
465

MÜDERRİS

466

MÜDECCENLER

rýna, mallarýna, dinlerine ve dillerine do-
kunulmayacaðý, örf ve âdetlerini koruya-
caklarý þeklindeki taahhütlere aykýrý ola-
rak her yola baþvurdu ve camilerin tama-
mýný kiliseye çevirirken ibadetin engellen-
mesi için halka yýkanma yasaðý dahi ge-
tirdi. Fakat onun bu tutumu beklediði so-
nucu vermediði gibi çeþitli isyanlara yol
açtý. 1499’da Gýrnata’nýn Beyyâzîn (Albaicin)
semtinde, 1500’de Büþürât (Alpujarras) ve
1501’de Ronda ve Bermeja’da ayaklanma-
lar baþladý. Kral II. Fernando (Ferdinand) ve
Kraliçe Ýzabella, kanlý bir þekilde bastýrýlan
bu isyanlarý Gýrnata antlaþmasýný tama-
mýyla geçersiz saymaya fýrsat bildiler ve
antlaþmayý çiðnedikleri iddiasýyla müdec-
cenlerden ya vaftiz olmalarýný ya da ülke-
yi terketmelerini istediler. Halkýn çok azý
sürgünü göze alabildi ve asýl çoðunluk vaf-
tize boyun eðmek zorunda kaldý. Toplu
vaftizlerin ardýndan yeni hýristiyanlarýn te-
sir altýnda kalmasýný önlemek amacýyla
baþka þehirlerden gelen müslümanlarýn
Gýrnata’ya giriþi yasaklandý. 1502’de Kas-
tilya ve León topraklarýnda yaþayan mü-
deccenlere hemen ülkeyi terketmeleri, ak-
si takdirde Hýristiyanlýða girmiþ sayýlacak-
larý bildirildi. Kral II. Fernando, bu kararýný
daha sonra Kastilya Krallýðý’na baðladýðý
Neberre’de de (Navarra) uyguladý (1512).
Kastilya ve León müdeccenlerinin büyük
çoðunluðu vaftiz olurken Neberre’dekile-
rin bir bölümü bulunduklarý topraklarýn
Fransa’ya yakýnlýðýndan yararlanarak bu
ülkeye göç etti; göçemeyenler ise diðer-
leriyle ayný kaderi paylaþtý (bk. MORÝSKO-
LAR).

Hýristiyanlaþtýrma politikasý çerçevesin-
de bu geliþmeler yaþanýrken Gýrnata mü-
deccenleri Memlükler ve Osmanlýlar’dan
yardým istediler. Memlük Sultaný Kayýtbay,
müslümanlara yapýlan baskýlardan vazge-
çilmezse kendisinin de hâkimiyeti altýnda
bulunan hýristiyanlara benzer þekilde dav-
ranacaðýný ilân etti; fakat Ýspanya’dan ge-
len elçinin giriþimleri sonucu bu kararýný
uygulamaya koymadý. Osmanlý Padiþahý
II. Bayezid ise bir taraftan müslümanlara
uygulanan baskýlara son verilmesini sað-
lamak amacýyla papalýk nezdinde teþeb-
büste bulunurken bir taraftan da Kemal
Reis’i bir donanmayla Akdeniz’e gönder-
di (1505). Kemal Reis bu sefer sýrasýnda
Mâleka ve Balear adalarýný vurdu; bu ara-
da bir kýsým müdecceni Kuzey Afrika’ya ve
Ýstanbul’a taþýdý.

Gýrnata, Kastilya ve Neberre’de takip
edilen sert politikanýn aksine Aragon, Be-
lensiye ve Berþelûne’deki müdeccenleri hý-
ristiyanlaþtýrmak için uzun süre yalnýzca

misyonerlerden faydanýldý. Bunda, söz ko-
nusu bölgelerdeki yönetici sýnýfýn arazile-
rinin ucuz ve nitelikli iþ gücünün ana kay-
naðýný teþkil eden müdeccenler tarafýndan
iþletilmesinin önemli rolü vardýr. Çünkü
onlar ziraat alanýnda Endülüs medeniye-
tinden miras kalan bir birikime sahiptiler.
Turtûþe Asiller Meclisi 1495’te, Berþelûne
Asiller Meclisi 1503’te ve Münteþûn (Mon-
zon) Asiller Meclisi 1510’da Kral Ferdinand’-
dan bölgelerindeki müdeccenlerin kendi
istekleriyle vaftiz olabileceklerini, bunun dý-
þýnda kesinlikle din deðiþtirmeye veya sür-
güne zorlanamayacaklarýný ifade eden
taahhütler almayý baþarmýþlardý. Ancak
1520’de Belensiye bölgesinde toprak aða-
larýna karþý çoðunluðu dindar köylülerden
oluþan halkýn baþlattýðý Germanía isyaný
asilzadeler kadar müdeccenleri de hedef
aldý. Rahiplerin harekete geçirdiði kitleler
Þâtýbe (Játiva), Polop, Uriyûle (Orihuela), Al-
bayda, Oliva ve Olevagra’da müdeccenle-
ri zorla vaftiz ettirdiler ve camilerini kili-
seye çevirdiler. 1522’de isyan bastýrýlýnca
müdeccenler kadar onlarý koruyan efen-
dileri de baský altýnda gerçekleþtirilen vaf-
tizlerin geçerli sayýlmamasý gerektiðini di-
le getirdiler. Fakat I. Karlos (Þarlken), konu-
yu incelemek üzere Madrid’de kurduðu ko-
misyonun görüþleri doðrultusunda 4 Ni-
san 1525’te çýkardýðý bir fermanla baský
ve þiddet altýnda gerçekleþtirilmiþ de olsa
müdeccenlere uygulanan vaftizin geçer-
siz sayýlmayacaðýný ilân etti. Arkasýndan
da üst üste çýkardýðý fermanlarla Papa
VII. Clement’in tavsiyeleri doðrultusunda
Aragon, Belensiye ve Katalonya bölgelerin-
de yalnýz köle statüsündeki müslümanla-
rýn býrakýlacaðýný, müdeccenlerin ancak Hý-
ristiyanlýða girdikleri takdirde yerlerinde
kalabileceklerini, aksi halde Ýspanya dýþý-
na sürüleceklerini bildirdi. Müdeccenlerin
sürülmesinin ya da din deðiþtirerek þek-
len de olsa hýristiyanlarla eþit hale gelme-
lerinin ekonomik açýdan kendilerine vere-
ceði büyük zararýn endiþesini taþýyan asil-
zadeler, fermanlardaki hükümlerin aský-
ya alýnmasý için yoðun çaba harcadýlarsa
da bir baþarý elde edemediler. Söz konu-
su kararlar özellikle Belensiye bölgesinde
yer yer ayaklanmalara sebep oldu; ancak
bunlar da sonucu deðiþtirmedi ve ayak-
lanmalarýn bastýrýlmasýnýn ardýndan mü-
deccenlerin mallarý yaðmalandý, cami ve
mescidleri tahrip edildi, kitaplarý yakýldý
ve toplu þekilde vaftizleri saðlandý. Böyle-
ce en sona býrakýlan Aragon, Katalonya ve
Belensiye bölgelerindeki müdeccenlerin de
vaftiz edilmesiyle Ýspanya’da bütün vatan-
daþlarýn hýristiyanlaþtýrýlmasý süreci ta-

