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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-
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olarak maaþlarý kýdemlerine ve tayin edil-
dikleri medresenin derecesine göre belir-
lenirdi. Bu miktarlar beratlarýnda ve da-
ha saðlýklý biçimde yýllýk muhasebe def-
terlerinde açýkça gösterilirdi. Kýdemli bir
müderris derecesi aþaðý olan bir medre-
seye tayin edildiðinde medresenin dere-
cesine göre maaþ almak zorunda kalýrdý.
Bunun aksi bir durumda ise kendi kýde-
mine göre ücret alýrdý. Müderrislerin mû-
tat maaþlarý dýþýnda taâmiye, lühûmiye,
yaylakiye, bahâriye gibi bazý ek gelirleri de
olabilirdi. Medresenin genelde tatil olduðu
ramazanda verdikleri vaazlardan da gelir
saðlarlardý.

Cemiyet içerisinde itibarlý bir konuma
sahip olan müderrisler her zaman saygý
görmüþtür. Ýçlerinde çeþitli eser yazanlar,
tarihçiler ve þairler çýkmýþtýr. Ancak büyük
çoðunluðu ders vermekle meþgul olmuþ-
tur. Müderrislerin tefsir, hadis, kelâm, aka-
id, mantýk derslerinin hepsini belirli kitap-
lara baðlý olarak takrir þeklinde okutmasý
onlarýn çoðunun bir alanda uzmanlaþma-
sýna engel teþkil etmiþtir. Beyazýt dersiâm-
larýndan Þevketi Efendi 1910’da neþretti-
ði “Medâris-i Ýslâmiyye Islahat Programý”
adlý risâlesinde bu nokta üzerinde de dur-
maktadýr. XIX-XX. yüzyýllarda Batý usulün-
de açýlan mekteplerin öðretmenleri, ayrýca
dârülfünun hocalarý için profesör karþýlý-
ðýnda müderris, doçent karþýlýðýnda mü-
derris muavini tabirleri kullanýlmýþtýr. 1933
üniversite reformundan sonra bu tabirler
resmen kaldýrýlmýþtýr.
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Sahnûn’un
(ö. 240/854)

Mâlikî fýkhýna dair eseri.
˜ ™

Mâlikî mezhebinin teþekkül döneminde
Mâlik b. Enes ve ona ait ilim halkasýnýn
fýkhî görüþlerini bir araya getirmek ama-
cýyla tedvin edilen ve farklý Mâlikî çevrele-
rince mezhep içi fýkhî faaliyetlerin temel
kaynaðý kabul edilerek “ümmehât” veya
“devâvîn” adýyla anýlan kitaplar arasýnda ilk
sýrada yer alan el-Müdevvene bu mez-
hep literatürünün en önemli eserlerin-
den biridir.

Ehl-i re’yin farazî fýkýh anlayýþýna yakýn
olan Tunuslu Ali b. Ziyâd el-Absî’nin öð-
rencisi olduktan sonra Medine’ye giderek
Mâlik’in ders halkasýna katýlan Esed b.
Furât burada farazî meselelere dair çok
soru sormasýyla dikkat çekmiþ ve bu nok-
tada ehl-i hadîsin fýkýh anlayýþýna daha
yakýn duran Mâlik tarafýndan Irak’a yön-
lendirilmiþtir. Irak’ta Ebû Hanîfe’nin öð-
rencilerinden ve özellikle Muhammed b.
Hasan eþ-Þeybânî’den yararlanan Esed,
Mâlik’in vefatý üzerine onun önde gelen
talebelerinin bulunduðu Mýsýr’a gidip Irak’-
ta öðrendiði fýkhî meseleler hakkýnda Mâ-
lik’in görüþlerini derlemek istemiþtir. Ýbn
Vehb ve Eþheb el-Kaysî ile görüþtükten
sonra kendi fýkýh anlayýþýna en yakýn bul-
duðu Ýbnü’l-Kasým’la çalýþmaya karar ve-
ren Esed’in sorularýný cevaplandýran Ýbnü’l-
Kasým, Mâlik’in görüþlerini bilmediði ya da
hatýrlayamadýðý durumlarda tahrîc meto-
du ile hükümler oluþturmuþtur. Esed ile
Ýbnü’l-Kasým’ýn birlikte çalýþmasý netice-
sinde ortaya çýkan ve altmýþ bölümden
oluþtuðu söylenen el-Esediyye, Mâlik’in
temsil ettiði Hicaz fýkhýndan oldukça fark-
lý özellikler taþýyan, Fâzýl b. Âþûr’un ifade-
siyle “Iraklý metoda ve Hicazlý muhtevaya
sahip” (M. Ýbrâhim Ali, s. 85), ayrýca deliller-
den arýnmýþ fýkhî önermelerden oluþan bir
eserdi.

