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TAKDİM 
 
Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürünüdür. Kültür 
ise tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, 
düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları inançlar ve adetler sistemidir. İslâm kültürü̈, tarihi 
seyir içerisinde İslâm dininin Müslümanlara bıraktığı maddi ve manevi miras zenginliğidir. 
Müslüman kültürü̈ ilmiyle, imanıyla ve ameliyle bir bütündür. Bu manada bilgi ve kültür birbirinin 
ayrılmaz parçasıdır. 
 
“Bilgi Bütünlüğü” bir konuyu anlamlandırırken, yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade 
etmektedir. Bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada “Bilgi Bütünlüğü” önemli bir 
unsurdur. Batı'da 17. ve 18. yüzyılda başlayan Aydınlanma süreciyle birlikte bilim ve bilgi anlayışı 
değişmiştir. Bilgiyi alt dallara ayırarak ve tasnif ederek, her bilim dalının kendi içinde alt uzmanlık 
alanları oluşturması ilerleme ve modernleşme fikrinin temel gerekleri olarak addedilmiştir. Bu 
durum, ilgili alanda derinlemesine bir bilgi sağlarken örneğin devlet yönetimini siyasete, toplumu 
sosyolojiye ve ekonomik faaliyetleri sadece iktisada indirgemek gibi dezavantajları ortaya çıkarmış, 
bütüncül bakış açısı kaybedilmiştir. Son yıllarda bilgi bütünlüğü ihtiyacı çerçevesinde bilim dalları 
arasında “disiplinler arası çalışma” arayışı ihtiyacı artan oranda kendini göstermektedir.  
 
Günümüzde yeni sosyal bilimler anlayışının nasıl olması gerektiği bu sempozyumun temel tartışma 
konusudur. Aynı şekilde bilim dalının kendi içinde alt uzmanlık alanlarıyla ilgili sorunlar dini 
bilimler için de geçerlidir. Bunlar; (1) ana bilim dallarının taksimi ve inter-disipliner çalışmalara olan 
ihtiyaç, (2) dini kültürün muhafazası ve teşekkülünde asgari bilgi bütünlüğü, (3) uzmanlık alanı 
dışındaki dini bilimlerde yüzeysel bilgi birikimi, (4) ansiklopedik âlim portresi, (5) ilim-amel 
bütünlüğü şeklinde kategorize edilebilir. Bu çalışmada özellikle dini ilimlerde bilgi bütünlüğü 
sorunsalı ele alınmaktadır. 
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Özet 

Sözlükte; “okumak, anlamak, bilgiyi üretmek paylaşmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmak” 

anlamına gelen “de-re-se” (dirâse) kökünden bir mekân ismi olan “Medrese”, İslam kültür 

mirasının merkezinde yer almaktadır. Bu mekânlara değer kazandıran “tedârüs” ruhudur. Hz. 

Muhammed (s.a.v)’in diliyle melekler tarafından dahi gıpta edilen ve toplumsal huzur ve refahın 

anahtarı mesabesinde değer atfedilen “tedârüs” kavramı; kolektif, katılımcı, karşılıklı ders 

yapmak ve müzakere yapmak suretiyle bütünsel bir yaklaşımı ortaya koymayı isabetli sonuçlar 

ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Morfolojik olarak işteş ve dönüşlük içeren “tefâül” kalıbında 

tedârüs, etkileşimsel bilgi aktarımı, paylaşımı yanında davranışa dönüştürme anlayışı da 

içermektedir. Bu ameliye ile ilim ve irfanı hayatında düstûr haline getirerek Selef-i Sâlihîn 

yolunu takip eden ve bu metodu cihat aşkıyla telakki eden sonraki Müslümanlar, söz konusu 

amaç için her türlü mekân ve imkânı ganimet bilip değerlendirmişlerdir. Hz. Muhammed(s.a.v) 

tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-Erkam’da, Hicret gerçekleştikten sonra da 

Mescid-i Nebevi’nin müştemilatında “Suffa” denilen ve medrese fonksiyonunu ifa eden 

mekânlar da inşa edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde, daha düzenli tedrisatın yapılabildiği 

mekânlar inşa edilmiştir. Bunun tecessüm ettiği mükemmel örnek her açıdan düzenli ve 

intizamlı bütünlük arz eden Nizamiye medreseleri oluşturulmuştur. Nizamiye medreseleri, 

fiziki ve mimari olarak birer külliye olmasının yanında muhteva açısından da uyum ve bütünlük 

arz etmektedir: 

 

Mabed, medrese, kütüphane vakıf, iaşe ve ibate gibi mekânsal açıdan bir bütünlük arz eder. 