lâm hâkimiyetinin oluþturduðu tehdidi,
sonra da müdeccenlerin ekonomik hayat
açýsýndan taþýdýklarý önemi dikkate alarak
bu isteði yerine getirmeye pek yanaþma-
dýlar ve bu politikayý müslümanlara nis-
betle daha korumasýz durumda bulunan
yahudilere karþý uygulamaya koydular. Mü-
deccenler ise yoðun bir misyonerlik faali-
yetine hedef tutulmuþtu. Papa VII. Gre-
gorius, XI. yüzyýlýn sonlarýnda Endülüs top-
raklarýna misyoner rahipler göndermiþ, pa-
pa II. Urbanus da Tuleytula baþpiskoposun-
dan müdeccenlerin hýristiyanlaþtýrýlmasý-
ný talep etmiþti. XIII. yüzyýl ortalarýnda X.
Alfonso ikna yöntemi esas alýnmak þartýy-
la misyonerlik faaliyetlerini destekledi. Ay-
ný dönemde Dominikenler tarafýndan mis-
yonerlik faaliyetlerinde görev alacak rahip-
lere Arapça öðretmek amacýyla Mürsiye’-
de kurslar açýldý. Bu arada zaman zaman
müslüman âlimleriyle papazlar arasýnda
dinî tartýþmalar yapýldý ve bu tartýþmalar,
misyonerlik çalýþmalarýna çok fazla hizmet
etmemekle birlikte hýristiyanlar arasýnda
Ýslâm dininin tanýnmasýný saðladý. 1492’de
Nasrîler’in ortadan kaldýrýlmasýndan sonra
Ýspanya topraklarýný zorla hýristiyanlaþtýr-
ma politikasýnýn yahudilerin ardýndan müs-
lümanlar üzerinde de uygulanmasýna baþ-
landý.

Ýspanya’da müslümanlarýn hýristiyan-
laþtýrýlmasý bir süreç dahilinde gerçekleþ-
tirildi ve öncelikle Gýrnata müdeccenleri
hedef alýndý. Bu öncelikte, Kraliçe Ýzabel-
la’nýn Gýrnata’ya Romalýlar dönemindeki
dinî önemini yeniden kazandýrma arzusu
yanýnda müslüman nüfusun önemli bir
bölümünün bu þehirde bulunmasýnýn da
payý vardýr. Siyasî otoriteye göre þehirde-
ki yoðun müdeccen varlýðý potansiyel bir
tehdit kaynaðýydý; ayrýca Ýspanyol kilisesi
ülkede dinî birliðin saðlanmasý için yöne-
ticilere devamlý surette baský yapýyordu.
Ýlk çalýþmalar piskopos Hernando de Tala-
vera tarafýndan baþlatýldý. Talavera ikna-
ya dayalý bir yöntemle iþsizlere iþ bulma,
hastalarý ziyaret etme, yoksullarý giydirme
gibi jestlerle birtakým müdecceni Hýristi-
yanlýða kazandýrdýysa da asýl süreci hýz-
landýran, 1499’da Talavera’nýn yerine ta-
yin edilen Tuleytula piskoposu F. Ximenez
(Jimenez) de Cisneros oldu. Cisneros, ön-
ce çeþitli vaadlerle halkýn önde gelen bazý
liderlerini Hýristiyanlýða çekmeye çalýþtý,
ancak pek baþarýlý olamadý. Bunun üzeri-
ne zor kullanma yolunu seçti ve müslü-
manlarýn dinî bilgilere ulaþamamalarý için
bütün kitaplarý toplatarak þehir meyda-
nýnda yaktýrdý. Gýrnata teslim edilirken ya-
pýlan antlaþmadaki müslümanlarýn canla-
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mamlanmýþ, geri kalan müdeccenlerin ta-
mamý Moriskolar’a dönüþmüþ oldu (mü-
deccen dil ve edebiyatý, sanatý için bk.
ALJAMÝA; ALKAZAR; ENDÜLÜS [Sanat]).
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Medresede ders veren
yüksek rütbeli hoca.

˜ ™

Sözlükte “okumak, anlamak, bir metni
öðrenmek için tekrar etmek” anlamýndaki
ders kökünün “tef‘îl” kalýbýndan türeyen
müderris kelimesi, medreselerin ortaya
çýktýðý IV. (X.) yüzyýldan itibaren görül-
mekle birlikte (Ýbn Asâkir, VII, 220; Zehe-
bî, XIV, 79-80; XVII, 235) V. (XI.) yüzyýlda
Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün Nizâmiye

medreselerini kurmasýndan sonra bura-
da ders veren en yüksek rütbeli ilim ada-
mý için kullanýlmaya baþlanarak resmî
bir mahiyet kazanmýþtýr. Kaynaklarda Ni-
zâmiye medreselerinde görevli âlimler-
den bahsedilirken müderrisin yanýnda (Ýb-
nü’l-Esîr, X, 146) görevlerinin “tedrîsü’n-
Nizâmiyye” (tedrîsü’n-nahv bi’n-Nizâmiy-
ye) gibi tabirlerle de tanýmlandýðý (Zehe-
bî, XIX, 210, 323, 343, 394; XX, 169, 387;
XXII, 88), diðer medreselerde görev yapan
hocalar için de benzer ifadelere yer veril-
diði görülmektedir (a.g.e., XXII, 188, 365;
XXIII, 54, 76, 98). Müderris kelimesi her-
hangi bir ilim dalý anýlmadan mutlak ola-
rak kullanýldýðýnda fýkýh hocasý kastedilir-
di; hadis, kýraat, tasavvuf ve nahiv gibi
ilimleri öðreten kimseler için de genellik-
le þeyh kelimesi kullanýlýrdý.

Medreselerin bir kurum niteliði kazan-
maya baþladýðý Selçuklular döneminde mü-
derrisler Dîvân-ý Vezâret’ten çýkan ve Nizâ-
mülmülk’ün imzasýný taþýyan bir menþurla
tayin edilirken daha sonralarý bizzat sul-
tanlarýn ve halifelerin tevkýi ile de tayin
edilmiþlerdir (Ýbnü’l-Cevzî, XVI, 289; XVII,
173). Tayinlerde ilmî liyakatin yaný sýra ho-
calarýn kalitesi ve aldýklarý icâzetin türü de
önemliydi. Müderrislerin tayin menþur ve
mersûmlarýnda ilmi ve dini korumanýn
önemine dair cümleler, tayin sebebi ve
onu öven sözler yer alýrdý. Memlükler’den
Sultan Kalavun’un, Takýyyüddin Hasan b.
Kadî Þerefeddin’i Mansûriye Medresesi’-
nin Mâlikî mezhebi müderrisliðine tayin
ederken çýkardýðý mersûmda yukarýdaki
hususlarýn ardýndan onun bu göreve be-
lâgatý, ilmini yüksek seviyede bir âlimden
almýþ asil bir kimse olmasý, faziletiyle em-
sallerinden önde bulunmasý ve takvâsý se-
bebiyle tercih edildiði belirtilmektedir (Ýb-
nü’l-Furât, VIII, 27-28). Kalkaþendî’nin ha-
tiple ayný anlamda kullandýðý “sâniu’l-ke-
lâm” ifadesinin müderrisleri de içerdiðini
söyleyen Ahmed Çelebi müellifin onlarda
aradýðý þartlarýn müderrisler için de ge-
çerli olduðunu söylemektedir. Bu þartlara
göre müderrisin vücut ölçülerinin uyum-
lu, ayrýca akýllý, kültürlü ve anlayýþlý, âdil,
iffet sahibi, gözü tok ve cömert olmasý
gerekmektedir (Ýslâm’da Eðitim-Öðretim
Târihi, s. 260).

