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Girifl
OSMANLI Devleti’nin kurumlar›n› konu edinen çal›flmalar›n son dönemlerde
giderek artt›¤›n› görmek mutluluk vericidir. Osmanl›-Türk kültürü ve ilim hayat›n›n önemli bir unsuru ve e¤itim-ö¤retim tarihimizle adeta özdeflleflen bir
kurumu olan medreselerin ve bunlar›n bir alt birimi olan mekteplerin arfliv ve
yazma kaynaklar›, bu makalenin konusunu oluflturmaktad›r. Medreselerin
Anadolu’daki tarihî sürecine dair yap›lm›fl ya da bas›lm›fl çal›flmalar›n bir listesi ve de¤erlendirilmesi daha önce taraf›m›zdan bu dergide yay›nlanm›flt›.1 Bu
çal›flmada ise e¤itim-ö¤retim tarihimizin arfliv ve yaz›l› kaynaklar› aras›nda en
önemlileri konu edilecektir.
Bilindi¤i gibi, toplumlar ya da devletler, kendilerinden sonra gelecek olan
nesillere verebildikleri e¤itim-ö¤retim ile daha güçlü olabilirler. Tarih boyunca, e¤itim-ö¤retime ve kültürel zenginliklerine sahip ç›kan, bunlar› müesseselefltiren ve daha sonraki kuflaklara aktar›lmas›n› sa¤layan toplumlar, tarih sahnesinde iz b›rakm›fl ve hâkimiyeti uzun süre elde tutmufllard›r. Bu yaklafl›m›n
bir uzant›s› olarak Osmanl›lar da, 1326 y›l›nda fethettikleri Bursa’da, geçmiflten
tafl›d›klar› devlet tecrübesini bütün kurumlara oldu¤u gibi e¤itim-ö¤retim alan›na da yans›tt›lar. Böylece, devlete ve halka hizmet verebilecek nitelikli elemanlar›n yetiflmesi de imkân dâhiline girmifl oldu. Bu süreç, giderek artan bir
biçimde Edirne ve özellikle ‹stanbul baflta olmak üzere Osmanl› co¤rafyas›n›n
tamam›nda aynen yafland›.
Osmanl›larda e¤itim-ö¤retim alan›nda ortaya ç›kan bütün bu geliflmeleri
takip edebilece¤imiz arfliv ve yaz›l› kaynaklar›n en önemlileri aras›nda flunlar
zikredilebilir: Arfliv Belgeleri (Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi, Mahkeme/Kad›/fier’iyye Sicilleri), Maarif Salnâmeleri, Risaleler, Biyografiler (Vefeyatnameler) ve Talim ve Edep Kitaplar› vs.
* Prof. Dr., Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Tarihi Anabilim Dal›.
1 Bkz. Mefail H›zl›, “Anadolu’daki Osmanl› Medreseleri: Bir ‹cmal”, Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, 2004, c. II, sy. 4, s. 371-409.
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Arfliv Belgeleri
Osmanl› e¤itim tarihi kaynaklar›n›n en önemlilerinden biri arfliv belgeleridir. Bu belgeler, Osmanl› Devleti’nin “haf›zas›” durumundad›r. Bu bafll›k alt›nda Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi ile Mahkeme/Kad›/fier’iyye Sicillerinde yer alan belgelerin e¤itim tarihimiz bak›m›ndan
de¤eri üzerinde k›saca durulacakt›r.
Osmanl› Devlet Arflivi
150 milyonu bulan belge say›s› ile dünyan›n en büyük arflivlerinden biri
olan Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde, Balkan Savafl›na kadar olan belgelerin
tasnifi yap›lm›fl ve araflt›rmaya aç›lm›flt›r. Osmanl› Devleti’nden intikal eden
en zengin ve de¤erli arfliv malzemesi Baflbakanl›k Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü Osmanl› Arflivi Daire Baflkanl›¤›’ndad›r.
Osmanl› Devleti’nin merkez teflkilât› kurulufllar›ndan olan Divân-› Hümayûn, Bâb-› Defterî ve Bâb-› Âsafî (Bâb-› Âlî)’ye ve bunlar›n çeflitli daire ve kalemlerine ait sicil, defter ve vesikalar› ihtiva eden Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi,
sahip bulundu¤u malzemesinin hususiyeti itibariyle, devlet arflivi vasf›n› tafl›maktad›r.2 Arflivin en önemli k›s›mlar›; Hatt-› Hümayun, ‹rade, Muallim Cevdet ve Kamil Kepeci(o¤lu) tasniflerinin bulundu¤u bölümlerdir. Arflivde bulunan Mühimme defterleri, Osmanl› kültür ve sanat faaliyetleri, imar ve iskân siyaseti, çevre ve belediye hizmetleri, sa¤l›k ve e¤itim iflleri, genifl vak›f idarelerinin problemleri ve teftiflleri bak›m›ndan da zengin malzeme ihtiva ederler.
Divân-› Hümayûn toplant›lar›nda müzâkere edilen dahilî ve haricî meselelere ait siyasî, askerî, içtimaî ve iktisadî önemli kararlar›n kaydedildi¤i bu defterlere “Mühimme defterleri” ad› verilmifltir. Osmanl› Arflivi’nde H. 9611333/M.1553-1915 tarihleri aras›nda tutulmufl 419 adet Mühimme defteri
mevcuttur.3
Öte yandan Ruûs Kalemi defterleri aras›nda zikredilen 989 numaral› Divân› Hümayûn Defterleri Katalo¤u’nda 1-261 numaralarda kay›tl› yaklafl›k iki yüz
y›l› (H. 1116-1326/M. 1704-1908) kapsayan belgeleri ihtiva eden 262 adet Ruûs
defteri mevcuttur. Defterler kronolojik olarak tasnif edilmifltir. Bu katalogda
yer alan Medâris-i Edirne ve Bursa (iki adet), Medrese, Müderrislik, Müderrislik-i ‹stanbul, Müderrislik-i Edirne, Müderrislik-i Bursa, Medâris-i Edirne Ruûsu, Medâris-i Âsitâne-i Aliyye defterleri konumuz bak›m›ndan son derece
önemlidir.4
2 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Rehberi, H. O. Y›ld›r›m, N. Y›lmaz ve Y. ‹. Genç (haz.), 2. bs.,
Ankara, 2000, s. VII.
3 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Rehberi, s. 60-62.
4 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Rehberi, s. 123-129.
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Topkap› Saray› Arflivi
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nden ayr› olarak Topkap› Saray› Müzesi’nde
yer alan Hazîne-i Hümâyûn Evrak›, günümüzde Osmanl› Saray Arflivi ad›yla
an›lmaktad›r. Osmanl› Devleti’nin ilk dönemlerine ait hazine de¤erindeki en
eski belgeler ile 19. yüzy›la kadar devlet ve saray›n iflleyifliyle ilgili evraklar›n
bulundu¤u bu arfliv, son derece önemli bir tarih koleksiyonudur.
Orhan Gazi zaman›na kadar giden 10.726 defter ve 12.724 vesikan›n yer ald›¤› Saray Arflivi’nde siyaset, askerlik, ekonomi, ilmiye, kültür, saray ve vak›f gibi konularda pek çok ferman, hüküm, berat, hatt-› hümâyûn, irâde-i seniyye,
buyuruldu, tezkire, fetva, vakfiye ve ruûs bulunmaktad›r ki, e¤itim-ö¤retim tarihimiz bak›m›ndan ihmal edilmeyecek niteliktedir.
Vakfiyeler
Türk tarihinin önemli kaynaklar›/belgeleri aras›nda kabul edilen Anadolu
Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanl› dönemlerine ait pek çok kültür varl›¤›
günümüze ulaflm›flt›r. Külliye ad›yla bilinen ve baflta cami, mescit, türbe, medrese, mektep, kütüphane, daruflflifa, hamam, çeflme, sebil, köprü, yol, tabhane
(misafirhane), kervansaray (han), muvakk›thane gibi yüzy›llara uzanan geçmifle sahip bu muhteflem eserler vak›f olarak yap›lm›fllard›.