Medrese, kütüphane ve cami yan yanadır ve bunların başında vakfiyelerle birlikte mekânsal 
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anlamda da bir bütünlük söz konusudur. Aslında Medine’de Mescid-i Nebevi’den başlayan bu 

gelenek, İslam kültür havzasında medrese ile caminin aynı mekânda olmasıyla Endülüs 

medeniyetinin de temelini teşkil etmiştir.  

 

Devlet ile halk, ilmiye ile kâlemiye, hoca ile talebe bütünlüğü söz konusudur. Nizamiye 

medreselerinde ilmiye insanı yetiştirildiği gibi, halkın fikri ve ilmi açıdan bilinçlendirilmesi ile 

devletin ihtiyaç duyduğu idareci ve görevlilerin yetiştirilmesi de hedeflenmekte idi. 

Bağdat Medresesi örneğinden hareketle, Nizâmiye Medreselerinde ve bu gelenekten beslenen 

İslam dünyasındaki medreselerde, dini ilimlerde bütünselliği kesp edecek şekilde meşhur on 

iki ilim dalı okutulurdu.  Üretilen bilgi önce paylaşılır, daha sonra bu bilginin, nebevi, tecrübi 

ve bilimsel metotlarla kalıcı hale getirilmesi sağlanırdı.  

 

Medreselerde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel olarak “ru- be- ru” yani, yüz yüze ve 

bire bir usta çırak üslubu ile gerçekleşirdi. Karşılıklı arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi 

intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu olayın 

üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu olan sonuçların ve duyguların 

yatışması beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılır, arz ve sema 

metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. 

Ayrıca tedârüs edilen bilgiler, kitabî olarak da muhafaza altına alınarak bilgi dörtlü kayıt 

sistemiyle hıfz altına alınırdı. Bu metotta ezber, yorum ve muhakeme vardır, fakat ezbercilik 

yoktur. Nizâmiye medreseleri dinî ilimlerin yanında; sosyal düşünce, idare, felsefe, münazara 

ve edebiyat gibi ilim dallarının gelişmesine önderlik etmiş, diğer taraftan usul ve kelâm 

ilimlerinde de büyük gelişmeler sağlanmıştır. 

 

Nizamiye medreselerinde ilim tahsil edenler, İslam coğrafyasının farklı bölgelerine dağılarak 

büyük gelişmelerin gerçekleşmesine aracılık etmişlerdir. Kahire, Kayravan, Şenkit gibi 

Afrika’nın kuzeyindeki İslam kültür havzaları ve Endülüs eğitim kurumları bu medreseleri 

örnek alarak başarıya ulaşmışlardır. Endülüs medeniyetinin temelinde de mekânsal açıdan 

medrese bütünlüğü ve bilgi açısından tedârüs bütünselliği vardır. Salerno, Paris ve Oxford gibi 

Batı’da kurulan üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği söylenmektedir. 

Metodolojik olarak da bu geleneğin izlerini batı akademik camiasında hâlâ görmek 

mümkündür. Günümüzde bu bölgelerde az da olsa gerek klasik anlamda Mahdara’larda gerekse 

âlimler yetiştirme merkezlerinde olsun söz konusu geleneği sürdüren ve bilgi bütünlüğü ruhunu 

canlı tutan eğitim kurumları mevcuttur. 
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Günümüz ilim dünyasındaki aşırı branşlaşma ve sadece belli bir alanda ihtisaslaşmanın 

meselelerin bir bütün olarak görüp değerlendirmeyi zorlaştırmakta, doğru muhakemeyi ve 

isabetli teşhis koymayı zorlaştırmaktadır.  Özellikle son yıllarda ortaya çıkan bütünsel bir bakış 

açısıyla bilgiyi ele almak adına interdisipliner yaklaşımlar, bunun yanında yeni metot arayışları 

sonucu multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz disiplinli gibi kavramlar tartışılmaya 

başlanmıştır. Hâlbuki kodları medeniyetimizde mevcut olduğuna inandığımız İslam 

kültüründeki bilgi bütünlüğü geleneğinde, özellikle Nizamiye Medreselerinde günümüze ışık 

tutacak tecrübeler mevcuttur.  