Müderrisler görevlerine devlet ve ilim
adamlarýnýn katýldýðý bir merasimle baþ-
lardý. Sübkî, Baðdat Nizâmiye Medrese-
si’ne müderris tayin edilen Ebü’l-Hayr el-
Kazvînî’ye önce hil‘at giydirildiðini, fuka-
ha, müderrisler, devlet adamlarýndan ve
eþraftan kalabalýk bir grupla medreseye
gelip ders kürsüsüne oturduðunu, hatim

okunup duasý yapýldýktan sonra onun bazý
âyetleri tefsir ederek ilk dersi verdiðini an-
latýr (ªabašåt, VI, 10). Müstansýriyye med-
reselerinde de benzer bir merasimin ya-
pýldýðý kaydedilmektedir. Buna göre yeni
müderrise vezirin makamýnda hil‘at giy-
dirilir ve kendisi için bir binek hazýrlanýr-
dý. Medreseye devlet erkânýnýn eþliðinde
gider, kürsüden verdiði ilk dersi imamlar,
fukaha ve âyan da dinlerdi. Müderrislerin
kendilerine özgü kýyafetleri vardý. Görev-
den azledilen müderrisler bu kýyafetlerini
çýkarmak zorunda idi (Nâcî Ma‘rûf, I, 84).
Önceleri ulemâya mahsus bir kýyafet söz
konusu deðilken Ebû Yûsuf, ulemâ sýnýfý-
nýn halktan ayýrt edilmesi için siyah sarýk
ve taylasan giymelerini þart koþmuþ, bu
giyim tarzý daha sonralarý müderris ve fa-
kihler için zorunlu hale gelmiþtir. Müder-
ris kýyafetleri Fâtýmîler, Eyyûbîler ve En-
dülüs müslümanlarýnda da diðer sýnýflar-
dan ayrý idi. Endülüs müderris kýyafetle-
ri bazý deðiþikliklere uðrayarak günümüz
üniversite hocalarýnýn kýyafetlerinin ilk þek-
lini oluþturmuþtur (Ahmed Çelebi, s. 279
vd.).

Müderrisler genellikle “müderrisü He-
rât, müderrisü Kayseriyye, müderrisü Si-
vas” gibi ders verdikleri þehre (Ýbn Asâkir,
XXIV, 331; XXXVI, 472), “müderrisü’n-Ni-
zâmiyye” gibi görev yaptýklarý medrese-
ye, “müderrisü’l-Hanefiyye, müderrisü’l-
Mâlikiyye” gibi fýkhýný okuttuklarý mezhe-
be (Zehebî, XVIII, 310; XX, 209) ve “mü-
derrisü’l-hadîs” gibi verdikleri derse izâ-
fetle anýlmýþtýr.

Kaynaklarda müderrisin öðrencilerin ka-
biliyetine göre konuþmasý, dersi anlatýr-
ken anlaþýlýr bir dil kullanmasý, öðrencinin
derse ilgisini saðlamasý, kendisinin ve yar-
dýmcýsýnýn (muîd) öðrenciye sert davran-
mamasý gibi eðitim psikolojisiyle ilgili bir-
çok kural yer almaktadýr. Bu konuda müs-
takil eserler de yazýlmýþtýr (bk. TÂLÝM ve
TERBÝYE).

Müderrisler genellikle ömür boyu görev-
lerini sürdürmüþlerdir. Alparslan zamanýn-
da sadece bir müderrisin azledildiði bilin-
mektedir. Bu dönemde Baðdat Nizâmiye
Medresesi’nin gasbedilmiþ bir arazi üze-
rine inþa edildiði iddiasýyla burada ders
vermekten kaçýnan müderris Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin yerine Ebû Nasr Ýbnü’s-Sabbâð
tayin edilmiþ, ancak Þîrâzî kýsa bir süre
sonra ikna edilince Ebû Nasr görevinden
alýnmýþtýr.

Medreselerde her ilim dalýnda uzman
bir müderris bulunmakla birlikte bir mü-
derrisin deðiþik dallarda ders vermesi de

misyonerlerden faydalanıldı. Bunda, söz ko-
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mümkündü. Öte yandan bir ilimde üstat
olan bir müderrisin bir baþka alandaki ho-
canýn talebesi olduðunu gösteren örnek-
ler vardýr. Meselâ Ýmâmü’l-Haremeyn el-
Cüveynî’nin bir taraftan babasýndan mi-
ras kalan medresede ders verirken diðer
taraftan baþka bir medresede Ebü’l-Ka-
sým el-Ýsferâyînî’den ders aldýðý kaydedil-
mektedir. Bir müderris, birden fazla med-
reseye tayin edilmesi halinde bunlardan
birinde bizzat ders vermekte, diðerlerinde
ise kendi adýna ders okutan ve nâib (veya
halife) adý verilen ücretli vekil hocalar gö-
revlendirmekteydi. Müderrisler kendi mes-
lekleri yanýnda kadýlýk ve müftülük gibi gö-
revleri de yürütmüþtür (Zehebî, XVIII, 72;
Sübkî, VI, 175, 186).

Halkýn ve talebelerin sevdiði bazý mü-
derrislerin bir baþka yere tayin edilmesi
veya ölümleri büyük üzüntüyle karþýlan-
mýþtýr. Nizâmülmülk, Ebû Bekir eþ-Þâþî’yi
Gazne’den Herat’a tayin ettiðinde halkýn
çok üzüldüðü (Sübkî, IV, 190), Cüveynî’-
nin vefatýnda 400 kadar öðrencisinin ka-
lem ve hokkalarýný kýrdýðý ve bir yýl ders
yapamadýðý kaydedilmektedir (Ýbn Kesîr,
XII, 137). Nizâmülmülk de Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin ölümü üzerine medreseye yeni
müderris tayinini uygun görmemiþ ve Ni-
zâmiye Medresesi’nin bir yýl kapalý kalma-
sý gerektiðini söylemiþtir (Ýbnü’l-Esîr, X,
132-133).

