksek ‹slâm Enstitüsü’ne girdim. Burada çok de¤erli hocalardan feyz alma imkân› oldu. Ömer Nasuhi Bilmen kelâm, Ali Nihat Tarlan Farsça, Nihat Sami Banarl› edebiyat, Üsküdarl› Ali
Efendi Kur’an-› Kerim, Mahir ‹z tasavuf, Ahmet Davudo¤lu f›k›h, fiahap fiimay
Frans›zca hocam›zd›. S›ra arkadafl›m da Ahmet Yaflar Ocak’t›. Onunla daha
sonra ‹stanbul Tarih’te de beraber olduk. Hocalar›m›zdan ders d›fl›nda çok
fleyler ö¤renir, yak›n tarihe ait dikkate de¤er hat›ralar›n› dinlerdik. Onlardan
devaml› teflvik görürdük. Hulasa mükemmel bir muhit vard›.
Bir de T›p Fakültesi tecrübeniz var hocam.
Evet. Kayseri’de imtihanlara girerek ayr›ca Lise diplomas› ald›¤›m için bu
diploma ile 1964’te üniversite s›navlar›na girdim. Önce ‹stanbul Hukuk’a kaydoldum, daha sonra ‹stanbul T›p’ta kontenjan aç›l›nca etraf›n telkini ve evin de
bask›s› ile ‹stanbul T›p Fakültesi’ne geçtim, ancak keyif alamad›m. Daha sonra
tekrar merkezî imtihana girip Tarih Bölümü’ne girdim. ‹kinci s›n›fta sekiz on
talebesi olan Osmanl› Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nü seçtim.
Orada çok huzurlu ve keyifli üç sene geçirdim. fiimdi hep rahmetle ve flükranla yâd etti¤im hocalar›m, Nejat Göyünç ve Tayyib Gökbilgin devaml› teflvik hatta taltif ederlerdi. Bugün teflvik edilmesi gereken baz› ögrencilere yeteri kadar
sahip ç›kamad›¤›m için, öz elefltiri yaparak, kendimi suçluyorum. Son s›n›fta
Nejat Bey beni yurt d›fl›na gitmek üzere devaml› teflvik etti. Edinburgh’daki
doktora y›llar›mda da devaml› destek oldular. ‹ngiltere dönüflü Tayyib Bey sahip ç›kt› ve beni mezun oldu¤um kürsüye ald›. Benim de idealimde oras› vard›. Yani ben iki ayr› gelene¤i, hatta Kayseri’yi de katarsan›z üç ayr› gelene¤i ve
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buralardaki usta-ç›rak iliflkisini görme imkân›na sahip oldum. ‹stanbul Üniversitesi’ndeki gelenek gerçekten hayranl›k uyand›racak derecede kuvvetli idi.
Kürsü sistemini mi kastediyorsunuz?
Evet. ‹stanbul Edebiyat Fakültesi, köklü gelene¤i, flöhretli hocalar›, zengin
bölüm seminer kitapl›klar›, ç›kard›¤› 24 tane dergi ile emsali olmayan bir ilim
yuvas› idi. Ama flimdi çok geriledi. Matbaam›z vard›, burada yeni ve eski harflerle bas›lan kitap say›s› 5000’i bulmufltu. Hocalar›m›z hakikaten eski döneme
yetiflmifl, o dönemleri iyi bilen insanlard›. Genellikle böyle birebir kendileriyle
temas imkânlar› oluyordu fakültede. Mesela Tayyip Gökbilgin’den biz medreseleri okuduk, e¤itim tarihini okuduk ve üç-befl ö¤renciydik. Ahmet Yaflar
Ocak, ben ve bir iki talebe daha vard›. Zor bir kürsü diye kötü flöhret yapm›fl,
kimse gelmiyordu buraya. Biz onun keyfini yaflad›k. Daha sonra yurtd›fl›na gitti¤imde benim niyetim fleyhülislâml›k çal›flmakt› fakat Nejat Bey “Güzel bir konu ama gitti¤in yerde problem olur, bafl›na dert açars›n” demiflti.
Nejat Göyünç mü?
Evet. Bana tercihen Osmanl›-‹talyan münasebetlerini çal›flmam› söyledi.
“fieyhülislâml›¤› sonra düflünürsün” dedi. Gitti¤imizde tarihçilik, historiyografi konular›na biraz girdik. Orada Selanikî Tarihi üzerine çal›flt›m, ama içimde
hep ilmiye çal›flmak hevesi vard›. Hiç unutmuyorum Edinburgh Üniversitesinin 2 milyon kitaba sahip olan çok zengin bir kütüphanesi vard›. O zaman bu
kadar fazla kitap olan yer bilmiyorduk. 1932’den beri Derleme Kanunu’na tâbi
Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nde bile 250-300 bin kitap oldu¤u söylenirdi. Orada çok çeflitli kitaplar gördüm. Özellikle Hastings Rashdall’›n ilk kez 1895’te bas›lan dört büyük ciltlik The Univercities of Europe in The Middle Ages kitab›na
hayran oldum, acaba bizde de böyle bir fley yap›labilir mi, diye düflünmüfltüm.
O zaman insan düflünüyor gençlik y›llar›nda, ama zor fleyler tabiî. 1976’da
Edinburgh’dan döndüm, k›sa süre askerlikten sonra sene sonunda, mezun oldu¤um kürsüye intisap ettim. Hangi konuda doçentlik tezi yapay›m diye sorufltururken kazaskerlik konusuna e¤ilmemi bilhassa Bekir Kütüko¤lu hocam tavsiye etti. ‹yi kötü Arapça, Farsça bilmemi hocalar bir ayr›cal›k olarak görüyor ve
teflvik ediyorlard›. Hakikaten ilmiye içerisinde en mühim kurumlardan birisidir kazaskerlik. Böylece çal›flmalara bafllad›k. Müftülük arflivinde epeyce çal›flt›m. Orada kazasker ruznamçeleri var. fiakây›k ve zeyillerindeki biyografileri
okudum, biyografilerden ilmiye teflkilat› ile ilgili çok önemli bilgiler ç›k›yordu.
1977’de Gökbilgin Hoca emekli olanca onun ilmiye teflkilat›n› ben devrald›m.
Daha sonra 80’li y›llar›n sonunda ayn› kürsüde çal›flt›¤›m ve kendisinden çok
fley ö¤rendi¤im Mübahat Kütüko¤lu Hocam Osmanl› Teflkilat Tarihi dersini
bana devretti. Önceden beri okuttu¤um Arfliv Vesikalar› dersiyle beraber bu üç
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dersi emekli oluncaya kadar okuttum. Gelenek ad›na büyük mutluluk duydu¤um fley bu dersleri y›llarca ayn› gün, ayn› saat ve ayn› dershane ve anfide
okutmufl olmamd›r. Bazen, mesela on sene önce mezun olmufl bir talebem
odamda bulamazsa, on sene önceki gün ve saatte, ayn› anfide beni bulurdu.
Çok sistemli çal›flmay› beceremedim maalesef. Ben her zaman onun s›k›nt›s›n› yafl›yorum. Buldu¤umu bir kenara yaz›yorum sonra o bilgiyi bulam›yorum. fiimdi ben genç meslektafllara bir konuya girince üç sene, dört sene sonra ondan bir kitap veya bir iki makale ç›kar›p o konuyu öylece bir kenara b›rakmalar›n› tavsiye ediyorum. Yoksa, bunu daha ileride gelifltireyim diyen hocalar›m›z oldu fakat maalesef bilgileriyle beraber ahirete intikal ettiler. Geride b›rakt›klar› bilgiler, fifller hiçbir flekilde de¤erlendirilemiyor. Bu çerçevede Bekir
Kütüko¤lu hocam›z ve arkas›nda b›rakt›¤› binlerce fifl benim yak›ndan bildi¤im
örneklerden birisidir. Sonra 80’li y›llar›n bafl›nda Diyanet Vakf›’n›n ç›kard›¤› ‹slâm Ansiklopedisi’ne intisap etmemiz önemli bir dönüm noktas› oldu. Baz› hocalar›m›z çok karfl› ç›kt›lar. Mesela Bekir Kütüko¤lu “Beni böyle aksatan ansiklopedi oldu, girme” dedi. Ö¤rendi¤ime göre, ayn› fleyi sonradan Mübahat Han›m’a da söylemifl.
Bekir Hoca’n›n kastetti¤i Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ‹slâm Ansiklopedisi de¤il mi?
Evet. 1941’de bafllay›p 1988’de tamalanan MEB ‹slâm Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi’ne biz befl kifli bafllad›k. Ondan sonra görev ve konu da¤›l›m› oldu. ‹lmiyeyle ilgili, teflkilat tarihiyle ilgili konular› yazd›m. ‹kiyüze yak›n madde yazm›fl oldum ansiklopediye. Bunun da tabî çok faydas› oldu. Bundan on sene kadar önce Bo¤aziçi’nde bir toplant› olmufldu ‹nalc›k Hoca üzerine. Orada ‹nalc›k’› analiz eden Halil Berktay’d›. Berktay’a; “Hocan›n a¤›rl›kl› olarak isim yapt›¤› fleyler ansiklopedideki makaleleri. Bu sahaya
girmekle sizce isabet mi etti? Yoksa ansiklopediyle u¤raflmasa da bunu kitapla
daha kal›c› k›lsayd› daha m› iyi olurdu?” sorusunu sordum. O, ansiklopedi çal›flmas›n›n daha verimli oldu¤unu, daha faydal› oldu¤unu söyledi. Sonra bir vesileyle bir iki sene önce ayn› soruyu ‹nalc›k Hocam›za sordum. Hoca “Ben konulara vukuf peyda etme ve flümullü yaklaflma hususunda ansiklopedi maddelerinden çok istifade ettim” dedi. Ansiklopedide hakikaten çok fley ö¤rendik.