Anahtar Kelimeler: Medrese, Nizamiye, Medeniyet, Bilgi Bütünlüğü  
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NODEMY MEDRESIAN TRADITION AND MODERN ACADEMY IN THE 

CONTEXT OF INFORMATION INTEGRATION 

 

Abstract 

 

Dictionary; "Madrasah", a place name from da-ra-sa root meaning to read, to understand, to 

produce knowledge, to share and to make permanent, is at the center of Islamic cultural heritage. 

It is the "supply" spirit that brings value to these spaces. The concept of "supply", which is 

envied even by angels in the language of Muhammad SAV and which is valued at the key of 

social peace and prosperity, is to establish a holistic approach through consultation and 

consultation by collective, participatory, mutual lesson and negotiation, It contains. In the form 

of "Bab Tafaa'ul", which includes morphologically meaning of exchange and return, it also 

includes the concept of transfer of interaction, transfer of knowledge, transformation of 

behavior as well as sharing. The successor Muslims who have considered this act, which is the 

generation of the companions, and the practice of the salafi, which are the subjects of the 

Prophet Muhammad, have made all the places and facilities possible for the purpose. Hz. 

Muhammed S.A.V. the first places were built in Darul Arqam, the later ones, and the first place 

called "Al-Suffah" in the outpost of the Masjid-i Nabawi after the Emigration took place. In a 

more regular and intuitive way, he practiced in The Nizamiya Madrasa. In the The Nizamiya 

Madrasa and in his education, there is a sense of unity in every respect. As physical and 

architectural complexes, it is totally integrated in terms of method, method, curriculum, and 

endowment. 

Mabed, the madrasah library is a spatial entity like foundations, subsistence and places of 

worship. The madrasah, library and the mosque are next door. Besides these, there are 

foundations. There is spatial integrity. In fact, this tradition, which began in Masjid al-Nabawi 

in Medina, constituted the basis of Andalusian civilization. The madrasa and the mosque are in 

the same place in the Andalusian Islamic culture. 

State and the people, the province and the pen, the teacher and student integrity is the issue. It 

was aimed to raise awareness of the people in terms of intellectual and scientific knowledge as 

well as to educate administrators and officials that the state needed. 

With the example of the Baghdad family, in the The Nizamiya Madrasa, and in the madrasas 

fed from this tradition, twelve well-known scholars were educated in religious sciences as to 

cut down on integrity. The information produced is shared first, then the knowledge shared by 

the Prophets, experiential and scientific methods is made permanent. 
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Scientific sharing and transfer activities in the Madrasas generally took place in a short period 

of time, one face to another. Mutual supply and sharing of information through the sema process 

was important to the accuracy of the intrigue. For this reason, it was not expected to pass a long 

time over the event and to relieve the consequences and feelings of feedback to give feedback. 

If so, the questions and hesitations were shared with the warmth. The feedback provided by the 

supply and sema method provided the health and permanence of the information transferred. In 

addition, the information that was covered was also kept in a book. Thus, the information would 

be taken under the quadruple registration system. This method is memorized. There is 

interpretation and reasoning. However, there is no rhetoric. The Nizamiya Madrasa led to the 

development of branches of science such as social thought, administration, philosophy, debate 

and literature as well as religious scholarship, and major developments were made in the 

scholarship and theology. 

Those who collected science in the The Nizamiya Madrasa were scattered in different regions 

of Islamic geography and major developments took place through them. Islamic cultural towers 

in the north of Africa, such as Cairo, Kayravan, and Senkite, and Andalusian educational 

institutions were influenced by these media. At the base of the Andalusian civilization is the 

integrity of the madrasa and the intellectually proclaimed integrity of space. Nowadays, there 

are education institutions in these regions, whether in the classical sense of mahdaras or in the 

centers of scholarship, which keep the tradition alive and keep the information integrity spirit 

alive. 

Universities established in the West such as Salerno, Paris and Oxford are said to be influenced 

by The Nizamiya Madrasa. Methodologically, traces of this tradition can still be seen in the 

western academic mosque. 

Extreme branching in today's scientific world, and only the specialization of a certain field, 

make it difficult to see and evaluate the issues as a whole, making it difficult to make accurate 

reasoning and accurate diagnosis. While discussing concepts such as multi-disciplinary, trans-

disciplinary and cross-disciplinary, which are interdisciplinary aspects, as well as new methods 

and forms of understanding, in order to take a holistic view of information in recent years, the 

informational integrity of Islamic cultural basins we believe to be present in our civilization 

especially in the The Nizamiya Madrasa tradition. 