Vak›f bilgilerinin hukukî bir belgeye dönüflmüfl hali olan vakfiye, vak›f kurucusu (vâk›f/vakfeden) taraf›ndan haz›rlan›r ve mahkemede tescil edilirdi. Bir
nizamname niteli¤indeki vakfiyeler, vakf›n büyüklü¤üne göre bazen defter kal›nl›¤›nda, bazen de tek sayfa fleklinde olabilmekteydi.
Tarihimiz ve kültürümüz aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yan vakfiyeler, belli bir zamanda, özellikle dinî, sosyokültürel ve ekonomik hayat›n nas›l cereyan
etti¤ine dair de¤erlendirmeler yapmam›za imkân tan›r. Ayr›ca, vak›f tesislerinin nas›l çal›flt›¤›, kimler taraf›ndan idare edildi¤i, vak›f gelirinin kimlere aktar›ld›¤› gibi sorular› cevaplamam›z da vakfiyelerle mümkün olabilmektedir.
Vakfiyelerin ilk k›sm›, hamdele ve salvele ile bafllar, hay›r hasenat›, sadakay› öven ayet ve hadislerle devam eder. Daha sonra hukukî anlamda ba¤lay›c›
olan ifadelere geçilir. Bu bölümde, vakf›n gelir kaynaklar› ve masraf yerleri say›l›r ki, vakfiyenin en uzun k›sm›d›r. Vakfiyenin son k›sm›nda, kurulan bu vakf›n hukuka uygunlu¤u belirtilir ve hiç kimsenin bu vakfa müdahale etmemesi
gerekti¤i üzerinde durulur. Vakfiyenin en alt k›sm›nda da tarih ve flahitlerin
imzalar› bulunur.
Her kad›l›kta bulunan mahkemelerde bir sureti sicillere geçirilmifl olan bu
vakfiyeler, bugün Ankara’da Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’nde bulunmaktad›r. Bu arflivde 27.021 adet vakfiye oldu¤u belirtilmekteyse de bunlar olmas›
gerekenlerin tamam› olmay›p, bize ulaflabilenlerdir. Elimizde kalabilen bütün
fler’iyye sicilleri ve tahrir defterleri de tarand›ktan sonra Osmanl›lar dönemi vak›flar›n›n bütünü hakk›nda daha do¤ru bilgilere ulaflabiliriz.
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Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’nde vak›f kay›tlar›yla ilgili pek çok defter
olmakla birlikte, ihtiva ettikleri belge ve bilgilerin mahiyetleri bak›m›ndan, en
k›sas›ndan en uzununa kadar muhtelif vakfiyelerin kay›tl› oldu¤u vakfiye defterleri, vak›flarla ilgili padiflahlar taraf›ndan verilmifl olan hüküm ve emirleri
içeren ve atama, bak›m-onar›m, müdahalelerin men’i, gelir-gider, keflif, tahsis
ve benzeri konular› ihtiva eden ahkâm defterleri ve alfabetik esasa göre s›ralanm›fl olup vak›f teflkilâtlar›n›n her ne konuda olursa olsun günlük muamelelerinin yaz›ld›¤› hurufât defterleri, e¤itim-ö¤retim tarihimizin bir k›s›m kaynaklar›n› oluflturmas› bak›m›ndan önemlidir.5
Kuruldu¤u flehrin bir parças› olan vak›flar, halk›n günlük yaflay›fl›na uygun
olarak pek çok alanda hizmet vermifllerdir. Bunlar›n önemli bir k›sm›n› da e¤itim-ö¤retim alan› oluflturmaktad›r. Di¤er bütün dinî, sosyal ve kültürel eserler
gibi mektep ve medreselerin tamam› vak›flar kanal›yla vücut bulmufllard›r.
Mektep ya da medresenin kurulaca¤› arsadan, orada görev yapacak ö¤retim
kadrosu, hatta ö¤rencilere ve hizmetlilere yap›lacak ödemelere kadar her ayr›nt›n›n net bir flekilde ortaya konuldu¤u vakfiyelerde, ayr›ca bu e¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n nas›l ayakta kalabilece¤ine dair bilgiler de yer al›r. K›sacas›
vakfiyeler, bir müessesenin nas›l çal›flmas› gerekti¤i ile ilgili bütün teorik ayr›nt›lara sahip belgeler oldu¤u için bu tür çal›flmalarda vazgeçilmez kaynaklar
aras›ndad›r.
Mahkeme Sicilleri
Osmanl›larda mahkeme kad›lar›n›n devlet merkezi ile yapt›¤› yaz›flmalar›,
halk›n flikâyet/dileklerini ve en önemlisi, ait oldu¤u yerin sosyal ve iktisadî hayat›n› yans›tan mahkeme (kad›/fler’iyye) sicilleri incelenmeden Osmanl› Devleti’nin siyasî, idarî ve sosyal tarihine dair net bilgiler elde etmemiz zordur. fiehir tarihleri ve muhtelif bölgelerdeki mahallî hayata dair ilmî araflt›rmalar›n birinci derecede kayna¤› bu sicillerdir. Hemen her ilimize ait mahkeme sicillerinin topland›¤› Ankara Milli Kütüphane, içerisinde Osmanl› tarihinin en k›ymetli hazinesini bulundurmaktad›r. Bu sicillerin en eski tarihlisini ise Bursa’da
tutulan mahkeme kay›tlar› oluflturmaktad›r. Bu nedenle Bursa ve mahkeme sicilleri üzerine birkaç söz söylemek gerekmektedir.
Osmanl› Devleti’nin özellikle ilk yüzy›llar›nda fikrî ve fizikî birçok at›l›m›n
gerçekleflti¤i bir baflkent olan Bursa, her yönüyle Osmanl› tarihinin ilk basama¤›n› teflkil etmektedir. Osmanl›lar üzerinde yap›lacak herhangi bir araflt›rmada
Bursa’n›n göz ard› edilmesi, o çal›flmay› bir ölçüde illetli k›lar. Osmanl› e¤itim
tarihinin temel kurumu olan medreseler ve onun bir alt birimi olan mektepler
mevzuunun da ele al›nabilmesi için, Osmanl› Devleti’nin kayda geçirildi¤i bilinen ilk mahkeme sicillerinin bu kente ait olmas› sebebiyle Bursa’dan bafllan5 http://www.vgm.gov.tr/01_VakifKayitlariArsivi/001_VakfiyeArsivi/vakfiye.cfm
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mas› kaç›n›lmaz görünmektedir. 1000’i aflan Bursa Mahkeme Sicilleri, Osmanl› tarihi üzerinde çal›flacaklar›n en önemli baflvuru kaynaklar› olma özelli¤ini
hiç yitirmeyece¤e benziyor.