Oras› bizim için bir üniversite, bir mektep oldu. Birçok fleyi orada gördük. Fakat her fleye ra¤men Kayseri’den bafllayarak sahip oldu¤um imkânlarla yapt›¤›m ifllere bak›nca hakikaten o imkânlar› de¤erlendiremedi¤imi çok samimî
olarak itiraf etmem laz›m. Telif konusunda vs. çok daha farkl› olmas› gerekirdi.
Hocam sizin ansiklopedideki maddeleriniz konu ile ilgili çal›flma yapan
araflt›rmac›lar›n ilk baflvuru kayna¤›. Bu aç›dan çok önemli çal›flmalar›n›z
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var… Yavafl yavafl konuya girecek olursak; genel bir de¤erlendirme ile bafllayal›m isterseniz. Osmanl› e¤itim tarihi deyince ne anlafl›lmal› sizce?
K›sa bir de¤erlendirme yapacak olursak; Osmanl› e¤itim sistemi tabiî ki geleneksel bir yap›ya dayan›yordu. Dolay›s›yla birden ortaya ç›km›fl bir sistem de¤ildi. Kendisinden önceki Türk ve ‹slâm gelene¤inin birikimini biliyordu ve bunun üzerine infla edilmiflti. Yeni kurulmufl bir devletin yeni bir anlay›fl›, yeni bir
yaklafl›m› olur diye, redd-i miras olarak ifade edebilece¤imiz bir tav›r yok. Tamam›yla o mevcut sistemin devam›; ama Osmanl›, belki dinamik yap›s›n›n,
belki üzerinde bulundu¤u co¤rafyan›n etkisi ile, hemen her alanda gelene¤i
devralmas›na ra¤men, kendi damgas›n› bir süre sonra sisteme vuruyor. Bunu
merkez teflkilat›nda görüyoruz, taflrada görüyoruz. Her alanda oldu¤u gibi biz
bunu e¤itimde de çok net bir flekilde görüyoruz. Enderun gibi veyahut yine eskiden beri olmakla beraber Osmanl›’da de¤iflmifl olan saray ve konaklarda e¤itim vs. gibi baz› yeni aç›l›mlar görüyoruz. fiunu söyleyebiliriz: Osmanl›’da e¤itimde temel kurum medrese olmakla, ‹mparatorlu¤un her taraf›na yay›lm›fl
muhtelif seviyelerde geleneksel bir e¤itim kurumu olmakla birlikte bunun yan›nda belki befl alt› tane, de¤iflik kesimlere hitap eden e¤itim kurumu vard›.
Devlet adamlar›n›n yetiflti¤i ve özellikle 15-16. hatta 17. yüzy›lda çok baflar›l› bir
flekilde yürüyen Enderun Mektebi, onun d›fl›nda saray ve konaklar bafll› bafl›na
birer e¤itim kurumu niteli¤inde idi. Osmanl› e¤itimi sözkonusu oldu¤unda biz
medreseyi ön plana ç›kar›yoruz ama asl›nda yak›ndan bakt›¤›m›zda medresenin e¤itimde hiçbir yeri yok gibidir veya çok azd›r. Çok enteresand›r. Günümüzdekinden çok farkl› olarak neredeyse hiçbir alim “Ben flu medreseden mezun oldum” diye medresesini önplana ç›karm›yor. Hocas›n› ön plana ç›kar›yor.
“Ben flu hocadan ders ald›m, flu dersi okudum” fleklinde. Elimizde yüzlerce icazetname var. Orada medrese ad› geçmez. Hatta pek çok fleyhülislâm olmufl, büyük seviyeye gelmifl alimin hiç medrese tahsili gözükmüyor. Babas›ndan okuyor. Amcas›ndan okuyor. Umumiyetle aileden okuyor. 15-16 tane büyük aile
var, onlardan okuyor. Sonunda bir alim kendisine referans, bir nevi kefil, oluyor ki buna mülâzemet deniyor ve sisteme böylece giriyorlar. Medrese kavram
olarak var. Yoksa hangi medreseden mezun oldu¤u çok önemli de¤ildir. Önemli olan, belli derslerin belli hocalardan görülmüfl olmas›d›r.
Kurumdan ziyade hoca-talebe iliflkisi daha çok önemli de¤il mi hocam? Oxford da bu özelli¤i ile kendini önplana ç›kar›yor.
Hiç unutmuyorum bir gün Edinburgh’da J. R. Walsh ile konufluyoruz. O da
Osmanl›’y› çok iyi bilen ve o konuda yazmam›fl olsa da derslerinde çok etrafl›
anlatan birisiydi. Bir gün bana derste dedi ki: “Sen Türkiye’de Tayyip Gökbilgin’in talebesisin, Tayyip Gökbilgin Fuat Köprülü’nün talebesi, Fuat Köprülü
ise eski müderrislerden okudu. Böyle bir gelenekten besleniyorsun. Peki bura-

456

TAL‹D, 6(12), 2008, Söylefli

da hangi gelenekten feyiz ald›¤›n› biliyor musun?” Ben bir fley diyemedim. Bunun üzerinde Walsh “Ben, Wittek’in talebesiyim. Wittek, Barthold’un talebesi
vs. alt› yedi hoca sayd› bir ç›rp›da, bunun da k›ymetini bil” dedi. Orada da ayn› gelenek var; bir hocadan, bir üstattan feyz alma meselesi. Tekrar konumuza
dönersek; Osmanl›’da bir de dergâh e¤itimi dedi¤imiz, günümüzde bunu anlamakta zorlan›r›z belki ama, bir olgu vard›. Dergâhlar bafll› bafl›na insanlar›n
meflrebine ve istidad›na göre fleyh-mürit münasebeti veya ba¤lant› münasebeti fleklinde e¤itim veren kurumlar idiler. Bu e¤itimin önemi aç›s›ndan flunu da
kaydetmemiz gerekir: Osmanl›’da, padiflahlar da dahil olmak üzere, hiçbir devlet adam› gösterilemez ki bir dergâhla, bir fleyhle irtibat› olmam›fl olsun. Mutlaka birisine ba¤lant›s› vard›r. Darald›kça s›k›flt›kça onunla gider istiflare eder,
feyz al›r, hay›r duas›n› al›r. Günümüzdeki anlay›flla biz bunu izah edemeyiz
ama o devrin temel olgusu ve temayülüdür.
Sizin Kayseri’de böyle bir tecrübeniz oldu mu?
Yok. Kayseri’de hiç yoktu o flekilde bir kurum. Ancak özellikle Nakflibendî
olarak bilinen alimler vard›. Hem alim hem de Nakflibendî tarikat›na mensup
zevat vard› ama öyle bir dergâh yoktu. O zamanlar yani 50’li y›llarda ve 60’l› y›llar›n bafl›nda biraz da s›k›yd› bu ifller. Konuya devam edecek olursak; zikretmemiz gereken bir önemli husus da devlet daireleri, kalemlerdir. Osmanl›’da devlet daireleri günümüzden farkl› ifllemekte idi. Kalemde memurlar üstat-flakirt
iliflkisi içerisinde yetifliyor ve bürokraside de bu flekilde maharet kesbediliyordu. Son olarak; esnaf›n e¤itimi için önemli bir kurum olarak lonca teflkilat›n›
zikretmeliyiz. Bütün bunlar düflünülünce, aç›k kap› b›rak›lmam›fl gibi. Buna
bir de edebî muhitleri, ilmî muhitleri, sanat muhitlerini eklemek laz›m. Buralarda sohbetler oluyor ve hemen hemen her alana nüfuz eden bir e¤itim çeflitlili¤i görülüyor. Osmanl› toplumu tabi çok dinamik bir toplum. Ben fluna flahsen inan›yorum: Osmanl› 14. yüzy›l›n bafl›nda Bizans’a karfl› bir gaza devleti
olarak kuruldu. Tabiî gaza ve cihat demek büyük bir hareketlilik, büyük bir mekanizman›n devaml› hareket halinde olmas› demek. 20. yüzy›l bafl›nda Balkan
Harbi, Birinci Cihan Harbi, Trablusgarb Harbi ve Millî Mücadele’ye kadar 600
sene de¤iflmeyen bir çizgi, istilâ hareketi de¤il, bir gaza hareketi. Ama bunun
yan›nda müesseseleri var, teflkilat› var. Osmanl›’da 192 savafl›n oldu¤u tespit
ediliyor. Bu savafllarda bak›yorsunuz fleyhülislâm›yla, kazaskeriyle ulema tam
kadro orada. Bunlar niye giderler? E¤itim kurumlar›, medresede okunan mühendislik dersleri, t›p dersleri vs. bu hareketli gaza devleti anlay›fl›ndan do¤an
mekanizman›n, o günün ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› amaçlamaktad›r. ‹lber
Ortayl› üstad›m›n söyledi¤i gibi Roma’yla belki en iyi mukayese edilebilir gelenek Osmanl›’d›r. Orada da bir hareketlilik var ve Roma da hep ayn› toprak üzerinde, birbirine eklemlenmifl alanlarda ve bir hareketlilik içerisinde.