Müderrislerin ücretleri görev yaptýklarý
medresenin vakfýnýn gelirine göre deðiþ-
mekteydi. Müderris bu vakýflarýn mütevel-
lisi ise bunun için vakfiyede kendisine bir
ücret tahsis edilirdi. Meselâ Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin yaptýrdýðý Salâhiye Medresesi
vakfiyesine göre müderrisin maaþý aylýk 40
dinardý; bunun yanýnda medrese vakýflarý-
na nezaret ettiðinden ayrýca 10 dinar öde-
nir, günlük ekmek ve su ihtiyacý da karþý-
lanýrdý (Süyûtî, II, 257). Emîr Cemâleddin
Medresesi’nde müderrisler aylýk 300 (Mak-
rîzî, el-ƒý¹a¹, II, 402), Nâsýriyye Medresesi’n-
de 200 (Makrîzî, es-Sülûk, I/3, s. 1046) dir-
hem ücret alýrlardý. Bu ücretler zamana ve
malî duruma göre deðiþiklik göstermek-
tedir (Makdisi, s. 163 vd.). Bazan müder-
rislere ücretinin çok üstünde hediyeler ve-
rilirdi.

Müderrisler genellikle iyi yetiþmiþ, ka-
rakter sahibi kiþilerdi. Ýhtiyaçlarý olsa da
kimseden bir þey istemezlerdi. Kendileri
için özel medreseler, hastahaneler inþa edi-
lip mülkler vakfedildiði halde kendi emek-
leriyle geçinmeyi tercih edenler bulundu-
ðu gibi çok zengin olup medrese yaptýran-
lar da vardýr. Görevi hemen kabul etme-

yenler ve uzun bir çabadan sonra ikna edi-
lenler yanýnda müderris olmak için mez-
hebini deðiþtirenlere de rastlanmaktadýr.
Müderrisler arasýnda nâdir de olsa þiir, ede-
biyat, hat ve atýcýlýk gibi sanat ve spora
meraklý kiþiler de çýkmýþtýr.
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ÿNebi Bozkurt

Osmanlýlar’da. Osmanlý ilmiye teþkilâ-
týnda kadýlýk ve müftülükle birlikte oluþan
üç temel görevden biri olan müderrislik
medreselerde çeþitli dersler veren hoca-
larý nitelemek üzere kullanýlmýþtýr. Medre-
se sisteminin ortadan kalkmasýndan son-
ra da yüksek dereceli okullarda görev ya-
pan hocalar için bu unvan sürdürülmüþ-
tür. XIX. yüzyýlda açýlan Batý tarzýndaki
eðitim kurumlarýnýn hocalarý da müderris
unvanýyla anýlmýþtýr.

Klasik Ýslâm medrese sisteminde oldu-
ðu gibi Osmanlý medreselerinde de eðitim
öðretim faaliyetinin temelini müderris teþ-
kil eder. Medrese aslýnda bir kurum veya
yapý olarak bir önem taþýmaz, buradaki
müderrisin bizzat kendisi ön plandadýr.
Müderrisin belirleyici olduðu bu anlayýþ Ýs-
lâm dünyasýnda teþekkül eden bir gelenek
halinde Osmanlýlar’a da yansýmýþtýr. Bun-
dan dolayý icâzetnâmelerde medrese adý
geçmeyip müderrislerin ve onlardan oku-
nan derslerin, kitaplarýn ismi zikredilir. Mü-
derrislik ayný zamanda ulemâ mesleði ol-
duðundan zamanla belirli hiyerarþik ka-

demelenmeyi de saðlamýþ ve XVI. yüzyýl
ortalarýndan itibaren geliþen yapýsýyla il-
miye teþkilâtýndaki yerini almýþtýr. Ýlk dö-
nem Osmanlý medreselerinde görev yapan
müderrislerin çoðunu daha yüksek ilmî
muhitlerden gelenler oluþtururken Os-
manlý Devleti’nin geniþlemesine parelel bi-
çimde çoðalan medreseler zaman içerisin-
de müderrisliðin de kaynaðýný teþkil etmiþ-
tir.

XVI. yüzyýl sonlarýna kadar Osmanlýlar’-
da müderris tayinleri kazaskerlerin tekli-
fiyle yapýlýrdý. Daha sonra Hâþiye-i Tec-
rîd, Miftâh ve kýrklý müderrislerin tayin-
leri yine kazaskerler, daha yukarý derece-
dekilerin tayinleri ise þeyhülislâmýn teklifi,
sadrazamýn padiþaha arzý ile gerçekleþ-
miþtir. Nitekim þeyhülislâmýn on sekiz mü-
derrisin silsile halinde tayinini içeren ve
sadrazamýn telhisiyle padiþaha sunulmuþ
olan listesini IV. Mehmed, “Vech-i meþrûh
üzere verdim” hatt-ý hümâyunu ile onayla-
mýþtýr (Uzunçarþýlý, s. 59-60). Müderriste
aranan vasýflar vakfiyelerde “ehl-i ilim ve
sâhib-i fazîlet, sâhib-i haysiyyet olmak”
þeklinde ifade edilir. Bazý vakfiyelerde oku-
tacaðý dersler ve mensup olduðu mezhep
konusunda da birtakým niteliklerin aran-
dýðý dikkati çeker.

Genellikle Osmanlý sisteminde medrese
tahsili yaparak icâzet alanlar müderrislik
için aday olabilirdi. Tercihine göre Anado-
lu veya Rumeli kazaskerinin defterine kay-
dolup sýra bekler, böylece mülâzemet dö-
nemi baþlardý. Sýrasý gelince en aþaðý med-
reseden itibaren yirmili, otuzlu, kýrklý, ellili
derecelerine ulaþýr, ardýndan bizzat kazas-
kerin de bulunduðu bir ilim heyeti huzu-
rundaki imtihanda baþarýlý olursa Sahn
müderrisliðine yükselirdi. Ulemâ aileleri-
ne mensup genç adaylar “mevâlîzâde ka-
nunu”nun verdiði imtiyazla daha yüksek
dereceden müderris olurlardý. Kanunnâ-
melerde ve özellikle Fâtih’in teþkilât ka-
nunnâmesinde müderrislerin dereceleri,
baþka görevlere geçiþleri, maaþlarý ve el-
kabý konusunda çeþitli kayýtlar bulunmak-
tadýr.

Müderrisliðe adayýn baþvuruþu ile mün-
ferit olarak yapýlan tayinler yanýnda silsile
tayin sistemi eskiden beri yerleþmiþ bir
usuldü (Selânikî, s. 361, 559, 586, 665,
724, 729, 846). Daha önce her medreseye
bir müderris verilirken XX. yüzyýl baþlarýn-
da mektep tarzýnda medreseler açýlýnca
her derse bir müderris tahsis etme siste-
mi benimsendi. Bu tayinler ders adlarý ve
müderris adlarý sýralanarak yapýlýrdý (Ce-
rîde-i Ýlmiyye, IV/35 [1336], s. 1049). Tayin-
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mamlanmýþ, geri kalan müdeccenlerin ta-
mamý Moriskolar’a dönüþmüþ oldu (mü-
deccen dil ve edebiyatý, sanatý için bk.
ALJAMÝA; ALKAZAR; ENDÜLÜS [Sanat]).
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Medresede ders veren
yüksek rütbeli hoca.