Osmanl› Devleti’yle ilgili ilk mahkeme sicillerinin bulundu¤u Bursa Müzesi’nde ve 1991’de tafl›nd›¤› Ankara Milli Kütüphane’de bulunan Bursa Mahkeme Sicilleri, Osmanl› tarihinin de¤iflik boyutlar› hakk›nda araflt›rma yapan yerli ve yabanc› araflt›r›c›lar›n sürekli ilgisini çekmifltir. Bursa Mahkeme Sicillerini
di¤er flehir sicillerinden ay›ran en önemli yön, Fatih Sultan Mehmed devrinden
itibaren tutulmufl olmalar›d›r. Bu bak›mdan siciller, Osmanl› Devleti’nin ilk
yüzy›llar› için, hangi alanda olursa olsun, çal›flma yapacak araflt›r›c›lar›n en
önemli baflvuru kaynaklar› aras›ndad›r.6
E¤itim tarihimizle ilgili mahkeme (kad›/fler’iyye) sicillerine dayanmayan
bilgilerin de eksik olmas› kaç›n›lmazd›r. Bu siciller sayesinde, e¤itim tarihimizin özgün kurumu olan medreseler ya da mektepler hakk›nda daha önce ortaya konulan baz› bilgilerin ve de¤erlendirmelerin yanl›fll›¤›n› tesbit etmek de
mümkün olabilmektedir. Yine bu sicillerin ›fl›¤›nda, sözgelimi, “payitaht-› kadîm” olan Bursa’da, Orhan Gazi’nin Hisar içinde yapt›rd›¤› ilk medrese olan
Manast›r’dan sonra, XVI. yüzy›l sonuna kadar infla edilenlerle beraber medrese say›s›n›n 50’yi buldu¤unu, ayn› dönemde 150 civar›nda da s›byan mektebinin mevcut oldu¤unu ö¤renebiliyoruz ki, bu bilgiler e¤itim-ö¤retim tarihi ve
yerel tarih için son derece önemlidir. Öte yandan, e¤itim-ö¤retim yap›lan bu
kurumlar›n sadece isimleri ve kurucular› de¤il, fiziksel yap›lar›, vak›flar›, personel ve di¤er yard›mlar, ö¤rencilere sa¤lanan imkânlar, medreselerin geçirdikleri tamirler hakk›nda da bilgilere ulafl›labilmektedir. Belki daha önemlisi hemen her medrese için müderris silsilesi de temin edilebilmektedir. Zira flu ana
kadar, kimlerin ders verdi¤ine dair hiçbir bilgi bulunamayan baz› medreseler
için bile, mahkeme sicilleri sayesinde, bu silsilelere vâk›f olunabilmektedir
Osmanl› toplumunun her türlü problemlerinin tafl›nd›¤› ve ço¤u zaman da
çözüme kavuflturuldu¤u mahkemelerde tutulan bu kay›tlar, hâlen ilk elden veriler durumunda olup bulunduklar› flehrin ilgili dönemdeki sosyokültürel, ekonomik, askerî, dinî ve ilmî potansiyelini daha iyi anlamam›z› sa¤lamaktad›r.
6 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Salih Pay, “Bursa Kad› Defterleri ve Önemi”, U.Ü. ‹lahiyat Fakültesi
Dergisi, 2001, c. X, sy. 2, s. 87-95. Konuyla ilgili olarak ayr. bkz. Halil ‹nalc›k, “Osmanl› Arflivlerinin Türk ve Dünya Tarihi ‹çin Önemi”, Osmanl› Arflivleri ve Osmanl› Araflt›rmalar› Sempozyumu - 17 May›s 1985, ‹stanbul, ts., s. 36; Yücel Özkaya, “Sofya’da Millî Kütüphanedeki
fier’iyye Sicilleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi Tarih Araflt›rmalar›
Dergisi, 1979-1980, c. XIII, sy. 24, s. 21; Cahit Baltac›, “fier’iyye Sicillerinin Tarihsel ve Kültürel Önemi”, Osmanl› Arflivleri ve Osmanl› Araflt›rmalar› Sempozyumu - 17 May›s 1985, ‹stanbul, ts., s. 127-130; Osman Çetin, “Bursa fier’î Mahkeme Sicillerinden Notlar”, Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, c. II, sy. 2, s. 60; Salih Pay, “1069-1070/1659-1660
Tarihli Bursa fier‘iyye Sicili (Analiz ve De¤erlendirme)”, Yüksek Lisans Tezi, Uluda¤ Üniversitesi SBE, 1987, s. X-XV; Ahmet Akgündüz, fier’iyye Sicilleri, I-II, ‹stanbul, 1988, c. I, s. 17-51.
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Öte yandan, vakfiye suretlerinin geçirildi¤i; emir, ferman, berat, tevcih vb.
resmî evrak›n birer suretlerine yer verilen; tapu, al›m sat›m, vak›f, veraset, vasiyet, kefalet, nikâh, boflanma, âdî vaka vb. kay›tlar›n yaz›ld›¤› mahkeme sicilleri, ilgili dönemi canl› bir flekilde tasvir eden en önemli kaynaklar aras›nda yer
almaktad›r. Mahkemelerde günlük olarak tutulan ve resmî kay›t özelli¤ini tafl›mas› sebebiyle bilimselli¤i büyük ölçüde tart›flmas›z kabul edilen sicillerin incelenmesi e¤itim-ö¤retim tarihimizin karanl›kta kalan pek çok noktas›n› da
gün ›fl›¤›na ç›karacakt›r. Ayr›ca siciller, flu ana kadar tesbit edilememifl baz›
medreselerin vakfiye bilgilerine de ulaflmam›z› sa¤lam›flt›r.
Mahkeme sicillerinden e¤itim tarihimizle ilgili ne tür bilgiler elde edilebildi¤ine dair bir örne¤i Osmanl› Devleti’nin ilk baflkenti Bursa’dan vermek istiyoruz. Böyle bir çal›flman›n s›n›rl› hacmi içinde aktaraca¤›m›z bilgiler, medrese tarihimizin bütün detaylar›n› elbette tam olarak vermemizi mümkün k›lmaz. Bununla birlikte konuya iliflkin bir fikir verece¤i düflüncesindeyiz. Mahkeme sicilleri ›fl›¤›nda yapt›¤›m›z çal›flmalar, Bursa’n›n e¤itim-ö¤retim tarihinin pek çok yönünü ortaya ç›karmam›za yard›mc› olmufltur. Sözgelimi, klasik
dönem itibar›yla Bursa flehir merkezinde, XIV. yüzy›lda on üç, XV. yüzy›lda yirmi ve XVI. yüzy›lda da on yedi olmak üzere toplam elli medresenin infla edildi¤i tesbit edilmifl olup medreselerin en yo¤un bina edildi¤i dönemin Fatih Sultan Mehmed devri oldu¤u anlafl›lmaktad›r. XVI. as›r sonlar›nda Bursa’daki ö¤renci potansiyeli ise, 500 civar›ndad›r. Bu rakama, yaklafl›k 150 s›byan mektebinde okuyan ö¤renciler dahil de¤ildir. Daha çok müderrisine verdi¤i günlük
ücret baz al›narak isimlendirilen Osmanl› medreselerinin bir k›sm› ihtisasa
(darülkurrâ, darülhadis, darutt›b/darüflflifa) ayr›lm›flt›r.
Öte yandan ilk Osmanl› padiflahlar›n›n tahta ç›kt›klar› baflkent Bursa’da bina edilen medreselerin yaklafl›k %20’si padiflah ve aileleri, kalan %80’i de ileri
gelen devlet adamlar› ve hay›rsever halk taraf›ndan finanse edilmifltir. Çünkü
vak›flarla desteklenen bu medreselerin tamam›, XVII. yüzy›lda da e¤itim-ö¤retimin sürdürüldü¤ü yerler olarak hizmet vermeye devam etmifl, hatta büyük
bir bölümü XX. yüzy›la ulaflm›flt›r. Bunun en önemli sebebi, Osmanl›larda, padiflahtan alelade bir vatandafla kadar toplumun her kesimince bu müesseselerin ibadet yeri gibi telakki edilmifl olmas›d›r. Medrese ve vak›flar›n› kuracak derecede maddî durumlar› elveriflli olmayan kifliler, bu müesseselerin baz› ihtiyaçlar›n› gidermek için küçük çapl› vak›flar tahsis etmifl veya vefatlar›nda, herhangi bir medresenin ö¤rencilerine verilmesi kayd›yla önemli bir mebla¤› vasiyet etmifllerdir.
Bursa’da kurulan medreselerin en çok yo¤unlaflt›¤› bölge olarak Ulucami
ve çevresinin ilk s›rada yer ald›¤›, bunu s›ras›yla Hisar, Yeflil ve Y›ld›r›m semtlerinin takip etti¤i, yine mahkeme sicilleri sayesinde ö¤renilmektedir. Bu durum, fetih s›ras›nda devletin yönetim merkezi Hisar iken, ilim, kültür ve ekonomi yönünden merkezin Ulu Cami civar›na kayd›¤›n› göstermektedir.