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Asl›nda hocam biraz önce sayd›¤›n›z kurumlar yani medrese, dergâh, lonca,
bürokrasi ve konaklar, saraylar sanki o e¤itim sürecini toplumun farkl›
alanlar›na bir flekilde götürüyor. Saray ve konaklar biraz daha elit s›n›fa hitaben iflliyor. Dergâhlar biraz daha mistik bir dünyaya hitap ediyor. Esnaf
teflkilat›na lonca hitap ediyor...
Zaten verilen derslere bakarak da bunu anlamak mümkün. Medrese, tarifi
gayet basit, belli ölçüde ‹slâmî referansl› olarak dinî ilimlerin, t›p ve mühendislik ilimlerinin tahsil edildi¤i bir müessesedir. Ama burada ‹slâmî bir referans
var her zaman için. O yüzden t›p ve mühendislik e¤itimi olmas›na ra¤men hiçbir gayr›müslim talebesi olmam›flt›r medresenin. Orada herfley ‹slâmî referansl›. Buna mukabil Enderun’a bak›yoruz; Enderun’da dersler ders fleklinde
de¤il daha çok pratik birtak›m uygulamalar fleklinde veriliyor. Yönetici olacak
kadronun yetiflmesine yönelik biraz dinî ilimler, Arapça, edebiyat okutuluyor
ama esas olarak orada prati¤e yönelik bir e¤itim görüyoruz. Dergâhlarda ise
edebî ürünlerin çok oldu¤u görülüyor. Farsça görülüyor. Enteresand›r medresede tarih, co¤rafya, Farsça, Türkçe okutulmuyor. Medrese vakfiyelerinde ve
programlar›nda bunu göremiyoruz Bu derslerin medresede okutuldu¤undan
bahseden bir esere de rastlayam›yoruz. Hint dünyas›ndaki medreselerde Farsça var. Çünkü orada Farsça temel lisan konumunda. Dolay›s›yla oldukça farkl›
bir müfredat program› uygulan›yor. Maalesef bu müfredat konusu yeterince
çal›fl›lm›fl de¤il. Bu kadar konufluyoruz ama ifllenmemifl pek çok konu var.
Bunlar sathî bilgiler. Hemen hemen tekrarlanan bilgiler. Mesela flimdi müfredat program› dedik. Her bir konunun ayr› birkaç doktora teziyle ayd›nlat›lmas› laz›m. Tefsir okutuluyor, hadis okutuluyor, kelâm okutuluyor, f›k›h, akaid
okutuluyor. Bunlar›n her birinin tek tek incelenmesi laz›m. Zamanla neler okutulmufl. Nas›l bir de¤iflikli¤e u¤ram›fl vs. ve bunlar› da özellikle ‹lahiyat Fakültelerinden beklemek durumunday›z. Çünkü bütün müfredatta okutulan kitaplar Arapça. Buna bir tarihçinin hulûl etmesi biraz zor. Ama ‹lahiyat Fakültelerinde bu derslerin tarihi de okutuluyor. Bu manada ilahiyatç› meslektafllar›m›z› da ço¤u zaman bu konuda teflvik ediyoruz. Fakat dedi¤im gibi, bunlar›n henüz hiç birisi yeterince incelenmifl de¤il. Mesela Arap edebiyat› nas›l okutuluyor idi. Baflar›l› m›yd›, de¤il miydi vs. Çok iyi incelenmesi laz›m.
Hocam ilk müderris Davud-i Kayserî döneminden veya ilk medreseden itibaren bafllayacak olursak Osmanl› e¤itim tarihini nas›l bir dönemlendirmeye tabi tutabiliriz. Bir periyotlaflt›rma yapmak mümkün müdür? Klasik dönemde medreseden ya da Enderun’dan modern dönemde mekteplere do¤ru
seyreden çok farkl› bir de¤iflim sözkonusu. Siz neler düflünüyorsunuz bu hususlarda?
Evvela 19. as›r öncesi ve sonras› diye temel iki devreyi belirtmek gerekir. Tabiî 19. yüzy›l öncesi uzun sürede önemli dönüm noktalar› var. E¤itim tarihi aç›-
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s›ndan bakt›¤›m›z zaman, belki garip gelecek ama, kurulufl döneminde müthifl
bir parlakl›k var. O ilmî parlakl›k, yükselifl öyle anlafl›l›yorki 16. ve 17. yüzy›llarda sürdürülemiyor. Gerekli dönüflümler, gerekli de¤iflimler tam anlam›yla sa¤lanam›yor. Kurulufl devrinde inan›lmaz bir hareketlilik var.
Ciddi bir bilgi ak›fl› var de¤il mi?
Evet akademik seyahatler özellikle daha çok d›flar›dan Osmanl›’ya bilim
adam›n›n gelmesi, Osmanl›’dan da genç ilim taliblerinin belli bafll› ilim merkezlerine gitmesi fleklinde oluyor. Çünkü Osmanl› henüz yeni teflekkül etmifl.
Her ne kadar Anadolu beylikleri miras› var ise de bu yeterli olmuyor. Önceki gidenler sonradan gelenlere sahib ç›k›yorlar. Tipik bir örnek vereyim: Anadolu’dan okumak için M›s›r’a gelen Molla Fenarî, fiair Ahmedî, Bedreddin Simavî, Müeyyed b. Abdülmümin gibi talebeye daha önce gitmifl olan alim ve tabib
hoca yak›nl›k ve yol göstermifltir. Dolay›s›yla kurulufl devrinde bunun çok iyi ifllendi¤ini, Anadolu veya Osmanl› co¤rafyas›ndaki gençlerin bir süre sonra ‹slâm
dünyas›ndaki büyük merkezlere, Arap dünyas›ndaki belli bafll› merkezlere e¤itim için gittiklerini görüyoruz. Orada tahsillerini tamamlad›ktan sonra birço¤u
dönüyor. Bunlar› takip etmek mümkün. fiakây›k-› Nu‘maniyye’deki biyografilerden bu konuda etrafl› bilgi edinmek mümkün. Arabî, Acemî, Semerkandî,
Rumî gibi memleketlerini yans›tan nisbelerle büyük alimleri görüyoruz. Tabiî
henüz Osmanl› medreseleri çok geliflmifl durumda de¤il. A¤›rl›kl› olarak Kahire,
fiam ve, özellikle matematik ve astronomide, Semerkand çok flöhretli idi.
Durgunluk dedi¤iniz durum nerede bafll›yor?
fiimdi birkaç alanda geliflme var. Bunlardan biri biraz önce söyledi¤im hareketlilik, e¤itimin intikali meselesinde. Bunun d›fl›nda tabiî, bir devlet politikas› olarak, medreselerin infla edilmesi. Evet bu vak›flar arac›l›¤› ile iflliyor ama
vakf›n önünü açan, vakfa azamî kolayl›klar› sa¤layan, bir nevi teflvikler, muafiyetler vs. sa¤layan devlettir. Biliyor ki bu kendi iflini kolaylaflt›r›yor. Dolay›s›yla
padiflahtan, hanedan mensuplar›ndan bafllayarak devlet erkan›n›n ve di¤er görevlilerin böyle medreseler açmas› teflvik ediliyor ve çok enteresand›r bir yer
fethedildi¤i zaman bak›yorsunuz oraya ilk yap›lan binalar aras›nda medrese
var. Ya mütevazî bir külliye içerisinde veya müstakillen medreseler teflkil ediliyor. Bu konuyu doktora konusu olarak iflleyen Mustafa Bilge hoca ‹lk Devir Osmanl› Medreseleri adl› çal›flmas›yla bu ilk medreseleri etrafl›ca inceledi. Çünkü
medrese demek oraya sünnî ‹slâm›n, ‹slâmî ilimlerin, ayr›ca da devlet ideolojisinin, devletin öncelikli konular›n›n gitmesi demek. Ulema zaten sistemin
içerisinde. ‹ran ulemas› yani molla s›n›f› veya Bat›’daki ruhban s›n›f› gibi alternatif de¤il. Her alanda; baflar›da da baflar›s›zl›kta da Osmanl› ulemas›n›n rolü
ve katk›s› var. Kuruluflta Çandarl› ailesinin hizmetlerini biliyoruz. Bir ilmiye ai-
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lesi. Devletin müesseselerinin teflkilinde, yönetimde çok etkili oluyorlar. Dolay›s›yla kurulufl devrinde bir tarafta ilmî hareketlili¤in yan›nda, muazzam bir
medrese inflas› faaliyeti var. Burada durgunlu¤u yine böyle münferit bir olaya
ba¤lamak yanl›fl olur gibi düflünülebilir ama ben flahsen baflka bir fley söyleyemiyorum. Durgunlukta temel bafllang›ç noktas› bir iyi niyetin sonucunda oluyor. II. Murat zaman›nda münferit olaraktan Molla Fenarî ailesine bir ayr›cal›k
tan›n›yor. Tan›nan ayr›cal›k, ailenin ilmiye mesle¤ine intisap edenlerine göreve bafllayacaklar› zaman veya terfîlerde bir üst seviyeden, iki üst seviyeden bafllamalar› fleklinde bir taltif. Niyet gayet iyi: ‹lme ra¤betin artmas› ve seviyenin
yükselmesi. Daha sonra ulema aileleri teflekkül etmeye bafllay›nca, 16-17. yüzy›llarda onbefl civar›nda ilmiye ailesi görülüyor ve ilmiye teflkilat› esas itibariyle bunlar›n kontrolüne giriyor. Fenarî ailesine tan›nan ayr›cal›k di¤erlerine de