˜ ™

Sözlükte “okumak, anlamak, bir metni
öðrenmek için tekrar etmek” anlamýndaki
ders kökünün “tef‘îl” kalýbýndan türeyen
müderris kelimesi, medreselerin ortaya
çýktýðý IV. (X.) yüzyýldan itibaren görül-
mekle birlikte (Ýbn Asâkir, VII, 220; Zehe-
bî, XIV, 79-80; XVII, 235) V. (XI.) yüzyýlda
Selçuklu Veziri Nizâmülmülk’ün Nizâmiye

medreselerini kurmasýndan sonra bura-
da ders veren en yüksek rütbeli ilim ada-
mý için kullanýlmaya baþlanarak resmî
bir mahiyet kazanmýþtýr. Kaynaklarda Ni-
zâmiye medreselerinde görevli âlimler-
den bahsedilirken müderrisin yanýnda (Ýb-
nü’l-Esîr, X, 146) görevlerinin “tedrîsü’n-
Nizâmiyye” (tedrîsü’n-nahv bi’n-Nizâmiy-
ye) gibi tabirlerle de tanýmlandýðý (Zehe-
bî, XIX, 210, 323, 343, 394; XX, 169, 387;
XXII, 88), diðer medreselerde görev yapan
hocalar için de benzer ifadelere yer veril-
diði görülmektedir (a.g.e., XXII, 188, 365;
XXIII, 54, 76, 98). Müderris kelimesi her-
hangi bir ilim dalý anýlmadan mutlak ola-
rak kullanýldýðýnda fýkýh hocasý kastedilir-
di; hadis, kýraat, tasavvuf ve nahiv gibi
ilimleri öðreten kimseler için de genellik-
le þeyh kelimesi kullanýlýrdý.

Medreselerin bir kurum niteliði kazan-
maya baþladýðý Selçuklular döneminde mü-
derrisler Dîvân-ý Vezâret’ten çýkan ve Nizâ-
mülmülk’ün imzasýný taþýyan bir menþurla
tayin edilirken daha sonralarý bizzat sul-
tanlarýn ve halifelerin tevkýi ile de tayin
edilmiþlerdir (Ýbnü’l-Cevzî, XVI, 289; XVII,
173). Tayinlerde ilmî liyakatin yaný sýra ho-
calarýn kalitesi ve aldýklarý icâzetin türü de
önemliydi. Müderrislerin tayin menþur ve
mersûmlarýnda ilmi ve dini korumanýn
önemine dair cümleler, tayin sebebi ve
onu öven sözler yer alýrdý. Memlükler’den
Sultan Kalavun’un, Takýyyüddin Hasan b.
Kadî Þerefeddin’i Mansûriye Medresesi’-
nin Mâlikî mezhebi müderrisliðine tayin
ederken çýkardýðý mersûmda yukarýdaki
hususlarýn ardýndan onun bu göreve be-
lâgatý, ilmini yüksek seviyede bir âlimden
almýþ asil bir kimse olmasý, faziletiyle em-
sallerinden önde bulunmasý ve takvâsý se-
bebiyle tercih edildiði belirtilmektedir (Ýb-
nü’l-Furât, VIII, 27-28). Kalkaþendî’nin ha-
tiple ayný anlamda kullandýðý “sâniu’l-ke-
lâm” ifadesinin müderrisleri de içerdiðini
söyleyen Ahmed Çelebi müellifin onlarda
aradýðý þartlarýn müderrisler için de ge-
çerli olduðunu söylemektedir. Bu þartlara
göre müderrisin vücut ölçülerinin uyum-
lu, ayrýca akýllý, kültürlü ve anlayýþlý, âdil,
iffet sahibi, gözü tok ve cömert olmasý
gerekmektedir (Ýslâm’da Eðitim-Öðretim
Târihi, s. 260).

Müderrisler görevlerine devlet ve ilim
adamlarýnýn katýldýðý bir merasimle baþ-
lardý. Sübkî, Baðdat Nizâmiye Medrese-
si’ne müderris tayin edilen Ebü’l-Hayr el-
Kazvînî’ye önce hil‘at giydirildiðini, fuka-
ha, müderrisler, devlet adamlarýndan ve
eþraftan kalabalýk bir grupla medreseye
gelip ders kürsüsüne oturduðunu, hatim

okunup duasý yapýldýktan sonra onun bazý
âyetleri tefsir ederek ilk dersi verdiðini an-
latýr (ªabašåt, VI, 10). Müstansýriyye med-
reselerinde de benzer bir merasimin ya-
pýldýðý kaydedilmektedir. Buna göre yeni
müderrise vezirin makamýnda hil‘at giy-
dirilir ve kendisi için bir binek hazýrlanýr-
dý. Medreseye devlet erkânýnýn eþliðinde
gider, kürsüden verdiði ilk dersi imamlar,
fukaha ve âyan da dinlerdi. Müderrislerin
kendilerine özgü kýyafetleri vardý. Görev-
den azledilen müderrisler bu kýyafetlerini
çýkarmak zorunda idi (Nâcî Ma‘rûf, I, 84).
Önceleri ulemâya mahsus bir kýyafet söz
konusu deðilken Ebû Yûsuf, ulemâ sýnýfý-
nýn halktan ayýrt edilmesi için siyah sarýk
ve taylasan giymelerini þart koþmuþ, bu
giyim tarzý daha sonralarý müderris ve fa-
kihler için zorunlu hale gelmiþtir. Müder-
ris kýyafetleri Fâtýmîler, Eyyûbîler ve En-
dülüs müslümanlarýnda da diðer sýnýflar-
dan ayrý idi. Endülüs müderris kýyafetle-
ri bazý deðiþikliklere uðrayarak günümüz
üniversite hocalarýnýn kýyafetlerinin ilk þek-
lini oluþturmuþtur (Ahmed Çelebi, s. 279
vd.).

Müderrisler genellikle “müderrisü He-
rât, müderrisü Kayseriyye, müderrisü Si-
vas” gibi ders verdikleri þehre (Ýbn Asâkir,
XXIV, 331; XXXVI, 472), “müderrisü’n-Ni-
zâmiyye” gibi görev yaptýklarý medrese-
ye, “müderrisü’l-Hanefiyye, müderrisü’l-
Mâlikiyye” gibi fýkhýný okuttuklarý mezhe-
be (Zehebî, XVIII, 310; XX, 209) ve “mü-
derrisü’l-hadîs” gibi verdikleri derse izâ-
fetle anýlmýþtýr.

Kaynaklarda müderrisin öðrencilerin ka-
biliyetine göre konuþmasý, dersi anlatýr-
ken anlaþýlýr bir dil kullanmasý, öðrencinin
derse ilgisini saðlamasý, kendisinin ve yar-
dýmcýsýnýn (muîd) öðrenciye sert davran-
mamasý gibi eðitim psikolojisiyle ilgili bir-
çok kural yer almaktadýr. Bu konuda müs-
takil eserler de yazýlmýþtýr (bk. TÂLÝM ve
TERBÝYE).