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Öte yandan ö¤renciler, medreselerde kald›klar› her gün için karfl›l›ks›z burs
almakta, imaretten gelen ve sabah-akflam verilen günlük yemeklerden de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bütün bu imkânlar karfl›l›¤›nda ö¤rencilerden, derslere devam etmeleri, derslerine düzenli çal›flmalar› ve disiplinsiz
davran›fllar›n içine girmemeleri istenmektedir.7
De¤iflik sebeplerle mahkeme sicillerine intikal etmifl bu ve benzeri pek çok
bilgi sayesinde Osmanl› e¤itim sisteminin kurumlar› hakk›nda net verilere ulaflabiliyoruz. Sadece bu örne¤in bile, bize mahkeme sicillerinden istifade etmemiz gerekti¤ini aç›kça gösterdi¤i kanaatindeyiz. Yine mahkeme sicilleri aras›nda yer alan bir defter türü olan terekeler de müderrisler hakk›nda bilgi edinme
konusunda son derece önemlidir. Ölen kiflilerin sahip olduklar› mallar›, nakit
paralar›, alacaklar› ve her türlü eflyalar›, varisleri (efl/ler/i ve çocuklar›) gösteren ve miras›n yak›nlar›na intikalinin nas›l oldu¤unun yaz›ld›¤› tereke defterleri, ayn› zamanda ailelerin ekonomik durumu, refah seviyeleri, sahip olduklar›
mal ve para varl›klar›n›n anlafl›lmas›nda yard›mc› olan kaynaklard›r.8
Maarif Salnâmeleri
Salnâme: En k›sa tan›m›yla “y›ll›k” anlam›na gelen ve bir y›l boyunca geliflen olaylar› bir arada göstermeyi amaçlayan eserler için kullan›lan salnâme tabiri Türkçeye Tazimat’tan sonra girmifltir.
Devlet taraf›ndan vilayetlerde kurulan matbaalarda yay›nlanan salnâmeler
1263-1328 (1847-1911) tarihleri aras›ndaki dönemi içine almaktad›r. Salnâmei Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ad›yla 68 cilt olarak muntazam bir flekilde yay›nlanan salnâmelerin ilk say›lar› yüz sayfa civar›nda küçük boyda iken, daha sonrakilerin boyutlar› büyümüfl, sayfa say›s› da bini aflm›flt›r.
Salnâmeler, Osmanl› devlet teflkilat›n›n idarî, askerî, kültürel ve di¤er yönleriyle ilgili son derece önemli bilgiler içermektedir. Salnâmeler genel olarak,
neflredildikleri dönemde vilayet dahilinde bulunan tabiî kaynaklar, ziraat, hayvanc›l›k, üretim, nüfus, hizmet birimlerinin durumu, hastaneler, yollar, ormanlar, e¤itim kurumlar›n›n yan› s›ra mahallî tarih, co¤rafya, idarî yap›, kurumlar, önemli kiflilerin biyografileri, ekonomi, ordu ve donanma, e¤itim, kültür, sanat eserleri ve abideler, üretim maddeleri ve di¤er alanlarda çok önemli
bilgiler ihtiva eder. ‹çinde flehir planlar›/haritalar› ve çeflitli foto¤raflar, sancak
resimleri gibi kolayca bulunmayacak pek çok bilginin de yer ald›¤› salnâmeler,
de¤erli bilimsel baflvuru kaynaklar› kabul edilmektedir.
7 Mahkeme sicillerinin e¤itim-ö¤retim tarihindeki de¤erini gösteren bir araflt›rma için bkz.
Mefail H›zl›, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanl› Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde E¤itim-Ö¤retim, Bursa, 1997.
8 Konuyla ilgili örnek bir çal›flma için bkz. Hüseyin Özde¤er, Bursa fiehri Tereke Defterleri
1463-1640, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Yay›nlar›, 1988.
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Salnâmeler, zaman içinde devlet, vilayet, resmî kurum ve kurulufl, özel kurum ve kurulufl bafll›klar›yla yay›nlanm›flt›r. Meselâ, e¤itim tarihimizin yerel
boyutlar›n› tesbit etmek bak›m›ndan son derece önemli bilgiler içeren vilayet
salnâmeleri vazgeçilmez kaynaklar aras›ndad›r. 1282-1336/1865-1918 y›llar›
aras›nda 527 adet bas›lan Osmanl› vilayet salnâmelerinin ilki 1283/1866 tarihini tafl›yan Bosna Salnâmesi’dir. En çok salnâme ç›karan vilayetler ise, Hudâvendigâr (Bursa) ve Halep’tir. Vilayetlerce tertip olunan salnâmeler içinde en
k›ymetlileri Halep, Hudâvendigâr, Selanik, Manast›r, Diyarbak›r vilayetlerine
ait olanlard›r.9
Maarif Salnâmeleri: Osmanl›larda resmî kurum ve kurulufllarca ç›kart›lan
salnâmeler de vard›. Baz› nezaretlerin ve resmî kurumlar›n ç›kard›¤› bu salnâmeler, devlet y›ll›klar› ve vilayet y›ll›klar› kadar düzenli yay›nlanmam›flt›r. Bakanl›klar kendilerine ba¤l› kurulufllar›n kanunî statülerini belirtmek, daireleri
yöneten görevlilerin isimlerini tesbit etmek için nezaret salnâmeleri tertip ettirmifllerdir. Bu y›ll›klar, devlet ve vilayet y›ll›klar›yla karfl›laflt›r›lmak suretiyle
ilgili dönemdeki devlet kurulufllar›, amme hizmetlerinin dairelere bölünüflü ve
personel hakk›nda daha do¤ru ve net bilgiler elde edilebilir. Devlet y›ll›klar›,
çok genifl bir bölgeyi ve muhtevay› ele almak zorunda oldu¤u için kaç›n›lmas›
gereken pek çok bilgi (isimler, tarihler, yer adlar› vb.) yanl›fl›n› önleyememifltir.
Bu tür salnâmeler aras›nda bulunan maarif salnâmelerinin, Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umûmiyye ad›yla 1316-1321/1898-1903 y›llar› aras›nda 6 say›
olarak yay›nlanm›fl oldu¤u bilinmekle birlikte 1320/1902 y›l›na ait 5. say›ya bugüne kadar kütüphanelerde tesadüf edilememifltir. Osmanl› Devleti’nin e¤itim-ö¤retim (maarif) ve kültür tarihi hakk›nda çok zengin bir muhtevas› olan
bu salnâmelerde, bafll›ca maarif kurumunun tarihçesi; maarif naz›rlar›, memurlar, ö¤retmenler, okullar ve kütüphaneler ile vb. konularda bilgiler verilir.
Buna ilâveten maarif salnâmelerinde askerî okullar, ö¤rencilerinin genel imtihan cetvelleri, Mülkiye Mektebi ve Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) mükâfat da¤›t›m cetvellerinin yan› s›ra, o dönemde vilayetlerde tüm mekteplere giden talebelerin vilayet nüfusu içindeki bindelik oranlar›na iliflkin tablolar da
bulunmaktad›r.
Maarif salnâmelerinin d›fl›nda, özel olarak yay›nlanan Cemiyyet-i Tedrisiyye-i ‹slâmiyye Salnâmesi’nin de zikredilmesi gerekmektedir. Darüflflafaka’y›
idare eden dernek taraf›ndan 1332 malî (1916 M.) y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca fieyhulislâml›k (Meflihat) makam› taraf›ndan 1334/1916’da neflredilen ‹lmiye Salnâmesinde de teflkilât hakk›nda verilen bilgilerin yan› s›ra bütün fleyhulislâmlar›n terceme-i hallerini (biyografilerini) ve verdikleri fetvalardan örnek9 Salnameler hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Hasan Duman, Osmanl› Sâlnameleri ve Nevsâlleri Bibliyografyas› ve Toplu Katolo¤u, Ankara, 1999, c. I, s. 2-13; “Sâl-nâme”, ‹slam Ansiklopedisi, Ankara, M.E.B. Yay›nlar›, 1968, c. X, s. 134-136.