teflmil ediliyor ve bu, telafisi hiçbir zaman mümkün olmayan bir bozulmaya ve
k›r›lmaya sebep oluyor. Anadolu’da, k›rsal kesimden gelmifl ilim aflk›yla yanan
gençler var. Biz bunu nereden ç›kar›yoruz. Âlî, eserlerinde, özellikle Mevâ‘idü’n-nefâis’te, bunu çok güzel dile getiriyor. ‹lim âfl›k›, fakir bir aileden gelen genç, gecesini gündüzüne kat›yor, sabahlara kadar çal›fl›yor ama hiçbir zaman, ilmiye s›n›f›ndan gelen bir fleyhülislâm o¤lunun, bir kazasker ye¤eninin
ulaflt›¤› seviyeye ulaflam›yor. Bunu da öylesine yana yak›la dile getiriyorlar ki
gerek Cuma selaml›¤›nda padiflaha verdikleri arzuhallerinde gerekse içlerinden gelerek söyledikleri fliirlerinde. Diyorlar ki: “Biz elimizden geldi¤i kadar çal›fl›yoruz ama bir ulema çocu¤u bizim önümüze geçiyor; bu zulümdür, haks›zl›kt›r.” ‹lk k›r›lma bu flekilde bafll›yor. ‹lgi çekicidir, daha sonra ifl bafl›na gelen
bütün Osmanl› padiflahlar› tahta ç›k›nca gelenek olarak bir ferman ç›kart›yorlar. Fermanlarda da bu ayr›cal›klar›n makul seviyeye indirilmesi, tamamiyle
kald›r›lmas› diyemiyorlar nedense; çal›flanlara haks›zl›k edilmemesi vs. fleklinde vurgu yap›yorlar. III. Selim’den sonra bu uygulamay› pek görmüyoruz. Zaten II. Mahmud ve ondan sonraki padiflahlar art›k medreseyi gözden ç›kar›yorlar. Devrin modas› mektep oluyor. Bütün bunlara ra¤men medrese devletin
öncelikli kurumu oldu¤u, vak›fla devaml› beslendi¤i için 16. yüzy›lda önemli
geliflmeler sa¤l›yor. Özellikle fizikî manada, hacim anlam›nda çok büyük geliflmeler sa¤l›yor. 17. yüzy›lda yine benzer fleyleri görüyoruz. ‹limde devaml›l›k
çok önemli; gelenek dedi¤imiz devaml›l›k, ama bu arada da de¤iflim ve dönüflüm de önemli. Güçlü bir devaml›l›k var ama de¤iflim ve dönüflümde baflar›
sa¤lanam›yor. Özellikle elefltiriler müfredat programlar› üzerinde yo¤unlafl›yor. ‹lk zamanlarda fark ediliyor bu. Çok enteresand›r daha 15. yüzy›l›n ortas›nda Taflköprülüzade Ahmed Efendi Miftâhü’s-sa‘âde adl›, ilimlerin tasnifi ile
ilgili eserinde medreselerdeki fen derslerinin, felsefe yani ‹slâm felsefesiyle ilgili derslerin azalmas›ndan, bunlara eskisi kadar önem verilmemesinden yak›n›yor. ‹flin içinden gelen, bizzat kendisi ulema ailesine mensup birisinin böyle
bir elefltiride bulunmas› çok önemli. Ondan önce Fatih Sultan Mehmed’in bir

460

TAL‹D, 6(12), 2008, Söylefli

yak›nmas› var. Bu çok manidar yak›nma fiakây›k-› Nu‘maniyye’de naklediliyor.
Bir ilim meclisinde Fatih diyor ki: “‹lmin geliflmesine bu kadar önem veriyoruz,
büyük medreseler yapt›k, vak›flar tahsis ettik ama hâlâ medreselerimizde ders
veren alimler d›flar›dan geliyor. Biz bir yerde hata m› yapt›k?” Bunun üzerine,
etraf›ndakiler “Sultan›m hiçbir hata yap›lmad›. ‹lim bir gelenek meselesidir, bir
anda olacak fley de¤ildir. Bunlar›n meyvelerini sizden sonra gelecek nesilleriniz görecektir” cevab›n› veriyorlar. 16. yüzy›lda da buna benzer elefltiriler var.
En radikal tenkidi Katip Çelebi yap›yor 17. yüzy›l›n ortalar›nda. Medreseden ziyade müfredat üzerinde durarak, programdaki çarp›kl›¤› yani ders dengelerinin de¤iflmesi ve bozulmas›n› de¤erlendiriyor, tenkit ediyor. Bu elefltiriyi abart›l› bulanlar var, bunu bilinen beylik bir tenkit gibi görenler var; bence öyle de¤il. Do¤u ulemas›ndan ve “ulema-i rusum-merasim ulemas›” dedi¤i ‹stanbul
ulemas›ndan misal veriyor. Matematik bilen ve bilmeyen kad› ve müftüden
misal veriyor vs. Katip Çelebi iflin fark›nda. ‹lmiye d›fl›ndan, kalemiyeden birisi ama yapt›¤› tenkidin çok yerinde oldu¤u gözüküyor. 18. yüzy›ldan itibaren
art›k elefltiriler giderek art›yor ve fliddetleniyor. Bunu biz ›slahat layihalar›nda
da çok görüyoruz. Islahat layihalar›nda art›k medreselerin gelece¤i konusunda
farkl› ifadeler kullan›lmaya baflland›¤› görülüyor. Ancak bütün bunlara ra¤men
medrese üzerindeki en ciddi dönüflüm II. Meflrutiyet devrinde 1914 y›l›nda
oluyor. fieyhülislâm Mustafa Hayri Efendi’nin baflkanl›¤›nda kurulan Islah-›
Medaris komisyonu ciddi ve kapsaml› ›slahat haz›rl›¤› yap›yor. Medresenin
mektepten adetâ fark› kalm›yor. Frans›zca, kitabet-i resmiyye, kitabet-i hususiyye, tarih, co¤rafya gibi dersler var, çeflitli bilimler var ve 1924’te kapat›lan
medrese art›k eski medrese de¤il, her türlü derslerin okutuldu¤u medresedir.
Bu dönüflüm II. Meflrutiyet’te de¤il de II. Mahmud döneminde gerçeklefltirilseydi, belki sizler kat›lmayacaks›n›z ama, o güçlü dirayetli padiflah iflin kolay›na kaçmay›p da neflteri vursayd› herhalde medrese tekrar kendini toparlayabilirdi. Çünkü arkas›ndaki Abdülhamid de hayran kald›¤› dedesinin yolunu takip
edecekti. Toparlayacak olursak; medrese gelene¤e çok fazla gömülen, gerekli
de¤iflim ve dönüflümü yapamayan bir kurum olamamas› sebebiyle elefltiriliyor
ve sonunda da gözden ç›kart›l›yor. ‹ttihatç›lar›n giriflimini bir yana b›rakacak
olursak 19. yüzy›l›n bafl›nda medrese üzerine son ciddi giriflimleri yapan padiflah III. Selim’dir. Sultan Selim fleyhülislâm tercihlerinde onlar›n, Dürrizade
Mustafa Efendi, Hamîdizade Mustafa Efendi gibi, icraat ve ›slahat yapabilecek
evsafta olmalar›na ayr›ca ehemmiyet veriyor.
Hocam biraz önce Fatih’in elefltirilerine verilen cevab› naklettiniz. Orada flöyle bir soru var. Osmanl›lar Selçuklu gelene¤ini devam ettiriyorlar. Di¤er taraftan ilk dönemden itibaren medreseler kurulmaya bafll›yor. 100 küsur y›ldan
fazla bir zamand›r Osmanl› medreseleri kurulmufl, alimleri var, tedrisat devam ediyor. Bu durumda, gelenek oluflmad› elefltirisini nas›l anlamal›y›z?
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fiimdi, malum, o zaman soyad› kullan›lm›yor, buna mukabil alimler nisbeleri ile an›l›yorlar ve bu nisbeler umumiyetle memleketlerine izafe ediliyor.
Bafllang›ç dönemine bakarsan›z Acemî, Arabî, Semerkandî, Kayserî, Sivasî vs.
gibi nisbelerle karfl›lafl›rs›n›z. Tabiî bunlar›n birço¤u d›flar›da tahsil görmüfl
müderrisler, alimlerdir. Osmanl› medreselerine geliyorlar, orada görev yap›yorlar. Ders veren hocalar›n büyük k›sm›n›n d›flar›dan gelmifl, baflka flehirlerde
yetiflmifl olmas› ile beraber de¤erlendirdi¤imizde Fatih’in temel elefltirisinin,
neden bizim kendi medreselerimizden büyük alimler ç›km›yor fleklinde yak›nma olmas› gerekir. fiakây›k-› Nu‘maniyye’de bu elefltiriler çok teferruatl› olarak
dile getirilmedi¤i için çok fazla yorum yapmaya da müsait de¤il ancak özü itibari ile bu temele dayanmaktad›r. Yoksa sizin de iflaret etti¤iniz gibi bir sürü
medrese kurulmufl o dönemde.
Bunun sebebi fetihlerin çok fazla olmas› nedeniyle devletin ihtiyaç duydu¤u
yetiflmifl insan gücü oran›n›n fazla olmas› olabilir mi? Yani yönetimin ihtiyaç duydu¤u kadrolar›n do¤rudan hizmete at›lmak durumunda kalmalar›
ve bir anlamda ilimle ifltigal etme imkânlar›n› kaybetmeleri olabilir mi? Fatih dönemi öncesinde medreselerde kaç kiflinin yetiflip kaç kiflinin böyle üst
düzey alim durumuna geldi¤i sorusunun cevab›n› bilmek bu noktada yard›mc› olabilir belki.