el-Esediyye ile birlikte Kayrevan’a dö-
nen Esed b. Furât eserinden ötürü bura-
daki Hicaz fýkýh geleneðine baðlý çevreler-
ce eleþtirilmiþtir. Bu eleþtirileri en güçlü
biçimde ifade eden kiþiler arasýnda, Kay-
revan ve Tunus’ta Hicaz fýkhý üzerine öð-
renim görüp Mýsýr’a ve ardýndan Medine’-
ye giderek Mâlik’in öðrencilerinin halkala-
rýna katýlan Sahnûn da yer almaktadýr. Ýlk
seyahatinden yaklaþýk on yýl sonra (188 /
804) tekrar Mýsýr'a giden Sahnûn, Ýbnü’l-

Kasým’la beraber Mâlik’in ve halkasýnýn fýk-
hî birikimi üzerinde yeniden çalýþmasý es-
nasýnda bir yandan el-Esediyye’yi özellik-
le Mâlik ile irtibatý açýsýndan gözden ge-
çirmiþ, öte yandan bu eserde yer alma-
yan Mâlik’e ait görüþleri toplamýþtýr. Ya-
nýnda Ýbnü’l-Kasým’ýn Esed’e hitaben yaz-
dýðý ve kendi çalýþmasýnda yapýlan tashih-
leri kabul etmesini istediði mektubuyla
birlikte Kayrevan’a dönen Sahnûn, kurdu-
ðu halkada Mýsýr’da hazýrladýðý metni ta-
lebelerine okuturken bu metin üzerindeki
çalýþmasýna devam etmiþtir. Bu dönem-
de Ýbnü’l-Kasým’ýn mektubunda belirttiði
talebi kabul etmeyen Esed’in halkasý ile
Sahnûn’un halkasý arasýnda yaþanan ger-
ginlik þahsî çekiþmenin ötesinde iki farklý
fýkýh anlayýþýnýn mücadelesi olarak yorum-
lanmalýdýr.

Sahnûn’un çalýþmasý el-Esediyye’nin ye-
niden tasnifi, fýkhî meselelere yer yer hadis
ve âsârýn ilâve edilmesi, baþta Medineliler
olmak üzere Mâlik’in Ýbnü’l-Kasým dýþýndaki
önde gelen öðrencilerinin farklý rivayetle-
rinin kaydedilmesi ile Hicaz ve Suriye fa-
kihlerinin bazý görüþleriyle zenginleþtiril-
mesi yanýnda Ýbnü’l-Kasým’ýn þahsî görüþ-
leri ve diðer birçok bilginin ayýklanmasýný
da kapsamaktadýr. Bu gözden geçirme ve
düzenleme sonucunda oluþan metne el-
Müdevvene adý verilmiþtir. Ancak Sah-
nûn, öðretim ve kadýlýk faaliyetlerinin ya-
ný sýra siyasî ve içtimaî birçok mesele ile
uðraþtýðýndan çalýþmasýný tamamlayama-
mýþ ve eserin bazý bölümleri el-Esediy-
ye’de yer aldýðý þekliyle kalmýþtýr. el-Mü-
devvene’den ayýrmak amacýyla bu parça-
lara el-MuÅteli¹a denilmiþ ve kaynaklarda
Sahnûn’un eseri zaman zaman el-Müdev-
vene ve’l-MuÅteli¹a þeklinde adlandýrýl-
mýþtýr.

el-Müdevvene’nin kaynaklarý, II. (VIII.)
yüzyýl sonu ve III. (IX.) yüzyýl baþlarýnda
Mâlik’in öðrencileri tarafýndan derlenen,
Mâlikî mezhebinin ilk tedvin örnekleri ola-
rak kabul edilebilecek metinlerden oluþ-
maktadýr. Nitekim Sahnûn’un, Mýsýr ve
Medine seyahatleri sýrasýnda içinde Ýbnü’l-
Kasým’ýn Semâ£ýnýn da yer aldýðý çok sa-
yýda semâ derlemesini toplayarak Kayre-
van’a getirdiði belirtilmektedir (Kadî Ýyâz,
IV, 51). el-Müdevvene’nin muhtevasýný
temelde Mâlik ve Ýbnü’l-Kasým’ýn görüþ-
leri teþkil etmekle birlikte Mâlik’ten önce
ve sonra yaþamýþ bazý Medineli fakihlerin
yaný sýra Suriye ve Irak âlimlerinin görüþ-
lerine de rastlanmaktadýr (Sezgin, I, 403,
404, 405, 407, 519). Sahnûn’un Ýbnü’l-Ka-
sým’dan sonra en fazla istifade ettiði ho-
casý Ýbn Vehb’in el-Muva¹¹aß ve el-Câmi£
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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