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ler içermesi bak›m›ndan önemli bir kaynak durumundad›r. Bu salnâme, Ebulula Mardin ve Ahmed Refik (Alt›nay) beylerin de içinde bulundu¤u bir heyetin
yard›m›yla haz›rlanm›flt›r.
Risaleler
Osmanl›larda, orta ve yüksek ö¤renim kurumlar› statüsündeki medreselerde görev alan müderrislere ne tür ödemelerin yap›ld›¤›, hangi kaynaklar›n aktar›ld›¤› konusunda bizi ayd›nlatacak eserlere maalesef pek rastlanmamaktad›r. Özellikle devletin kuruldu¤u dönemlerde müderrislere verilen yevmiyeler
hakk›nda çok az bir bilgiye sahibiz. Bu konularda daha ziyade biyografik kaynaklar, vefeyât türü eserler ile baz› Osmanl› kroniklerinde bilgi bulunabilmektedir. Ancak, bir beldenin e¤itim-ö¤retim kurumlar›, dereceleri, çal›flanlar›na
(müderris, idarî personel ve di¤er vak›f mürtezikas›) ödenen ücret ve talebelerine verilen burslar›n derli toplu bir biçimde kaydedildi¤i eser ve belgeler konusunda ciddi eksikliklerimiz bulunmaktad›r. Osmanl› medrese teflkilât›n›n,
‹stanbul d›fl›nda Anadolu ve di¤er co¤rafyadaki flehirler boyutuyla ilgili durumunu ortaya ç›karacak çal›flmalara ihtiyac›m›z›n oldu¤u aç›kt›r.
Müderris tevcihleri ve silsileleri ile ilgili bilinen en önemli yazmalar, Fatih
Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Bölümü, no: 726’da kay›tl› bulunan Mecmua-i
Efl‘âr ile Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Bölümü, no: 2142’de bulunan
Tarih-i Silsile-i Ulemâ adlar›n› tafl›maktad›r. Bunun d›fl›nda -da¤›n›k olmakla
birlikte- mahkeme sicillerinden ve vak›f muhasebe defterlerinden de konu
hakk›nda bilgilere ulaflmak mümkün olabilmektedir.
Bunlara ilâve edilecek di¤er bir yazma da Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, Genel 1601’de kay›tl› olan Müderrisîn Vezâifi’dir. Müellifi tesbit edilemeyen bu yazma eser 51 varaktan oluflmaktad›r. Yazma eserin ilk bölümünde, medreselerin, daha çok müderrislerine, k›smen de ö¤rencilerine ne
tür nakdî ve aynî ödemelerde bulunduklar›, afl veya fodlalar›n hangi imaretlerden tedarik edildi¤i gibi bilgiler yer almaktad›r. Yazman›n ana k›sm›n› oluflturan bölümde ise, medreselerin statülerine göre 1205-1246 y›llar› aras›nda, yaklafl›k 40 y›l içindeki de¤iflmeler dikkate al›nm›flt›r. Müderrislerin, medreseye
hangi tarihte göreve bafllad›¤›na ve ne zaman ayr›ld›¤›na dair bilgiler de bu bölümde yer almaktad›r.
Yazma nüshadan, sözkonusu tarihlerde Bursa’da Y›ld›r›m Medresesi’nin
Dârülhadis statüsünü haiz oldu¤u, Süleyman Pafla (‹znik), Rüstem Pafla, Çelebi Sultan Mehmed, Orhan Gazi ve Veliyyüddinzâde Ahmed Pafla medreselerinin Süleymaniye derecesinde e¤itim-ö¤retim verdikleri ö¤renilmektedir. Di¤er
Bursa medreselerinin de Mûs›la-i Süleymâniye, Hareket-i Altm›fll›, ‹btidâ-i Altm›fll›, Sahn, Mûs›la-i Sahn, Hareket-i Dâhil, ‹btidâ-i Dâhil, Hareket-i Hâric ve
‹btidâ-i Hâric bafll›klar› alt›nda s›raland›klar› anlafl›lmaktad›r. Yazman›n son
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k›sm›nda, s›ras›yla Sultâniye, Y›ld›r›m, Murâdiye, Hudâvendigâr, Orhan Gazi
ve Cezerî Kas›m Pafla medreselerinde görev verilen müderrisler, medresenin
yap›m›ndan itibaren kronolojik bir tarzda s›ralanmaktad›r. Özellikle Sultaniye
ve Y›ld›r›m Bâyezid medreseleri için verilen müderris silsilesinin önemli oldu¤u söylenebilir.
Bu yazma eser, Osmanl›lar döneminin özellikle e¤itim-ö¤retim tarihi ve
müesseseleri ile ilgili yap›lacak çal›flmalarda önemli bilgiler içermesi sebebiyle
göz ard› edilemeyecek bir muhtevaya sahiptir. Müesseseler tarihi bak›m›ndan,
e¤itim-ö¤retim mekanizmas›n›n müderris, ö¤renci ve di¤er personel baz›nda
nas›l iflledi¤i ve ne tür imkânlar sunuldu¤u konusunda verdi¤i bilgilerin, her ne
kadar daha çok XIX. yüzy›l›n ilk çeyre¤ine ait ise de, mevcut ipuçlar› sayesinde
daha önceki yüzy›llarda netlik kazand›r›lamayan baz› konular› ayd›nlatabilecek içeri¤e sahip oldu¤unu söyleyebiliriz.
XIX. yüzy›l bafllar›nda Bursa’n›n medrese panoramas›n› gözler önüne seren
bu risale, zihinlere tak›lan ve tart›flmaya yol açan birçok soruya netlikle cevap
bulma imkân› da sunmaktad›r. Meselâ, öteden beri, medreselerin vakfiyelerinden kaynaklanan ve müderrisine ödenen yevmiyeden yola ç›k›larak oluflan statü anlay›fl›n›n do¤ru olmad›¤›n›, vakfiyelerine ra¤men zaman içerisinde medreselerin statülerinde de¤iflmelerin (yükselme ya da alçalma biçiminde) vuku
bulabildi¤ini bu yazmayla ö¤reniyoruz. Bu konuya aç›kl›k kazand›rmak için sadece iki medreseden örnek vermek istiyoruz: Bursa’da Hac› ‹vaz Pafla Medresesi’nin statüsü, 1231 y›l›nda Sahn iken, 1233’te Hareket-i Hâric’e gerilemifl,
bundan sekiz y›l sonra, 1241’de de Mûs›la-i Süleymâniye pâyesine yükselmiflti. Mevlûdî Süleyman Çelebi Medresesi de benzer bir durumu yaflam›flt›r. 1229
y›l›nda Hareket-i Dâhil payesiyle ders verilen medrese, 1231’de Mûs›la-i
Sahn’a yükselmifl, bundan dört y›l sonra, 1235’te ise ‹btida-i Hâric seviyesine
gerilemifltir. Sadece bu iki örnekte de¤il, Bursa’daki birçok medresenin statülerinde yaflanan bu inifl-ç›k›fllar›, müderrislerin konumlar›yla paralel düflünmek en sa¤l›kl› yol olmal›d›r. Medreselerin ihraz etti¤i seviyeden yukar›ya ç›kmad›¤› veya afla¤›ya inmedi¤i tarz›ndaki yaklafl›m›n do¤ru olmad›¤›, yazma
nüshada yer alan bilgilerle ortaya ç›km›fl bulunmaktad›r.