Müderrisler genellikle ömür boyu görev-
lerini sürdürmüþlerdir. Alparslan zamanýn-
da sadece bir müderrisin azledildiði bilin-
mektedir. Bu dönemde Baðdat Nizâmiye
Medresesi’nin gasbedilmiþ bir arazi üze-
rine inþa edildiði iddiasýyla burada ders
vermekten kaçýnan müderris Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin yerine Ebû Nasr Ýbnü’s-Sabbâð
tayin edilmiþ, ancak Þîrâzî kýsa bir süre
sonra ikna edilince Ebû Nasr görevinden
alýnmýþtýr.

Medreselerde her ilim dalýnda uzman
bir müderris bulunmakla birlikte bir mü-
derrisin deðiþik dallarda ders vermesi de
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mümkündü. Öte yandan bir ilimde üstat
olan bir müderrisin bir baþka alandaki ho-
canýn talebesi olduðunu gösteren örnek-
ler vardýr. Meselâ Ýmâmü’l-Haremeyn el-
Cüveynî’nin bir taraftan babasýndan mi-
ras kalan medresede ders verirken diðer
taraftan baþka bir medresede Ebü’l-Ka-
sým el-Ýsferâyînî’den ders aldýðý kaydedil-
mektedir. Bir müderris, birden fazla med-
reseye tayin edilmesi halinde bunlardan
birinde bizzat ders vermekte, diðerlerinde
ise kendi adýna ders okutan ve nâib (veya
halife) adý verilen ücretli vekil hocalar gö-
revlendirmekteydi. Müderrisler kendi mes-
lekleri yanýnda kadýlýk ve müftülük gibi gö-
revleri de yürütmüþtür (Zehebî, XVIII, 72;
Sübkî, VI, 175, 186).

Halkýn ve talebelerin sevdiði bazý mü-
derrislerin bir baþka yere tayin edilmesi
veya ölümleri büyük üzüntüyle karþýlan-
mýþtýr. Nizâmülmülk, Ebû Bekir eþ-Þâþî’yi
Gazne’den Herat’a tayin ettiðinde halkýn
çok üzüldüðü (Sübkî, IV, 190), Cüveynî’-
nin vefatýnda 400 kadar öðrencisinin ka-
lem ve hokkalarýný kýrdýðý ve bir yýl ders
yapamadýðý kaydedilmektedir (Ýbn Kesîr,
XII, 137). Nizâmülmülk de Ebû Ýshak eþ-
Þîrâzî’nin ölümü üzerine medreseye yeni
müderris tayinini uygun görmemiþ ve Ni-
zâmiye Medresesi’nin bir yýl kapalý kalma-
sý gerektiðini söylemiþtir (Ýbnü’l-Esîr, X,
132-133).

Müderrislerin ücretleri görev yaptýklarý
medresenin vakfýnýn gelirine göre deðiþ-
mekteydi. Müderris bu vakýflarýn mütevel-
lisi ise bunun için vakfiyede kendisine bir
ücret tahsis edilirdi. Meselâ Selâhaddîn-i
Eyyûbî’nin yaptýrdýðý Salâhiye Medresesi
vakfiyesine göre müderrisin maaþý aylýk 40
dinardý; bunun yanýnda medrese vakýflarý-
na nezaret ettiðinden ayrýca 10 dinar öde-
nir, günlük ekmek ve su ihtiyacý da karþý-
lanýrdý (Süyûtî, II, 257). Emîr Cemâleddin
Medresesi’nde müderrisler aylýk 300 (Mak-
rîzî, el-ƒý¹a¹, II, 402), Nâsýriyye Medresesi’n-
de 200 (Makrîzî, es-Sülûk, I/3, s. 1046) dir-
hem ücret alýrlardý. Bu ücretler zamana ve
malî duruma göre deðiþiklik göstermek-
tedir (Makdisi, s. 163 vd.). Bazan müder-
rislere ücretinin çok üstünde hediyeler ve-
rilirdi.

Müderrisler genellikle iyi yetiþmiþ, ka-
rakter sahibi kiþilerdi. Ýhtiyaçlarý olsa da
kimseden bir þey istemezlerdi. Kendileri
için özel medreseler, hastahaneler inþa edi-
lip mülkler vakfedildiði halde kendi emek-
leriyle geçinmeyi tercih edenler bulundu-
ðu gibi çok zengin olup medrese yaptýran-
lar da vardýr. Görevi hemen kabul etme-

yenler ve uzun bir çabadan sonra ikna edi-
lenler yanýnda müderris olmak için mez-
hebini deðiþtirenlere de rastlanmaktadýr.
Müderrisler arasýnda nâdir de olsa þiir, ede-
biyat, hat ve atýcýlýk gibi sanat ve spora
meraklý kiþiler de çýkmýþtýr.
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ÿNebi Bozkurt

Osmanlýlar’da. Osmanlý ilmiye teþkilâ-
týnda kadýlýk ve müftülükle birlikte oluþan
üç temel görevden biri olan müderrislik
medreselerde çeþitli dersler veren hoca-
larý nitelemek üzere kullanýlmýþtýr. Medre-
se sisteminin ortadan kalkmasýndan son-
ra da yüksek dereceli okullarda görev ya-
pan hocalar için bu unvan sürdürülmüþ-
tür. XIX. yüzyýlda açýlan Batý tarzýndaki
eðitim kurumlarýnýn hocalarý da müderris
unvanýyla anýlmýþtýr.

Klasik Ýslâm medrese sisteminde oldu-
ðu gibi Osmanlý medreselerinde de eðitim
öðretim faaliyetinin temelini müderris teþ-
kil eder. Medrese aslýnda bir kurum veya
yapý olarak bir önem taþýmaz, buradaki
müderrisin bizzat kendisi ön plandadýr.
Müderrisin belirleyici olduðu bu anlayýþ Ýs-
lâm dünyasýnda teþekkül eden bir gelenek
halinde Osmanlýlar’a da yansýmýþtýr. Bun-
dan dolayý icâzetnâmelerde medrese adý
geçmeyip müderrislerin ve onlardan oku-
nan derslerin, kitaplarýn ismi zikredilir. Mü-
derrislik ayný zamanda ulemâ mesleði ol-
duðundan zamanla belirli hiyerarþik ka-

demelenmeyi de saðlamýþ ve XVI. yüzyýl
ortalarýndan itibaren geliþen yapýsýyla il-
miye teþkilâtýndaki yerini almýþtýr. Ýlk dö-
nem Osmanlý medreselerinde görev yapan
müderrislerin çoðunu daha yüksek ilmî
muhitlerden gelenler oluþtururken Os-
manlý Devleti’nin geniþlemesine parelel bi-
çimde çoðalan medreseler zaman içerisin-
de müderrisliðin de kaynaðýný teþkil etmiþ-
tir.