Evet böyle veriler Fahri Unan’›n Kuruluflundan Günümüze Fatih Külliyesi
adl› doktora tezinde yer al›yor. Ondan önce 1945’te Süheyl Ünver’in kitab› var:
Fatih, Külliyesi ve Zaman› ‹lim Hayat› diye. Yani isimlere bakt›¤›m›z zaman asl›nda az da de¤il. Fatih dönemi ilim hayat›n›n en önemli özelliklerinden birisi
ilmî münazara ve tart›flma gelene¤idir.
Gazalî ve ‹bn Rüfld aras›ndaki “tehâfüt” tart›flmalar›n›n yeniden canlanmas› gündeme geldi¤i zaman tart›flmay› Hocazade ve Hatipzade yürütüyor. ‹kisi
de asl›nda Osmanl› alimi. Yani yetiflmifl olanlar elbette var. Fahri Unan’›n kitab›nda baz› listeler de veriliyor, Fatih devrindeki alimler hakk›nda.
Belki say› olarak daha fazla olmas› arzu ediliyordu.
Evet. Cahid Baltac›’n›n XV.-XVI. As›rlarda Osmanl› Medreseleri isimli kitab›nda bu yüzy›llarda medreselerde ders veren alimlerin hemen hemen hepsinin k›sa biyografileri veriliyor. Yani öyle küçümsenecek bir seviyede de¤ildir.
Ama san›yorum o anda önplana ç›kan Molla Güranî gibi baz› flöhret yapm›fl
büyük alimlerin konumunun da etkisi var.
Ali Kuflçu nerede duruyor hocam?
Ali Kuflçu Semerkand’da yetiflmifl ve bizzat padiflah taraf›ndan Osmanl› ülkesine davet edilmiflti. Onunla ilgili Adnan Ad›var’›n yaz›lar› var, Ekmeleddin
Bey çeflitli çal›flmalar›nda Ali Kuflcu’yu de¤erlendirdi.
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Hocam Balkanlar’dan Arap dünyas›na üç ayr› co¤rafyada yay›lm›fl bir imparatorlu¤un e¤itim sistemini konufluyoruz. Bu anlamda gerek e¤itim sistemi
gerekse müfredat aç›s›ndan yeknesakl›ktan bahsedilebilir mi, yoksa co¤rafyaya
göre bir de¤iflim sözkonusu mu?
Bence yeknesakl›k yok. Olmamas›n› da büyük bir zenginlik olarak görmek
gerekir diye düflünüyorum. ‹ki ayr› sistemden bahsedebiliriz. Birisi ‹stanbul,
Edirne, Bursa ve Balkanlar’› kapsayan, program›yla, yaklafl›m›yla, zihniyetiyle
tamam›yla Osmanl›’n›n damgas›n› vurdu¤u bir e¤itim sistemi. Buna mukabil
di¤eri ise Arap co¤rafyas› ve Kuzey Afrika’da hakim olan sistem. Osmanl› oralar› kendi ülkesine katt›¤› zaman oralarda çok güçlü bir ilim ananesi ile karfl›lafl›yor. Bu ananeye de müdahale etmedi¤i görülüyor. Araplar›n Osmanl› ile birlikte bir durgunluk döneminin bafllad›¤› yönünde yo¤un elefltirileri var, tabiî o
ayr› bir tart›flma konusu. Söylenecek çok fley var, ama flunu biliyoruz ki; ‹slâm
dünyas›nda fiam, Ba¤dad, Kahire gibi ‹slâm hilafetine merkezlik yapm›fl büyük
flehirler ve Kuzey Afrika’daki Tunus, bilhassa Zeytune Medresesi, çok köklü kurumlar› bar›nd›r›yorlar. Gerek müfredat program› gerekse dersler ve yetiflen kiflilerin istihdam› meselesi aç›s›ndan buradaki sistem ayr›. Osmanl› sistemine
bakt›¤›m›z zaman merkezî sistemde yetiflenlerin önemli ölçüde devlet hizmetinde istihdam edildi¤ini görüyoruz. Arap ve Afrika ise farkl› bir dünya olarak
karfl›m›za ç›k›yor. Bu da bir zenginlik sa¤l›yor. Varflova’daki CIEPO toplant›s›nda bunu tebli¤ konusu yapm›flt›m. Arap dünyas›ndaki farkl› gelene¤in dayanm›fl oldu¤u prensipler nelerdir veyahut bu neyi ifade ediyor fleklinde bir soruyu cevaplamaya çal›flm›flt›m orada. Ayr›ca, tamamen ayr› olmamakla birlikte
bir ölçüde Anadolu’nun da farkl› bir sistem oldu¤unu düflünüyorum. Anadolu’da daha çok Selçuklu gelene¤i hakim. Gerçi Osmanl› Selçuklu’nun devam›
diyoruz ama Anadolu’da farkl› bir mekanizma var. Mesela Osmanl›’dan önce
Selçuklu sultanlar›n›n teflkil etmifl oldu¤u medreseler derece itibariyle çok alt
seviyede yer al›yor. Osmanl› bunlara yüksek paye vermiyor. Mesela Kayseri’de
Hunat Hatun Medresesi var, Gevher Nesibe T›p Medresesi ve Darüflflifas› var,
bunlar Selçuklu sultan medreseleridir. Bunlar köklü medreseler, yani o devrin
sultan veya hanedan mensuplar›n›n kurdu¤u medreselerdir. Bununla beraber
Osmanl› medrese hiyerarflisinde alt seviyede, 20’lik, 25’lik medreseler oluyorlar ve hiçbir zaman 40’l›, 50’li, 60’l› medreseler seviyesine ç›kam›yorlar. Oralarda da istihdam aç›s›ndan veyahut tahsillerini ilerletme aç›s›ndan farkl› bir tablo ile karfl›lafl›yoruz.
fiunu çok iyi vurgulamak laz›m: Balkanlar sistemden en çok istifade eden
co¤rafyay› oluflturuyor. Mesela Arnavutluk’ta hemen hemen kabiliyetli hiçbir
Arnavut genci gösteremiyorsun ki biraz orada okuduktan sonra solu¤u hemen
‹stanbul’da almam›fl olsun. Geliyor, ‹stanbul ulemas›na entegre oluyor. Ayn›
durum Bulgaristan için, Üsküp için de geçerli. Ama Anadolu’ya bakt›¤›m›z za-
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man Anadolu’da son zamanlara kadar taflra ulemas›n›n ‹stanbul’a gelmesiyle
seyrek karfl›lafl›yoruz. Onlarda daha çok afla¤› tarafa do¤ru, yani fiam’a, Kahire’ye hatta Trablus’a gidenler var. Mesela 20. yüzy›l bafllar›nda Kayserili meflhur alim Hac› Zühtü Efendi Trablusgarb’da okuyor. Kendisinden önce giden
baflkalar›n›n tavsiyesiyle gitti¤i söyleniyor.
fiu ana kadar yer yer de¤indik ama, Türk e¤itim tarihini özellikle birincil
kaynaklar aç›s›ndan düflünürsek nas›l bir de¤erlendirmeye tabi tutmak gerekir?
E¤itim tarihi aç›s›ndan referanslar›m›z› kaynaklar ve araflt›rmalar diye iki
grupta ele al›rsak; kaynaklar konusunda oldukça zengin bir mirasa sahibiz.
Bunlar›n bafl›nda en temel kaynaklar vakfiyeler ve muhasebe defterleridir.
Vakfiye iflin statüsünü göstermesi bak›m›ndan, muhasebe defterleri de her bir
medresenin y›llar boyu geliflimini göstermesi aç›s›ndan oldukça önemli ve
zengin kaynaklard›r. Ömer Lütfi Barkan, gerçekten kendisine minnet borçluyuz, iki büyük külliyemizin muhasebe defterini yay›nlad›. Süleymaniye’nin ve
Fatih Külliyesi’nin ki afla¤› yukar› bunlar›n tarihleri III. Mehmed dönemine tekabül ediyor. Demek ki Süleymaniye’nin kuruluflundan elli sene sonraki bir
muhasebe defteridir. Fatih’inki daha erken bir döneme, galiba II. Beyaz›t dönemine aittir. Yani vakfiyeden statüyü, muhasebe defterinden de canl› bir birim olarak iflleyifli takip edebiliyoruz. Ne yaz›k ki bunlar›n tam anlam›yla de¤erlendirilmesi yap›lm›fl de¤il. Onun d›fl›nda en zengin kaynak bana göre biyografik eserlerdir. Yani tezkirelerden bafllayarak biyografi lügatlar› yani Sehî
Tezkiresi, Latîfi Tezkiresi vs. gibi Osmanl› tabakât kitaplar›ndan k›r›nt›lar halinde ç›kar›lacak bilgiler iyi de¤erlendirildi¤inde e¤itim sitemine dair birçok karanl›k nokta ayd›nlat›labilir diye düflünüyorum. Tezkirelerdeki fluarân›n da yar›dan fazlas› ilmiyedendir. O yüzden o eserler önemli bilgi kaynaklar›d›r. Özellikle Afl›k Çelebi’nin Meflâirü’fl-flu‘arâs› [Afl›k Çelebi Tezkiresi] çok zengin bilgiler içeriyor. Araflt›rmalar›m›zda devaml› kullan›yoruz onu. Onun d›fl›nda
1560’larda yaz›lan yani kurulufltan afla¤› yukar› ikiyüz elli sene sonra yaz›lan
Taflköprülüzade’nin fiakây›k-› Nu‘maniyye’si beflyüz küsur alim ve fleyhin hayat hikayesini ihtiva ediyor. Tabiî fleyhler de ço¤unlukla medrese mezunu olan
alim kifliler. Bunun devam› Atâî var vs. Hulasa tabakât kitaplar› son derece
önemlidir. Sadece medrese için de¤il ayn› zamanda devlet teflkilat› için de çok
önemli kaynaklard›r bunlar. Mesela Divan-› Hümayun için yahut medresedeki
e¤itim sistemi için biz hep oradaki ufak bilgileri toplayarak onlardan bir kurum
infla etmeye çal›fl›yoruz. Osmanl› vekayinamelerinde tayinler, aziller, baz› g›pta edilecek veya elefltirilecek münferit olaylar veriliyor. Bunlar da o gözle okundu¤unda istifade edilecek kaynaklardand›r. Bir de çok iyi de¤erlendirilmesi gereken kaynaklar aç›s›ndan fler‘iyye sicillerini belirtmeliyiz.