Keywords: Medrese, Nizamiye, Civilization, Information Integrity 
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Giriş 

Medeniyetimizde bilgi bütünlüğü, meseleleri muhakeme ederken bütünsel bir yaklaşımla ele 

almak bilgi anlayışının özelliklerindedir. İslam medeniyetinde; ilim, âlim, irfan, arif(,)ve 

hikmet kavramlarının yolculuğunda bütün gaye budur.  İnsanın; “kendini bilen rabbini 

bilir”den hareket eden İslam medeniyeti tasavvurunda, bu meselenin gayesi, kendini bilmesidir; 

Ancak en zor mesele de budur. İnsanı bütüncül olarak kavramak, varlık âlemine bütünsel 

bakabilmek ve Rabbini hakkıyla tanımak. ((Tek taraflı yaklaşımın bir sonucu olarak İslam 

âlemini istila eden bâtınî anlayışı, ancak bilgi bütünlüğünü merkeze alan Nizamiye 

Medreselerinin hamlesi önleyebilmiştir.))  

Geçmişten geleceğe medeniyetimizde bilgi bütünlüğü mevzuunu ele almanın, birçok 

disiplindeki dağınıklık ve parçacı yaklaşımın sonucu olarak isabetli sonuçların neden elde 

edilemediğinin tartışma zamanıdır. Günümüzde bilimsel alanlardaki aşırı branşlaşma ve sadece 

bir hususta ihtisaslaşma, meseleleri bir bütün olarak görüp bütünsel değerlendirmeyi 

zorlaştırmaktadır.  Bilimsel kompartlaşmanın, olayları doğru muhakeme etmeyi ve isabetli 

teşhis koymayı zorlaştırdığı günümüzde, bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele alan yaklaşımlar, 

disiplinler arasında işbirliği ve kolektif çalışma prensibinin geliştirilmesini öngörmektedirler. 

Böylece sorunların daha verimli ve farklı bakış açılarıyla çözülmesinin tartışıldığı günümüzde, 

İslam kültür havzalarındaki bilgi bütünlüğü bağlamında tecrübi bilgileri bilgi bütünlüğü adına 

dikkatleri çekmektedir.  

                  

1.Konunun Önemi Kavramsal Çerçevesi ve Tarihi Süreci 

Müslüman kişilik için, önce İman, sonra amel için yeteri derecede bilgi donanımına sahip 

olmayı gerektirdiği malumdur. İlm-i hal ve muktezâ-ı hal - yer, zaman ve duruma göre yeteri 

oranda bilgi donanımına sahip olma- olarak  tabir edilen bilgi manzumesinin dini açıdan yeri, 

önemi ve hükmü dini kitaplarımızın ilgili kayıtlarında yer almaktadır. Bilimsel çalışmalarda 

kişi her hangi bir ilim alanında çalışma yaparken bütüncül bir bakışla konuya giriş yapabilmesi 

o alanla alakalı yeteri düzeyde “bilgi bütünlüğü”ne bağlı olduğu gibi, çalışmasından isabetli 

sonucun ortaya çıkması ve iyi meyve vermesi de “bilgi bütünlüğü”ne bağlıdır. Bu bütüncül 

bakış, ilim üretirken ve işlerken kişiyi hataya düşmekten korur. İslam dinine müteallik gerek 

Kur’an, Sünnet ve İcma’ gibi asli ilimler olsun gerek gramer, edebiyat gibi fer’i veya 

tamamlayıcı diğer ilimlerde olsun, kaleme alınan bütün eserlerin girizgâhlarında o ilmin tanımı 

yapılırken “hata yapmama” veya “kişiyi hata yapmaktan koruma” şeklindeki gaye-ı illiye’ye 
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vurgu yapıldığını görmekteyiz. Onun için özellikle İslam kültür tarihinde, kadîm bir gelenek 

olan medrese ilimleri öğrenme hiyerarşisine henüz maddi ve suri ilel’ler aşamasında bile fail 

ile’sinde bu gaye-ı illiye’ye hassasiyetle uyulduğunu görmekteyiz. Bu yaklaşım “âlim” 

hüviyetini kesp etmenin temelidir. Âlim olmak bir ilmi sahada ihtisaslaşırken o saha ile lüzumlu 

irtibatı olan ilimlerde de yeteri oranda bilgi birikimini gerektirir. Bir kişi tefsir alanında 

ihtisaslaşmaya dönük bir çalışma yaparken mesela; gramer, tarih, belâğat, hadis ve kıraat gibi 

ilimleri bilmelidir.  Tabi ki, meselenin fikri, ahlaki ve tatbikat gibi mütemmim yanları da vardır. 