Yazma nüshada yer alan medreselerin önemli bir bölümünün isimlerine ilk
defa flahit olmaktay›z. XVI. yüzy›lda mevcut olan medreselerin büyük bir k›sm›n›n -özellikle sultanlar›n ve hanedana mensup di¤er kiflilerin yapt›rd›klar›
medreselerin- varl›klar›n› sürdürdükleri anlafl›lmaktad›r. XVI. yüzy›l sonuna
kadar Bursa’da yap›ld›klar› kesin olarak tesbit edilen medrese say›s› 50 iken,10
bu yazmada yer alanlarla birlikte bu rakam›n, XIX. yüzy›l bafllar›nda, de¤iflik
seviyelerde olmak üzere 95-100 aras›nda de¤iflti¤i sonucuna ulafl›lmaktad›r.
10 XVI. yüzy›lda Bursa’daki mevcut medreseler için bkz. Mefail H›zl›, Osmanl› Klasik Döneminde Bursa Medreseleri, ‹stanbul, 1998, s. 19-189.
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Yazman›n son bölümünde, Bursa’daki medreselerin birkaç›nda görev alm›fl müderrisler kronolojik bir tarzda s›ralamaya tâbi tutulmaktad›r. Bu cümleden olarak Sultâniye Medresesi’nde hizmet gören 27 isme yer verilirken, Y›ld›r›m Bâyezid Medresesi’nde 21, Murâdiye’de 5, Hudâvendigâr’da 5, Orhan’da
5, Cezerî Kas›m Pafla’da 4 ve Molla Fenârî Medresesi’nde de 1 müderrisin ismi
bulunmaktad›r.11
Sonuç olarak Müderrisîn Vezâifi ve benzeri di¤er yazma eser ve risaleler, vak›f muhasebe defterlerinde ve mahkeme sicillerinde da¤›n›k bir vaziyette bulunabilecek bilgileri derli toplu bir biçimde bar›nd›rmas› sebebiyle çok önemli
birer kaynak durumundad›r.
Biyografiler (Vefeyâtnameler)
Osmanl› tarihinin kaynaklar› aras›nda, biyografiye âit eserler mühim bir yer iflgal eder. Bunlar aras›nda, pâdiflâhlar›n, sadr›âzam, fleyhülislâm, kaptan pafla,
reisülküttab gibi devlet ricâlinin, din ve tarikat büyüklerinin, flâir, hattat ve
musiki üstadlar› gibi sanat erbâb›n›n hâl tercümelerini ayr› ayr› veya herhangi
bir ay›r›m yapmadan toplayan, pek çok ve çeflitli, telif ve zeyilleri mevcuttur.
Vefeyat ad›n› tafl›yan teliflerde, meflhur flah›slar›n yaln›z ölüm tarihlerini, bazen ölüm tarihleriyle beraber, tayin, azil, nakil ve tedib tarihlerini, çok k›sa hâl
tercümeleri ile bir arada ihtiva ettikleri görülmektedir.12

fiakâiku’n-nu‘mâniye,13 Mecdî,14 Atâî,15 Sicill-i Osmânî,16 ve Osmanl› Müellifleri17 gibi biyografik kaynaklar›, Bald›rzâde (Ravza-i Evliyâ),18 Gülzâr-› Sulehâ
ve Vefeyât-› Urefâ19 ve Ravzâtü’l-müflihûn20 gibi vefeyât türü eserler, özellikle
Osmanl› müderrisleriyle ilgili olarak bilgi bulaca¤›m›z de¤erli kaynaklard›r.
11 Mefail H›zl›, “Osmanl› E¤itim-Ö¤retim Tarihi Konusunda Önemli Bir Kaynak: ‘Müderrisîn
Vezâifi’”, Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1999, c. VIII, sy. 8, s. 97-133.
12 Haf›z Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-› Selâtîn ve Meflâhîr-i Ricâl, Fahri Ç. Derin (haz.), ‹stanbul 1978, s. XI.
13 Taflköprîzâde Ahmed ‹sâmüddin, efl-fiakâiku’n-nu‘mâniye fî ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniye
(el-‘Ikdu’l-manzûm ile birlikte), Beyrut, 1975.
14 Edirneli Mehmed Mecdî, Hadâiku’fl-fiakâik, ‹stanbul, 1853.
15 Nev‘îzâde ‘Atâî, Hadâiku’l-hadâik fî tekmileti’fl-fiakâik, ‹stanbul, 1851.
16 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî yahud Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniye, I-IV, ‹stanbul,
1891-1893.
17 Bursal› Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I-III, ‹stanbul, 1915.
18 Bald›rzâde Mehmed Selîsî, Ravza-i Evliyâ, Bursa Eski Basma ve Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan no: 1018/1.
19 Eflrefzâde Ahmed Ziyâeddin, Gülzâr-› Sulehâ ve Vefeyât-› Urefâ, Bursa Eski Basma ve Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan no: 1018/2.
20 Gazzîzâde fieyh Abdüllatif, Ravzâtü’l-müflihûn, Bursa Eski Basma ve Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan no: 81.
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Bu arada vefeyâtnamelerin, tarih, ensâb, tabakât, terâcim-i ahvâl, destan,
menâk›b, tezkire, mesâlik, flehrengîz, bilâdiye, seyahatnâme, hât›rât, güldeste,
sâlnâme gibi birçok türle yak›ndan iliflkili bulundu¤u bilinmektedir. Birinci derecede önemli kaynak niteli¤indeki bu eserlerin di¤er bir özelli¤i de, ayn› zamanda birer flehir tarihi olmalar›d›r.21
Edebiyat tarihinin de önemli kaynaklar›ndan biri olan vefeyâtnâmelerin say›s›nda, daha çok XVI. ve XVII. yüzy›llarda dikkatten kaçmayan büyük bir art›fl
olmufltur. Osmanl› co¤rafyas›n› bütünüyle kuflatan ve binlerce ismin hâl tercümesini ihtiva eden Taflköprîzâde’nin efl-fiakâiku’n-nu‘mâniyye fî ‘ulemâi’dDevleti’l-Osmâniyye adl› eserini ve zeyillerini d›flar›da tutacak olursak, bu türün bir flehir kapsam›ndaki ilk örne¤i Bursa vefeyâtnameleridir.
Bursa vefeyâtnamelerinin en önemlileri aras›nda flunlar zikredilebilir: Bald›rzâde Selîsî Mehmed, Ravza-i Evliyâ22 (1059/1649); ‹smail Belî¤, Güldeste-i
Riyâz-› ‹rfân ve Vefeyât-› Dâniflverân-› Nâdiredân (1135/1723); Eflrefzâde Ahmed Ziyâeddîn, Gülzâr-› Sulehâ ve Vefeyât-› Urefâ (1196/1784); Gazzîzâde
fieyh Abdüllatîf, Ravzâtü’l-müflihûn (1228/1813’den önce); Bak›rc› Râflid Mehmed, Zübdetü’l-vekâyi der Belde-i Celîle-i Bursa (1229/1814); Mehmed Fahreddîn, Gülzâr-› ‹rfân (1263/1847); Mehmed fiemseddîn (Ulusoy), Yâdigâr-› fiemsî (1331/1913).23
Bursa örne¤inden hareketle, bu kentteki kurumlarda görev yapan veya sanat erbab›ndan teflekkül etmifl çeflitli zümrelerde yetiflen pek çok müderris, tabip, musikiflinâs, flair, mürflit, nakip, mahkeme kâtibi, imam, müezzin, dervifl
ve meczuptan bir k›sm› Bursa’ya gelip görev yapt›ktan, bir k›sm› da Bursa’da
yetiflip Edirne, Kütahya, Bal›kesir ve Ayd›n gibi di¤er vilâyetlerde hizmet gördükten sonra tekrar Bursa’ya dönerek burada vefat etmifl ve flehrin muhtelif
mekâbirinde defnedilmifltir. Genel anlamda ilk Bursa vefeyâtnamesi olan Bald›rzâde’nin Ravza-i Evliyâ’s›, Osmanl› Devleti’nin kurulufl tarihinden bafllayarak 1059/1649 y›l›na kadar geçen süre zarf›nda Bursa’da vefat eden zevât›n hayat hikâyelerini ihtiva etmektedir.