XVI. yüzyýl sonlarýna kadar Osmanlýlar’-
da müderris tayinleri kazaskerlerin tekli-
fiyle yapýlýrdý. Daha sonra Hâþiye-i Tec-
rîd, Miftâh ve kýrklý müderrislerin tayin-
leri yine kazaskerler, daha yukarý derece-
dekilerin tayinleri ise þeyhülislâmýn teklifi,
sadrazamýn padiþaha arzý ile gerçekleþ-
miþtir. Nitekim þeyhülislâmýn on sekiz mü-
derrisin silsile halinde tayinini içeren ve
sadrazamýn telhisiyle padiþaha sunulmuþ
olan listesini IV. Mehmed, “Vech-i meþrûh
üzere verdim” hatt-ý hümâyunu ile onayla-
mýþtýr (Uzunçarþýlý, s. 59-60). Müderriste
aranan vasýflar vakfiyelerde “ehl-i ilim ve
sâhib-i fazîlet, sâhib-i haysiyyet olmak”
þeklinde ifade edilir. Bazý vakfiyelerde oku-
tacaðý dersler ve mensup olduðu mezhep
konusunda da birtakým niteliklerin aran-
dýðý dikkati çeker.

Genellikle Osmanlý sisteminde medrese
tahsili yaparak icâzet alanlar müderrislik
için aday olabilirdi. Tercihine göre Anado-
lu veya Rumeli kazaskerinin defterine kay-
dolup sýra bekler, böylece mülâzemet dö-
nemi baþlardý. Sýrasý gelince en aþaðý med-
reseden itibaren yirmili, otuzlu, kýrklý, ellili
derecelerine ulaþýr, ardýndan bizzat kazas-
kerin de bulunduðu bir ilim heyeti huzu-
rundaki imtihanda baþarýlý olursa Sahn
müderrisliðine yükselirdi. Ulemâ aileleri-
ne mensup genç adaylar “mevâlîzâde ka-
nunu”nun verdiði imtiyazla daha yüksek
dereceden müderris olurlardý. Kanunnâ-
melerde ve özellikle Fâtih’in teþkilât ka-
nunnâmesinde müderrislerin dereceleri,
baþka görevlere geçiþleri, maaþlarý ve el-
kabý konusunda çeþitli kayýtlar bulunmak-
tadýr.

Müderrisliðe adayýn baþvuruþu ile mün-
ferit olarak yapýlan tayinler yanýnda silsile
tayin sistemi eskiden beri yerleþmiþ bir
usuldü (Selânikî, s. 361, 559, 586, 665,
724, 729, 846). Daha önce her medreseye
bir müderris verilirken XX. yüzyýl baþlarýn-
da mektep tarzýnda medreseler açýlýnca
her derse bir müderris tahsis etme siste-
mi benimsendi. Bu tayinler ders adlarý ve
müderris adlarý sýralanarak yapýlýrdý (Ce-
rîde-i Ýlmiyye, IV/35 [1336], s. 1049). Tayin-
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ler müderrise verilen tuðralý orijinal be-
ratla kesinlik kazanýrdý. Burada genellikle
görevlendirildiði þehir ve medrese, kaç ak-
çe ile tayin edildiði, baþlama tarihi ve sü-
resi gibi hususlar yer alýrdý.

Ýlk dönemlerde medrese mezunlarý, di-
ðer ilmiye makamlarý yanýnda medresele-
re müderris olmada da bir problemle kar-
þýlaþmýyorlardý. Fakat XVI. yüzyýldan itiba-
ren mezun sayýsý artýnca müderris kadro-
larý bunlara yetmemeye baþladý. Bunun
üzerine Ebüssuûd Efendi’nin þeyhülislâm-
lýðý sýrasýnda mülâzemet sistemi belirli bir
kurala baðlandý. Medreseden mezun olan-
larýn adlarý “matlab” (rûznâmçe) denilen def-
tere yazýlacak ve bunlar sýralarýný bekleye-
cekti. Ayrýca tanýnmýþ medreselerde mü-
derrislik kadrosu açýldýðýnda bu göreve bir-
den fazla talip çýkmasý durumunda bun-
lar arasýnda imtihan yapýlýrdý. Bu imtihan-
da adaylardan bir konuyu deðerlendiren
bir risâle yazmalarý istenirdi. Ýmtihanlar
çok defa büyük camilerden birinde Ru-
meli ve Anadolu kazeskerinin de iþtirakiy-
le halka açýk olarak gerçekleþirdi. 1528’-
de Fâtih medreselerinden birinin müder-
risliði boþalýnca Sahn pâyesiyle Edirne Dâ-
rülhadisi müderrisi Kýlýççýzâde Ýshak Çele-
bi, Edirne Üç Þerefeli müderrisi Çivizâde
Muhyiddin Mehmed ve Bursa Sultâniye
müderrisi Ýsrâfilzâde Fahreddin efendiler
baþvurmuþlardý. Rumeli kazaskeri Fenâ-
rîzâde Muhyiddin ve Anadolu Kazaskeri
Kadirî efendiler huzurunda Ayasofya Ca-
mii’nde yapýlan imtihanda cevaplarý ihti-
va eden risâleler deðerlendirilmiþ, ayrýca
kendi aralarýnda cevaplarýyla ilgili tartýþ-
ma da düzenlenmiþti (Atâî, s. 134). Bunun
son örneklerinden biri Hüsrev Hoca’nýn (ö.
1953) ruûs imtihanýnda yazdýðý risâledir.

Öte yandan bazý Osmanlý kaynaklarýnda
medrese mezunlarýnýn müderrislik için im-
tihana nasýl girdiði ve hangi derslerden
sorular sorulduðu hakkýnda dikkat çekici
bilgiler vardýr. XVIII. yüzyýlýn son çeyreði-
ne ait bir kaynakta Þeyhülislâm Dürrîzâ-
de Mehmed Ârif Efendi’nin müderrislik im-
tihaný yapmak için padiþah tarafýndan gö-
revlendirildiði, cuma günü baþlayan imti-
hana 199 kiþinin katýldýðý, imtihan heyeti-
nin bunlarý üç kýsma ayýrdýðý, el-Mu¹av-
vel’den bir konuyu ders olarak tayin et-
tikleri, bir hafta süren imtihanýn tamam-
lanmasýndan sonra mevâlîzâdeler dahil alt-
mýþ dört kiþinin seçildiði ve bunlarýn dersi-
yelere daðýtýldýðý belirtilir (Taylesanizâde
Hâfýz Abdullah Efendi Tarihi, s. 112-114).
Yine ayný kaynakta (s. 123-124) silsile ha-
lindeki müderris tayinleriyle ilgili kayýtlara
rastlanýr.