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Bizim en büyük eksikli¤imiz ise taflradaki e¤itim sistemini çok iyi takip edemiyor olmam›z. ‹stanbul, Edirne, Bursa’ya dair biyografiler, çal›flmalar var ama
taflra medreseleri neydi, nas›ld›, bunlar çok iyi bilinmiyor. Bu manada fler‘iyye
sicillerinin mutlaka incelenmesi laz›m. Baz› isimler örne¤in Mefail H›zl› çok takdirle karfl›lanacak çal›flmalar yap›yorlar. Bursa örne¤inde, oradaki fler‘iyye sicillerinden hareketle, s›byan mektepleri, e¤itimdeki aksamalar vs. gibi konular› incelemekte. Di¤er taraftan Baflbakanl›k Osmanl› Arflivlerinde medreseler, ulemaya ç›kan fermanlar, ödemeler vs. hakk›nda bilgiler var. Yani kaynak aç›s›ndan
küçümsenmeyecek veya az›msanmayacak bir zenginli¤e sahibiz denilebilir.
Modern döneme gelirsek biraz daha; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’n›n, Süheyl
Ünver’in ve onlardan sonra gelen yeni neslin ciddi çal›flmalar› var asl›nda
bu alanda.
Evet. Akademik çal›flmalar›n› ilmiye alan›na hasreden de¤erli meslektafllar
var. Konunun farkl› yönlerine, problemlerine ›fl›k tutmak isteyen akademisyenler var. D›flar›da Prof. Madeline Zilfi, Prof. Richard Repp gibi akademisyenler takdir edilecek öncü çal›flmalar yapt›lar. Mustafa Bilge ve Cahid Baltac›’n›n
Osmanl› medreseleri üzerinde yapt›klar› doktora tezleri de öncü çal›flmalard›r.
Ekmeleddin Bey özellikle bilim tarihi penceresinden bakarak medreseler ve
ilim hayat› üzerine önemli çal›flmalar yapt›. Ancak kendisinin en büyük katk›s›, Osmanl›’da bilim durmufltu, hatta yoktu diye ciddi iddilarda bulunan kimselere Osmanl› ilim literatürü ve terminolojisi kitaplar›yla cevap vermifl olmas›d›r. Bu kitaplar Ekmeleddin Bey’in editörlü¤ünde haz›rland›. Konu cazibe
merkezi olma özelli¤ini koruyor. ‹lmiyenin birçok yönlerine, yani teflkilat olarak, sistemin iflleyifli olarak ›fl›k tutmaya çal›flan genç akademisyenler var.
Özellikle bu çal›flmalardaki problem alanlar›, literatürde ihmal edilmifl, çal›fl›lmas›n›n gerekli oldu¤unu düflündü¤ünüz alanlar nelerdir hocam?
En büyük eksikli¤in dersler ve müfredat proframlar›n›n etrafl› incelenmesi
meselesi oldu¤unu düflünüyorum. Bunun birkaç boyutu var. Müfredat programlar›n›n her birisi, her bir ders ve bu derslerde oktulan kitaplar etrafl›ca incelenmelidir. Medresedeki her bir disiplin ayr› bir doktora hatta belki bir iki
doktora konusu olmas› laz›m. Bunu da gerçekten ancak ‹lahiyat Fakültelerindeki hocalar yapabilir veya yönetimlerinde tez yapan yetenekli gençlere yapt›rabilirler. Çünkü Arapça bilmeden bunu gerçeklefltirmek mümkün de¤il. Ama
maalesef ‹lahiyat Fakülteleri de bu konuyu yeterince önemsemiyor. Mesela Ansiklopedi’ye bir “Kelam” maddesi yaz›lm›fl, ama orada de¤erli arkadafl›m›z Yusuf fievki Yavuz bir tek kelime bile Osmanl› medreselerinde hangi kelam kitab›
okutuluyordu, ne flekilde okutuluyordu bahsetmemifl. Bu husustan yak›n›nca
Prof. Mustafa Öz “Maalesef hem bizde hem de di¤er ‹lahiyat Fakültelerinde Os-
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manl›’daki ilmi küçümseyen bir atmosfer hakim. Osmanl› bir cihan devletiydi
ama ilim onun için o kadar da önemli de¤ildi kanaati hakim” demiflti.
Önemli bir yaklafl›m sorunu asl›nda.
Tabiî bu durumun istisnalar› yok de¤il. Prof. ‹brahim Kafi Dönmez f›k›h
üzerine çal›flma yapt›rd›. Bir baflka hocam›z tefsir üzerine çal›flma yapt› ama
bunlar yetersiz. Sistemli olarak; hangi kitaplar okutuluyordu, bunlar üzerine
Osmanl› ulemas›n›n yazd›¤› flerhler hafliyeler nelerdir ve bunlar›n k›ymet-i ilmiyyesi nedir, tek tek ortaya konulmas› laz›m. Bunun d›fl›nda hoca-talebe münasebetleri, ders takrir usulleri gibi konular›n araflt›r›lmas› gerekiyor. Tabiî flunu belirtmek laz›m: Elimizde yeteri kadar hat›rat, otobiyografik eser yok. XV.
Türk Tarih Kongresi’nde verdi¤im bir tebli¤imde ben dört ulema otobiyografisini ele almaya çal›flm›flt›m. Birincisi Taflköprülüzade’nin kendi otobiyografisi.
Üç dört sayfal›k bir metinde kimlerden okudu¤u, neyi okudu¤u, kendisinin neleri okuttu¤una dair bilgiler veriyor. Ondan sonra 16. yüzy›l›n sonunda Hasan
Kafi el-Akhisarî’nin bir otobiyografisi var. Katip Çelebi’nin, her ne kadar bürokrasiden gelse de ilmiyeden sayabiliriz, otobiyografisi ve bir de Cevdet Pafla’n›n
Tezakir’de 40.Tezkire’de vermifl oldu¤u otobiyografi. Cevdet Pafla’n›n metni
etrafl›ca yaz›lm›fl mükemmel bir metin. Üzerine birkaç da makale yaz›ld›. Richard Chambers yazd› “The Education of a Nineteen Century Ottoman Âlim,
Ahmed Cevdet Pasha” diye. Onun d›fl›nda birkaç çal›flma daha var. Evet, hocatalebe münasebetleri, medreselerdeki gündelik hayat, tatil günleri gibi konular› birebir nakledebilece¤imiz zengin kaynaklar yok, ama biyografik eserlerden,
vakfiyelerden, otobiyografilerden hareketle bu da bir ölçüde infla edilebilir. Bat›’da bu konuda zannediyorum kaynaklar daha zengin. Bahsetti¤im o dört ciltlik Univercities of Europe in the Middle Ages adl› kitab›n kaynaklar›na bak›ld›¤›
zaman zengin bir tablo ile karfl›lafl›yoruz. Hat›ratlar da ayn› flekilde çok az bizde. Madeline Zilfi’nin “The Diary of a Müderris: A New Source for Ottoman Biography” bafll›¤›yla yay›nlad›¤› bir metin var. O da birkaç sayfal›k bir fley.
‹kinci temel bir eksiklik taflrada ilim ve ilim hayat›. Hemen her alanda oldu¤u gibi ilmiye konusunda da taflra çok ihmal edilmifl. Belki II. Abdülhamid dönemi taflras› ile ilgili biraz bilgimiz var ama yine de taflra çal›flmalar› çok eksik.