Talim ve Edep Kitaplar›
Hiç flüphesiz, insanlar›n toplum içinde çeflitli durum ve flartlarda nas›l davranacaklar› konusu bir kültür meselesidir. Toplumlar›n de¤er yarg›lar›n›n en
temel dayana¤› dinî inan›fllar ve bu do¤rultuda uzun zaman içinde meydana
gelen anlay›fl, zevk ve bak›fl aç›lar›d›r. Osmanl›-Türk toplumunun adab-› mu21 Bkz. Kadir Atlansoy, Bursa fiairleri, (Bursa Vefeyâtnamelerindeki fiairlerin Biyografileri),
Bursa, 1998, s. 79.
22 Bald›rzade Selîsî fieyh Mehmed, Ravza-i Evliya, M. H›zl› ve M.Yurtsever (haz.), Bursa, 2000.
23 Bkz. Mehmed fiemseddin, Bursa Dergâhlar› Yâdigâr-› fiemsî I-II, Mustafa Kara ve Kadir Atlansoy (haz.), Bursa, 1997.

Osmanl› E¤itim Tarihinin Arfliv ve Yazma Kaynaklar›

589

afleret kurallar› (yeme, içme, oturma, kalkma, insan iliflkileri) da yine talim ve
edep kitaplar› taraf›ndan oluflturulmufltur. Edep, terbiye ve ahlâk gibi toplumsal görgü kurallar›na (muafleret) özgü kavramlar›n geniflçe irdelendi¤i ve baz›
örneklerle süslendi¤i bu eserlerin en temel referans› Hz. Muhammed’in (as)
söz ve davran›fllar›d›r. Yaflam›n her alan›nda nas›l davran›laca¤›, bir görgü kurallar› manzumesi olarak zaman içinde teflekkül etmifl, söze ve davran›fla dayal› bir bilgi olarak her yafltan insana ö¤retilmifl, bu konuda bir toplum bilinci teflekkül etmifltir.24
Bu konuda hat›rlanmas› gereken en önemli isimler aras›nda belki de ilki
Alâeddin Çelebi ad›yla da tan›nan Amasyal› Hüseyin o¤lu Ali (Ali b. Hüseyin elAmasî)’dir. Bu zat›n sözü edilen kategoride baz› eserleri bulunmaktad›r25. Ancak, “Edeb Yolu” fleklinde çevrilebilecek Tarîku’l-edeb bafll›¤›n› tafl›yan ve ‹stanbul’un fethinden hemen sonra, 857/1453 tarihinde kaleme ald›¤› bu kitap,
do¤umdan ölüme de¤in âdâb-› muafleret, yani bir anlamda hayat bilgisi konulu mensur bir eserdir.
Bir s›byan mektebi muallimi olan Ali Efendi, yazd›¤› bu eserle, kendisinin
hem edep ve terbiye hakk›nda bilgisi oldu¤unu, hem de bunun insanlara nas›l
ö¤retilece¤ini bildi¤ini göstermifltir. Âdâb-› muafleret içerikli bu kitapta, ilim
ehlinin davran›fllar›n› sözkonusu eserde yaz›lanlara göre düzenlemelerinin uygun olaca¤› belirtilmektedir.26 Devrin kültür yap›s›n› net bir biçimde aksettiren
bu eserde, e¤itim-ö¤retim hayat›, görgü kurallar›, sosyal ve dinî duruma dair
bilinmesi gereken bilgilere yer verilmektedir. Her Müslüman›n edep ö¤renmek
ve ahlâkl› davranmak zorunda oldu¤unu belirten el-Amâsî, her kiflinin bir e¤itici/mürebbîye ihtiyac› oldu¤una, ondan terbiye, edep, hayâ ve güzel ahlâk›
ö¤renmesi gerekti¤ine, nerede, nas›l davran›laca¤›n› ve neyin nerede söylenece¤ini e¤itici/mürebbîsinden ö¤renmesinin önemine de¤inir.27
Bu içerikteki eserler aras›nda Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Mevâidü’n-nefâis
fî kavâidi’l-mecâlis’i önemli bir yer tutar. Meselâ, eserinin toplant› adab›yla
ilgili bölümünde Mustafa Âlî, “Sözü dinlenecek halk›n ileri gelenlerinden biri,
bir toplumda konuflurken di¤er meclis halk› pür dikkat onu dinlerken, afla¤›l›k
kiflilerden birinin sözü kar›flt›rarak konu d›fl› bir söz söylemesi meclisten kovulmas›n› gerektirir” demek suretiyle meclislerdeki dinleyicilerin, gelifligüzel insanlar›n oluflturdu¤u bir kalabal›k olmamas› gerekti¤ini ifade etmektedir.28
24 Bkz. Öztürk, Zehra, “E¤itim Tarihimizde Okuma Toplant›lar›n›n Yeri ve Okunan Kitaplar”,
De¤erler E¤itimi Dergisi, 2003, c. I, sy. 4, s. 146.
25 Sözgelimi yine ayn› yazara ait benzer içerikte tarihsiz bir yazma eser “Kitab-› Tâcü’l-edeb”
ad›yla Beyaz›t Devlet Kütüphanesi Millet Ktp. Ali Emiri, no: 129’da bulunmaktad›r.
26 fieker, Mehmet, Ali b. Hüseyin el-Amâsî ve Tarîku’l-Edebi, Ankara, 2002, s. 25.
27 fieker, a.g.e., s. 30.
28 fieker, Mehmet, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Mevaidü’n- Nefâis fî Kavâidi’l-Mecâlis, Ankara:
TTK Bas›mevi, 1997, s. 197.
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Bu ba¤lamda Keykâvus’un Kâbusname, ‹mam Maverdî’nin Edebü’d-dünya
ve’d-dîn, Yaz›c›zade Ahmed Bican’›n Envâru’l-âfl›kîn, Eflrefo¤lu Rûmî’nin “Müzekki’n-nüfûs, Kara Davudzâde Mehmed Efendi’nin Delâil-i fierif (Delâilü’lhayrât fierhi), ‹mam Birgivî’ye atfedilen M›zrakl› ‹lmihal, Seyyid Ahmed Diyarbekrî (Ahmed Mürflidî)’nin Ahmediyye (Kitâb-› Mürflid-i Pend-i Ahmediyye) ve
Gelibolulu Yaz›c›zade Mehmed’in Muhammediyye adl› eserleri halk taraf›ndan
en fazla ra¤bet görenler aras›ndayd›. Osmanl›lar›n son zamanlar›na kadar k›smen siyer ve ilmihal bilgileri de bulunan, ancak a¤›rl›kl› olarak ahlâk ve edep
konular›n›n yer ald›¤› bu kitaplar pek çok mecliste okunmufl ve evlerde bulundurulmufltu.
Genel De¤erlendirme
E¤itim-ö¤retim tarihimizin Osmanl›lardaki seyri ile ilgili hangi arfliv ve yaz›l› kaynak olursa olsun ilgili kurumlar üzerinde yap›lan çal›flmalarda ortaya baz› bilgi boflluklar›n›n ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Üzerinde durdu¤umuz kaynaklar›n biri, ço¤u zaman di¤erindeki eksiklikleri kapatma imkân› verebilmektedir.
Hiç flüphe yok ki, Osmanl› e¤itim-ö¤retim tarihinin kaynaklar›, bu makalenin s›n›rlar› içerisinde ele ald›klar›m›zla mahdut de¤ildir. Bunlar d›fl›nda, özellikle mektepler ve daha ziyade medreselerdeki e¤itim ö¤retimin ›slah› ile ilgili
zaman zaman ç›kar›lan nizamnameler, talimatnameler ve layihalar da önemli baflvuru kaynaklar› aras›ndad›r. Bütün bu arfliv ve yazma kaynaklar›na ilâveten, araflt›r›lmakta olan dönem, Osmanl›lar›n son yüzy›llar›yla ilgili ise o dönemde yay›nlanan gazete ve mecmualar›n da ele al›nmas› kaç›n›lmazd›r.