Diðer ilmiye derecelerinin verilmesinde
ve müderris tayinlerinde iltimasýn da et-
kili olduðu anlaþýlmaktadýr. XVI. yüzyýl or-
talarýnda Anadolu Kazaskeri Sinan Efen-
di, görevini kötüye kullandýðý iddiasýyla yar-
gýlandýðý sýrada birçok müderris tayinini
sadrazamýn, yeniçeri aðasýnýn ve defter-
darýn iltimasýyla yaptýðýný belirtmiþti. Mo-
ra isyanýnýn bastýrýlmasýnda gösterdiði fe-
dakârlýk sebebiyle Yeniþehirli Müderris Os-
man Efendi’nin iki mertebe birden terfi
ettirilmesini bizzat III. Mustafa istemiþ,
Þeyhülislâm Mirzazâde Mehmed Said Efen-
di ilmiye mesleðinin geleneðine aykýrýlýðýný
ileri sürerek bunu kabul etmemiþti (Þem‘-
dânîzâde, II/B, s. 37). Padiþahlarýn benzer
müdahaleleri daha önceleri de olmuþtur.
II. Bayezid, Kazasker Müeyyedzâde’den Za-
mîrî unvanýyla tanýnan Hamza Nûreddin’in
Sahn’a müderris yapýlmasýný talep etmiþ,
kazasker onun Sahn müderrisliði için ilmî
kudreti olmadýðýný söylemiþ, bunun üzeri-
ne padiþah dinî ilimleri okutamýyorsa na-
hiv okutabileceðini söyleyerek ýsrar etmiþ-
ti (Mecdî, s. 347). Öte yandan XVI. yüzyýlda
büyük ulemâ ailelerinin çocuklarýnýn diðer
ilmiye görevleri yanýnda müderrislik talep-
lerinde imtihan sistemine dahil olmayýp
imtiyazlý bir sýnýf oluþturduklarý da bilin-
mektedir. Bu grubun kapsamý daha son-
ra vezîriâzam ve diðer büyük devlet adam-
larýnýn çocuklarýný da içine alacak þekilde
geniþlemiþtir.

Müderrislerin görevlerini aslî ve geçici
olmak üzere iki grupta toplamak müm-
kündür. Bir müderrisin aslî görevi medre-
sede ders vermek ve az sayýdaki öðrenci-
leriyle ilgilenmek ve onlarý ilme teþvik et-
mektir. Ayrýca medrese içinde asayiþin ve
çalýþma ortamýnýn saðlanmasý da onun
görevlerindendir. Talebenin gördüðü ders-
lerin deftere kaydý yapýlýr, küçük medre-
selerde çok defa ayrýca bir mütevelli ol-
madýðýndan bu iþi de müderris üstlenir-
di. Ankara’da Kýzýl Bey Medresesi müder-
risinin ayný zamanda vakýf mütevelliliði,
imamlýk, vâizlik hizmetlerini birlikte yü-
rüttüðü görülmektedir (Özdemir, s. 205).
Derslerin þartlara uygun yapýlýp yapýlmadý-
ðý ve yolsuzluk gibi konularda þikâyet olur-
sa müderrisler kadýlar tarafýndan teftiþ
edilirdi. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren giderek artan medreseli olaylarý sý-
rasýnda bazý müderrislerin derslere girme-
diði tesbit edildiðinde bunlarýn uyarýlma-
sý, girmemekte ýsrar edenlerin bildirilmesi
emredilmiþti (BA, MD, nr. 82, hk. 362).

Müderrisler toplum içerisinde itibarlý
kimseler olduklarýndan aslî görevleri dýþýn-
da onlara devlet tarafýndan zaman zaman

tahkikat, teftiþ, yargý, hakemlik, bilirkiþi-
lik vb. görevler verilmekteydi. Yeni tayin
edilen kadý gelinceye kadar müderrisin ka-
dýlýða nâib sýfatýyla vekâlet etmesiyle ilgili
kayýtlara rastlanýr (BA, MD, nr. 69). Nite-
kim Kevâkibîzâde Müderris Ahmed Efen-
di’ye gönderilen 1001 (1593) tarihli hü-
kümde nâib olarak görev yapmasý isten-
miþti (BA, MD, nr. 70, hk. 307). 987 (1579)
tarihli hükümde Bursa Kadýsý Zekeriyyâ
Efendi’nin bir mirasa müdahalesinin araþ-
týrýlmasý görevi Bursa’da Sultâniye Med-
resesi müderrisine verilmiþti (BA, MD, nr.
40, hk. 497). Ayrýca bir hýrsýzlýk olayýnýn
tahkikatýnýn kadý ve müderrise birlikte ha-
vale edildiði görülmektedir (BA, MD, nr.
40, hk. 291).

Müderrislerle ilgili basamaklar ve mer-
tebeler hakkýnda çeþitli kanunnâmelerde
bilgiler yer alýr. Müderrislerin meslek ha-
yatlarýnýn ilerleyen yýllarýnda kadýlýða geç-
mesi mûtat bir uygulama idi. Bazan de-
recelerine uygun müftülüklere geçtikleri
de olurdu. Bu konuda yerleþmiþ bir usul
vardý. Buna göre 20 ile 50 akçelik müder-
risler (ibtidâ-i hâric ile mûsýle-i Sahn ara-
sýndaki derecelere tekabül eder) seviyele-
rine göre 150’den 300 akçelik kadýlýða ka-
dar tayin edilebilirlerdi. 50-60 akçelik mü-
derrisler (Sahn-ý Semân, ibtidâ-i altmýþlý,
hareket-i altmýþlý dereceleridir) 500 ak-
çelik büyük þehir kadýsý olabilirlerdi. 60 ile
100 akçelik müderrisler (mûsýle-i Süley-
mâniyye, Süleymaniye ve dârülhadis de-
receleri) Ýstanbul kadýlýðý ile Anadolu ve
Rumeli kazaskerliðine geçebilir, oradan
da þeyhülislâmlýða yükselebilirlerdi. Diðer
taraftan XVI. yüzyýlýn ortalarýna kadar hâ-
riç ve dâhil müderrislerinin ilmiye mesle-
ði dýþýnda niþancýlýk ve defterdarlýk gibi
bürokratik görevlere tayin edildiði dikka-
ti çeker. Ýlmiye ve kalemiye mesleklerinin
iyice yerleþtiði XVI. yüzyýl ortalarýndan iti-
baren bu tür meslek dýþý geçiþler azalmýþ-
týr. Süleymaniye medreselerinden sonra
medrese ve müderris dereceleri yeniden
belirlenmiþ, Sahn-ý Semân müderrisleri
Süleymaniye’nin gerisinde kalmýþtýr.

XVI. yüzyýl ortalarýndan itibaren müder-
ris sayýsýnýn artmasý sistemde önemli de-
ðiþikliklere yol açmýþtýr. Bu hususta alýnan
tedbirler medrese derecelerinin arttýrýlma-
sý, Sahn-ý Semân pâyesi, pâye-i selâsîn,
pâye-i erbaîn þeklinde pâye uygulamasý-
na gidilmesi ve müderrislerin görev süre-
lerinin kýsaltýlmasýdýr. Müderrisler ilmî ye-
tersizlik, medreseye devamsýzlýk, vakýf
þartlarýna riayetsizlik gibi sebeplerle be-
lirlenen sürelerini tamamlamadan görev-
den alýnabilirlerdi. Müderrislerin yevmiye

manlı Devleti’nin genişlemesine paralel bi-

meli ve Anadolu kazaskerinin de iştirakiy-