Mesela Kayseri Ulemas› diye bir kitap var. Mehmet Zeki Koçer taraf›ndan yaz›lm›fl yar› ilmî, yar› menk›bevî k›ymetli bir eser. Son devri yans›t›yor. Kendisinin
bizzat tan›d›¤›, duydu¤u ve zamanla toplad›¤› bilgileri anekdot fleklinde vermifl. O flimdi çok ifle yar›yor. Keflke her flehrimiz için böyle ham malzeme içeren kitaplar olsa. Taflra ulemas› ile ilgili bilgilerimiz maalesef çok s›n›rl›. Halbuki bu taflra ulemas› dedi¤imiz insanlar isimsiz kahramanlar. Osmanl›, böyle
mazbut bir cemiyet olarak muhafaza edilmifl ve yüzy›llarca devlete, ehl-i sünnete ba¤l›, düzgün bir toplum halinde devam etmiflse bu büyük ölçüde taflra
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ulemas›n›n veya Balkanlar’daki uleman›n himmetiyle olmufltur. Bu insanlar
canla baflla bu disiplinli veya düzenli hayat› sa¤lam›fllar. Bunun iyi incelenmesi laz›m. Neler yapt›lar, bunu nas›l sa¤lad›lar; vaazlar›, konuflmalar›, pek az say›daki, eserleri incelenmifl de¤il. Sonra taflradaki baz› merkezler, ‹stanbul, Bursa, Edirne’den geri kalmayacak kadar güçlü geleneklere sahipler. Bunu Katip
Çelebi Mizanü’l-hakk’ta söylüyor: “‹stanbul’da bunca büyük mevki sahibi kavuklu ulema var ama do¤udan ismi bilinmeyen bir müderris geliyor, ‹stanbul’daki ulema-y› rüsumu susturuyor” diyor. Anadolu’da da Konya, Kayseri,
Erzurum veya baz› do¤u vilayetleri gibi merkezler oldu¤u biliniyor. Mesela bizim en çok takdir etti¤imiz büyük alim Mustafa Sabri Efendi Kayseri’de yetiflmifl. Tokatl› ama Tokat’ta biraz okuyor, ondan sonra Kayseri’ye geliyor, Kayseri’deki âlimleri de çok methediyor. 17. yüzy›l›n büyük âlimi ve divan flairi Nâbî,
Urfa’da yetifliyor. Böyle gelenek sahibi flehirler, bölgeler var. Bu medreselerde,
sistemin iflleyiflinin yan›s›ra derslerin nas›l verildi¤i konusu da çok önemli. Biz
hep takrir metodu uygulan›yordu diyoruz. Yani hocan›n ve talebenin önünde
bulunan Arapça kitap takip edilir, konular üzerinde Türkçe tart›flmalar yap›l›rd› deniliyor, do¤rudur ama baflka usullerin de uygulanm›fl olmas› gerekir. Mesela burada tarih, co¤rafya okutuluyor muydu okutulmuyor muydu? Bu da benim Türk Tarih Kurumu kongresinde tebli¤ konusu yapt›¤›m meselelerden birisiydi. Tarih, co¤rafya dersleri do¤rudan yok ama dolayl› olarak görülüyordu.
Mesela Kuran’da tarihle ilgili yaklafl›k 1000 ayet var. Tefsir dersinde o ayetlerin
anlafl›labilmesi için mutlaka tarihe referanslar veriliyordu. Do¤rudan do¤ruya
müfredatta yok ama dolayl› bir flekilde bu veriliyor idi. Bir de flunu düflünmek
laz›m: Büyük Osmanl› tarihçilerinin yar›s›ndan fazlas› ilmiyeden geliyor. Bafltan itibaren sayarsak; ‹bn Kemal, Neflrî, arkas›ndan Hoca Saadeddin Efendi
hepsi ilmiyeden geliyor. Bunlar dev eserler ortaya koydular. Bu adamlar medresede tarih görmediler ama bu birikimi nas›l elde ettiler? Di¤er ilmî muhitlerin önemi de ayr›ca ortaya ç›k›yor burada.
Osmanl› ulemas›n›n az yazd›¤› söylenir. Siz buna kat›l›yor musunuz?
Bu çok önemli ve cevaplanmas› zor bir soru. Bunu baz› meslektafllar›m›z ile
de tart›flt›k. Bu konuda iki hususun belirtilmesi laz›m. Osmanl› ulemas› büyük
bir aksiyon devletinin yani gaza devletinin bir parças›, bir unsuru idi. Onun belki en önemli eseri Osmanl› toplumu, Osmanl› toplumunun ve devlet teflkilat›n›n
düzenli yürütülmesi idi. Zamanlar›n›n mühim bir k›sm›n› bu yolda harcad›lar.
Ama bununla birlikte eser yazanlar da var elbette. Fakat bakt›¤›m›z zaman bu
eserler daha çok pratik hayata yönelik. Gazalî, Râzî gibi büyük eserler telif eden
Osmanl› ulemas› belki fazla de¤il. Bence merkez ve taflrada Osmanl› ulemas›
farkl› bir misyon üstlendi ve bunu da lay›k›yla yerine getirdi. 192 savafl oldu¤unu söyledik, bu savafllara ulema genifl bir kadro ile fiilen kat›l›yor ve orada aktif
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roller üstleniyor. Dolay›s›yla böyle bir sistem vard›. ‹kinci bir husus da; Osmanl› ulemas›n›n irili ufakl› yazd›¤› binlerce eser, yapt›¤› flerh ve hafliyeler kütüphanelerde henüz çal›fl›lm›fl de¤il. Hâlâ bunlar tozlu raflarda bekliyor. Bunlar› biz
okumam›fl›z ki yazd› m› yazmad› m›, orijinal bir fikri var m› yok mu bilelim.
Devlet içerisinde çok fazla rolleri var.
Evet. Ulema kad›, müftü, müderris, müneccim, vaiz, hatip vs. olarak sisteme entegre olmufl durumdalar.
Yapt›klar›n› ve yazd›klar›n› hesaba katarsak Cevdet Pafla’y› istisna olarak
m› kabul etmeliyiz?
fiüphesiz. Rahmetli Cevat Eren Hocam›z “16. as›rda ‹bn Kemal, 17.’de Katip
Çelebi, 19.’da Cevdet Pafla dönüm noktas› ve zirve” derdi. Tabiî üç tane misalle olmaz daha çok örnekler olmas› laz›m.
Yani az yazmay› çok net olarak izah edemiyoruz diyorsunuz.
Az yazma, az eser telif etme baflka hususlarla da izah edilebilir. fiu anda bir
konuyu sözlü olarak araflt›r›yorum. Bekir Topalo¤lu, Mahmut Kaya hocalarla
görüfltüm, ortak bir kanaat olufltu. Elli altm›fl sene önce medrese usulü ders veren Osmanl› bakiyyesi ve bilgi kirlili¤i olmayan alimler, baflar›l› ve sahas›nda
kuvvetli bir alimden bahsederken haf›zas›n›n kuvvetinden ve ezberledi¤i ders
kitaplar›ndan bahsederler; Arapça ibaresinin çok kuvvetli oldu¤undan bahsederler; derse muntazam devam›ndan, dersi takrir gücünden bahsederledi.
‹limde baflar›n›n ölçüleri bunlard›. Hiçbir zaman kuvvetli bir kalemi vard›, eser
telifinde baflar›l› idi gibi bir özelliklikten bahsettiklerini duymad›m. Yani yazma, özet ç›kartma, tahrir konusu yok. Böyle bir anlay›fl ile yetiflen aday daha
sonra eser telifini önplanda düflünmemifl olabilir.
Büyük alimler büyük eserler koymufllar; biz onlar› ancak tekrar veya izah
ederiz gibi bir anlay›fl da var gibi.
Evet. Temel gayeleri onlar› izah etmek.
Bu bizim bugünkü doktora, master gelene¤imizde de var. Bir konuda 40 sene önce bir çal›flma yap›lm›fl, hâlâ o konu hakk›nda çal›flma yapt›r›lm›yor, “O
konu çal›fl›ld›” deniyor.
Bir di¤er husus da; bugün, Hukuk Fakültesi hocalar› baflta olmak üzere,
üniversitede hocalar›n önemli bir k›sm› varsa kendi kitab›n› okutuyor. Ancak
Osmanl› medreselerinde ulema, de¤il kendi kitab›n› hatta ça¤dafl› bir âlimin
kitab›n› bile okutmuyor. Hep 200-300 sene öncenin kitaplar› okutuluyor. Gerçi üzerlerine flerhler hafliyeler yaz›larak bir ölçüde güncellefltiriliyor bu kitaplar
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ama neticede temel olarak iki as›r geriye do¤ru giden eserler okutuluyor. Bunun da bir sorgulanmas› laz›m. Acaba bu ne anlama geliyor? Hangi düflüncenin yans›mas›?
Hocam hafliye gelene¤ine yöneltilen yayg›n tenkitler var, sizin de bildi¤iniz
üzere. Hafliyeler biraz haks›z elefltirilmiyor mu?
Evet. Bence haks›z ve ön yarg›l› elefltiriyoruz, do¤rudur. Önce bunlar› inceliyelim, de¤erlendirelim, sonra kanaatimizi ortaya koyal›m.
Bir metni izah edip ona hafliye yazabilmek az bir seviye mi gerektiriyor?
Hafliyede sadece izah de¤il ciddi elefltiriler de olabiliyor. Herhalde o hafliyeleri ikiye ay›rmak laz›m. Bir böyle esasa taalluk etmeyen basit birtak›m notlar›n
düflülmesi fleklinde, bir de esasa taalluk eden hafliyeler var. Bu konuda Harun
Anay ile yap›lm›fl iyi bir röportaj yay›nlanm›flt›. Dergâh’›n 76. say›s›nda olacak.
Hafliyeleri telif olarak da kabul edebiliriz asl›nda.
Do¤ru. Ço¤unlukla da insanlar kendi ismini ön plana ç›karmak istemedi¤i
için, edebinden bunu yapm›fl. Bugün hâlâ bizim için önemli bir problemdir
müellif tesbiti. Bazan hacimli bazan k›sa, birçok eserin müellifi belli de¤il. Karîne ile ve muhtevadan hareketle “Bu flunun olabilir” dedi¤imiz yüzlerce eserimiz var. Bugün biz üç sayfa bir fley yazsak üç yere ad›m›z› koyar›z. Bu vesile ile
Süleymaniye Kütüphanesi müdürü olan Emir Bey’in bir çal›flmas›ndan da bahsedeyim. Emir Bey y›llard›r kitaplar›n bafllar›ndaki kay›tlar› topluyor, kaydediyor. Bu kay›tlar de¤erlendirilip yay›nlayabilirse çok önemli sonuçlar ç›kabilir.