Ancak Osmanl› e¤itim-ö¤retim tarihine dair ilk ve orijinal belge ve bilgiler
için müracaat edilecek adresin Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi oldu¤unda kuflku
yoktur. Bu arflivin tamamlay›c›s› durumunda olup bir saray arflivi hüviyetindeki Topkap› Saray› Arflivi ile Osmanl› toplumunun hay›r ve hasenat anlay›fl›n›n
kurumsallaflm›fl bir ifadesi olan vak›flara ait vakfiyeleri bar›nd›ran Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi bu konunun temel arfliv kaynaklar›n› oluflturmaktad›r.
Osmanl› e¤itim-ö¤retimin tarihinin ortaya ç›kar›lmas›nda çok yorucu olmakla
birlikte en detayl› bilgilerin elde edilebilece¤i mahkeme/kad›/fler’iyye sicilleri
arflivinin Osmanl› co¤rafyas›n›n hemen her yerleflim birimini ilgilendiriyor olmas› bu kaynaklar› ayr›ca de¤erli k›lmaktad›r. Öte yandan, ayr› bir bafll›k alt›nda ele al›nmasa da, ayn› kategori içinde yer alan tapu tahrir defterleri ile buna
dair muamelat evrak›n›n bulundu¤u ve medreselerin isimleriyle emlâk›n›n belirlenmesinde vazgeçilmez kaynaklar aras›nda say›lan Tapu ve Kadastro Arflivi
(Kuyûd-› Kadîme) bu alandaki araflt›rmalar için önem arzeden arfliv malzemesi niteli¤indedir.
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi içinde bulunan Ruûs ve Mühimme defterleri ile
‹stanbul Müftülü¤ü’ndeki Meflihat Arflivi ve fier’î Siciller Arflivi de araflt›r›lmas›
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gereken kaynaklar aras›ndad›r. Osmanl› kad›askerlerinin tuttuklar› defterlerden (ruznamçe) Anadolu ve Rumeli’deki medreseler ve müderrisleri hakk›nda
önemli bilgiler elde edilebilmektedir.
Öte yandan Süleymaniye Kütüphanesi ile Ali Emirî Kütüphanesi’nde bulunan Tarîk Defterleri ile de¤iflik amaçlarla yaz›lm›fl Vezâif Defteri, Menâs›b-› ‹lmiyye Defteri ve Târih-i Silsile-i Ulemâ gibi risaleler/yazmalar da medreseler
konusunun araflt›r›lmas›nda unutulmamas› gereken kaynaklardand›r.
Osmanl› tarihinde yay›nlanm›fl salnâmeler ve özellikle maarif salnâmelerinin yan› s›ra fiakaiku’n-nu‘mâniyye, Mecdî ve Atâî gibi biyografi kaynaklar›,
Ravza-i Evliyâ gibi vefeyâtnameler ile ayn› kapsamda de¤erlendirilecek olan
tezkireler ve terâcim-i ahvâl gibi eserler de e¤itim-ö¤retim tarihinin medrese
ve müderrislerle ilgili boyutunda baz› ayr›nt›lar›n belirlenmesinde yard›mc›
kaynaklar aras›ndad›r. Bu gruba ayr›ca Osmanl› Devlet teflkilat›nda görev alan
memurlara ait tutulan Sicill-i Ahvâl Defterleri’nin de eklenmesi gerekmektedir.
Bütün bu kaynaklar gözden geçirilmeden Osmanl› e¤itim-ö¤retim tarihinin
hangi aflamalardan geçti¤ini, mektep ve medrese sistemin nas›l iflledi¤ini, bu
kurumlar›n Cumhuriyet dönemine ne tür eksi ve art›larla intikal etti¤ini anlamam›z mümkün olamayacakt›r.

Manuscripts and Archival Sources of the History of
Ottoman Education

Mefail HIZLI
Abstract
The sources on Ottoman education can certainly not be limited to manuscripts and
archival documents. In fact, it is possible to mention many more secondary sources
in the related subject. However, for a study to be original in the context of the history
of education, the need for primary and original sources is inevitable. Especially the
archival sources would be most important feature of such original academic research.
One would need to resort to the documents in Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (Prime Ministry Ottoman Archives), Topkap› Saray› Arflivi (Topkapi Palace Archives) and Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi (Archives of Directorate of Waqfs). Moreover, court/qadi/sharia records and tapu tahrir defterleri (registries of real estates records) should
definitely be added to the list. There are many other sources which are important for
researchers in this field such as Meflihat and fier’î Siciller Arflivleri (Sharia Records) in
the Office of Mufti in Istanbul, and pamphlets/manuscripts like Tarîk Defterleri, Vezâif Defterleri (registries of salaries), Menâs›b-› ‹lmiyye Defterleri (registries of academic
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posts) and Târih-i Silsile-i Ulemâ in Süleymaniye Library and Ali Emirî Library. On the
other hand, salnâmes (yearbooks), especially education yearbooks, biographical sources and vefeyatnâmes (biographies of dead people) constitute the sources of the
history of education. Besides, nizamnamas (regulations) and talimatnamas (ordinance), which are occasionally issued to improve the educational institutes, are among
the significant reference sources. Finally, newspapers and periodicals, which were issued in late Ottoman period, should be used as supplemental sources.
Key words: Ottoman, History of Education, Sources, Archives, Manuscripts.
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Özet
Osmanl› e¤itim-ö¤retiminin kaynaklar›, hiç kuflkusuz arfliv ve yazma kaynaklar›yla s›n›rland›r›lamaz. Konuyla ilgili daha pek çok alt kaynak grubunu zikretmek mümkündür. Ancak e¤itim-ö¤retim tarihi ba¤lam›nda yap›lacak bir araflt›rman›n orijinal olmas› isteniyorsa ilk elden ve otantik kaynaklara ihtiyaç duyulmas› kaç›n›lmazd›r. Öncelikle böyle bir araflt›rmay› orijinal ve bilimsel k›lacak en önemli husus kullan›lacak
arfliv belgeleri olacakt›r. Bunun için Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nin yan› s›ra Topkap› Saray› Arflivi ve Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’ndeki belgelerin mutlaka de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ayr›ca bunlara mahkeme/kad›/fler’iyye sicilleri ile tapu
tahrir defterleri de ilâve edilmelidir. Bu alandaki araflt›rmalar için önem arzeden kaynaklar aras›nda ‹stanbul Müftülü¤ü’ndeki Meflihat ve fier’î Siciller Arflivleri ile Süleymaniye Kütüphanesi ile Ali Emirî Kütüphanesi’nde bulunan Tarîk Defterleri, Vezâif
Defteri, Menâs›b-› ‹lmiyye Defteri ve Târih-i Silsile-i Ulemâ gibi risaleler/yazmalar da
bulunmaktad›r. Öte yandan salnâmeler ve özellikle maarif salnâmeleri, biyografi kaynaklar› ve vefeyâtnameler de e¤itim-ö¤retim tarihinin bilgi kaynaklar›n› oluflturmaktad›r. Bunlar d›fl›nda, özellikle e¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n ›slah› ile ilgili zaman zaman ç›kar›lan nizamnameler ve talimatnameler de önemli baflvuru kaynaklar› aras›ndad›r. Osmanl›lar›n son dönemlerinde yay›nlanan gazete ve mecmualar da tamamlay›c› kaynaklar olarak de¤erlendirilmelidir.
Anahtar kelimeler: Osmanl›, E¤itim-Ö¤retim Tarihi, Kaynaklar, Arflivler, Yazmalar