Hocam biraz önce ulema ailelerinden bahsetmifltiniz. O konuyu biraz açabilir misiniz?
‹slâm dünyas›nda ilim, gelene¤e dayan›yor. Gelenek olmadan ilim olmuyor.
II. Murat s›rf bu düflünceden dolay› Molla Fenarî ailesine imtiyaz vermifltir.
Çünkü, özellikle de eski toplumlarda, aileden intikal eden gelenek, bilgi, kitap
çok önemli. ‹limde aile kadar muhit de önemli. Alim bir baban›n veya amcan›n
evinde devaml› toplant›lar oluyor. Sonra, babadan kütüphane intikal ediyor. O
devirlerde kütüphane sahibi olmak çok külfetli bir ifltir. Çocuk o muhit içerisinde yetifliyor, birçok fleyi görüyor. Babadan o¤ula mesle¤in intikal etmesi Osmanl›’da yayg›n bir gelenek ama belki bunun en çok ihtiyaç duyuldu¤u alan ilmiye alan›. Sanatta da, askerlikte de önemli ama belki en çok ilmiyede gerekli.
Bu intikalde önemli bir nokta da ilmiyenin çok itibarl› bir meslek olufludur.
Vergilerden muaf, büyük kusur ifllese de cezaland›r›rken ehven flekilde cezaland›r›l›yor, toplumda çok büyük itibar görüyor. Dolay›s›yla baba mesle¤i bu flekilde devam ediyor. Baba mesle¤i devam edince de iki üç nesil sonra bak›yorsu-
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nuz bir aile ortaya ç›k›yor. Üç-dört nesilden beri ilmiye ailesi. Bu gelene¤i yaflayan yirmi civar›nda aile var. Çandarl›’yla bafll›yor. ‹lk aile Çandarl›. Arkas›ndan
Fenarîzadeler var. Ondan sonra Ebussuudzadeler var. Hoca Sadeddinzadeler,
Çivizadeler, Bostanzadeler, Zekeriyyazadeler 16. yüzy›lda oluflmaya bafll›yor.
17-18. yüzy›llardan itibaren farkl› aileler olufluyor: Dürrîzadeler, Arapzadeler,
Paflmakç›zadeler gibi. Bu ailelerin baz›lar› yüzy›llarca devam edip Cumhuriyet’e kadar geliyor. Aristokrat bir gelene¤i temsil ediyor. Bir k›sm› da üç dört
nesil sonra kayboluyor. Y›lmaz Öztuna’n›n Devletler ve Hanedanlar adl› eserinin ikinci cildi gerek ulema gerek vüzera ve kalemiye ailelerinin soykütü¤ünü
içermesi bak›m›ndan, ciddi elefltirilere hedef olmas›na ra¤men, önemlidir.
Hulasa aileler birçok bak›mdan önemli. En kötü taraf› da bu ailelere ayr›cal›k tan›nmas›. Bir süre sonra beflik ulemal›¤› ortaya ç›k›yor. Bu “beflik ulemas›”
dedi¤imiz tabir aynen variddir. Çocuk do¤du¤u zaman ruusu yani göreve bafllama müsaadesi haz›r oluyor ve befli¤ine as›l›yor. Çünkü baba kazasker, ‹stanbul kad›s› vb. oldu¤u için çocu¤un istikbali müemmen oluyor. Bu ise mesle¤i
çürütüyor. Bu manada Enderun ile medreseyi mukayese etti¤imiz zaman klasik dönemde Enderun’daki baflar›n›n en büyük sebebi oradakilerin hiçbir hamisinin olmamas›, gencin, tamamen baflar›s› nisbetinde yükselebilmesidir.
Daha sonra orada da himaye bafll›yor, ancak resmî ayr›cal›k yok, hem de Enderun’da kay›rmalar daha seyrek. Mesela Rüstem Pafla’n›n a¤abeyi Sinan Pafla
kardeflini biraz kolluyor. Zaten oras› da eski fonksiyonunu 17. yüzy›lda kaybetmeye bafll›yor.
Hocam son zamanlarda yap›lan yeni çal›flmalar ya da genç nesillerin ürettiklerine gelirsek bu tür çal›flmalar› yeterli buluyor musunuz, nicelik aç›s›ndan nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Çok güzel makaleler, biyografiler yay›nlan›yor. 17., 18. yüzy›llarda, II. Meflrutiyet’te yap›lan ›slahatlarla ilgili yay›nlar yap›ld›. fier‘iyye sicillerine dayal›
baz› çal›flmalar yap›l›yor. Epeyce flehir tarihi doktora tezi olarak yap›ld›. Bunlarda mutlaka medreseler ve e¤itim hayat› bahisleri oluyor çok ayr›nt›l› olmasa da. Bütün bunlar ele al›nd›¤› zaman birtak›m çal›flmalar yap›l›yor ama bu
çal›flma alanlar› planl› ve programl› olmaktan uzak. Baz› alanlardaki akademisyenlerin yapt›¤› gibi y›lda bir toplan›p; tarihçili¤in çeflitli alanlar›nda neler
yapmak laz›m, yetenekli gençleri nereye, hangi döneme ve konuya yöneltmek
laz›m gibi sorular üzerine çal›flmalar yapmak çok faydal› olur, hatta bir zaruret. Mesela e¤itim tarihi ve ilim hayat›nda önce medrese müfredat›, okunan kitaplar, bunlar üzerine Osmanl›’n›n yazd›¤› flerhlerle ifle bafllamal› ve ard›ndan
medrese gelene¤i ve sistemi analiz edilmeli. Daha sonra da yavafl yavafl gündelik hayat, hoca-talebe münasebetleri, tatiller gibi sosyal konular ayd›nlat›lmal›. Son zamanlarda fleyhülislâml›k üzerine birkaç ümit verici çal›flma yap›l-
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d›. Bunlar tez çal›flmalar› oldu¤u için bu müessesenin bir yönünü veya dönemini ele al›yor. Çok faydal› sonuçlar ç›k›yor. Bu konuya ilk el atan ve güzel bir
çal›flma yapan Richard Repp oldu. The Mufti of ‹stanbul: A Study in the Developmend of the Ottoman Learned Hierarchy kitab› onun doktora teziydi. Arflive girmedi ama binici el kitabî kaynaklardan hareketle tayinlerini, görevden
al›nmalar›n›, birbirleriyle olan münasebetlerini dantel gibi iflledi kitab›nda.
Ondan sonra yurtd›fl›nda bu kurum üzerine yap›lan çal›flmalar maalesef çok
zay›f oldu. Ondan sonra da yine fleyhülislâm ve ulema ba¤lam›nda Esra Yakut’un Ahmet Yaflar Ocak dan›flmanl›¤›nda yapt›¤› tezi yay›nland›. Ahmet Yaflar Ocak’›n da uleman›n daha çok zihin dünyas›n› analiz eden güzel çal›flmalar› var. Devam edersek; III. Selim devri ulemas› üzerine Osman Özkul’un ve
Ahmet Cihan’›n da çal›flmalar›n› zikredebiliriz. Yine bu ba¤lamda ‹lhami Yurdakul’un Osmanl› ‹lmiye Merkez Teflkilat›nda Reform çal›flmas› oldukça baflar›l› bir çal›flmad›r. Colin Imber’in fieriattan Kanuna, Ebussuud ve Osmanl›’da
‹slâmi Hukuk ve Ali Yaflar Sar›kaya’n›n Ebu Said El-Hadimî, Merkez ile Taflra
Aras›nda Bir Osmanl› Alimi adl› çal›flmalar› da hâkezâ. Bir de, ders programlar›yla ilgili manzum eserler var. Bunlar›n bir k›sm›n› fiükran Fazl›o¤lu yay›nlad›
ama ondan önce de bir kitap ç›km›flt› medreselerde okutulan derslerle ilgili.
Hep öyle münferit çal›flmalardan bahsettiniz ama öyle görünüyor ki ömrünü Osmanl› ilmiye sistemi ve ulema üzerine adayan bir otorite bofllu¤u var
de¤il mi?
Evet böyle bir boflluktan söz etmek mümkün. Ancak bunu yapacak kimsenin altyap›s›, aletleri çok iyi olmal›. “Kemâlât kem âlet ile olmaz” diye bir söz
vard›r, do¤rudur. Bir de metodolojisi sa¤lam olmal›. Konu bir ömür hasretme¤e ziyadesiyle de¤er.
Uzunçarfl›l›’n›n Osmanl› Devleti’nin ‹lmiye Teflkilat›’n› bir tarafa b›rak›rsak
konuyu bütünüyle kuflatan ve ilk anda akla gelecek bir çal›flma yok gibi…
Rahmetli Uzunçarfl›l› bu eseri 1965’te yetmiflbefl yafl›ndeyken yay›nlad›.
Büyük bir boflluk doldurdu. Bizlerin vebali büyük. O tarihten sonra kendimiz
veya doktora ö¤rencilerimize bugün baz› örneklerini gördü¤ümüz gibi monografiler yapt›rsayd›k, flimdi konunun pekçok yönü ayd›nlanm›fl olurdu. Bu
konuda bir ihmal var. Ama çok yetenekli, hevesli araflt›rmac›lar yer yer ç›k›yor. ‹nflallah bu alanda güzel çal›flmalar olacak. Ama ilmiye teflkilat› ve s›n›f›
hakk›nda baflar›l› genel bir telif için öyle görünüyorki biraz daha beklemek gerekecek.
A¤z›n›za sa¤l›k. Çok teflekkür ediyoruz hocam.