Bu bütünlük, kişiyi, ilmi sahasında bilgiyi işlerken ve pratiğe yansıtırken hataya düşmekten 

korur.    

Doğru bilgi, “bütünlüğü, geçerliliği, güvenilirliği ve özgünlüğü garanti altına alınmış, kayıtlı 

veriler” (Külcü, 2017, s.82) şeklindeki tanımdan hareketle bütünlük, bilgi mefhumunda 

mündemiç olup doğruluğunun da kriterlerinden biridir."Bütün" kelimesi Türk Dil Kurumuna 

göre "eksiksiz, tam; çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi; parçalanmamış; birlik, tamlık 

(TDK, 2018b); mükemmel, tamam, sağlam" (TDK, 1963) anlamlarına gelmektedir. "Bütünlük" 

ise bütün olma durumu, bütünsellik, tamamiyeti ifade eder (TDK, 2018c). Bir konuyu 

anlamlandırırken, yorumlarken, lazım olan bilgi şümulünü ifade eden "bilgi bütünlüğü" 

bilimsel çalışmalarda bütüncül bir sonuca ulaşmada önemli bir unsurdur (ADAM, 2018).  

 

Okumak, anlamak, bilgiyi paylaşmak ve bilgiyi kalıcı hale getirmek için çalışmak gibi 

anlamları içeren ders veya dirâse kökünden bir mekân ismi olan “medrese”, İslam kültür 

mirasının merkezinde yer almaktadır. Müslümanlar bu amaç için her türlü mekân ve imkânı 

ganimet bilip değerlendirmişlerdir. Medrese tahsilinde bütün ilimler, sahih bilgiye (ilahi 

kitaba/mesaja) dayalı olarak iyi anlaşılması şuuru vardır. Burada medrese kavramıyla yakından 

bağlantılı olan ve aslında medreselerin asıl fonksiyonu olan tedârüs kavramından söz etmek 

isteriz. Sahih bilginin dörtlü sistemle aktarımının icrâ edildiği medreselerde tedârüs ameliyesi; 

okumak, öğrenmek, anlamak ve ezberlemek için çokça tekrar etmek manalarına gelen “dirâse” 

kalıbından türeli “derese” sülasî mazî fiilinin işdeşlik vezni olan “fâ-e-le” “da-re-se” fiilinden 

dönüşlü bir kiptir. Bu kipin ifade tarzı, morfolojik olarak, karşılıklı olmayı içtenliği, doğallığı, 

etkinlik ve dönüşlülüğü ifade etmektedir. Bütün bu mefhumlar medrese ilim geleneğinin ve 

bütünsel bakış anlayışının özelliklerindendir. Sahih-i Müslim’de belirtildiğine göre, Yahya b. 

Yahya et-Temimî’nin Ebû Hüreyre’den nakledilen uzunca bir hadisinde Resûlullah: "Allah’ın 

evlerinden birinde, Allah’ın kitabını okumak ve kendi aralarında mütalaa etmek (tedârüs) üzere 

toplanan her topluluğa Allah, sekinet (iç huzuru, rahatlık) verir. Onları rahmet kaplar, 

çevrelerinde melekler toplanır ve Allah, onları meleklerin yanında anar." (Müslim, Zikr 38. 
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Ebû Dâvûd, Vitr 14; Tirmizî, Kırâat, 1; Nesâî, İftitah, 38. Kırâat, 12; ibn-i Mâce, Mukaddime, 

17) Bidayetten itibaren bu maksat için mabetler başta olmak üzere her türlü mekânsal imkânlar 

değerlendirilmiştir. Ancak bunun en çok Nizamiye Medreselerinde hale geldiğini söylemek 

mümkündür. 

2.Tarihsel Arka Plan 

 

Hz. Muhammed(s.a.v) tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-Erkam’da, Hicret 

gerçekleştikten sonra da Mescid-i Nebevi’nin müştemilatında suffa denilen ve medrese 

fonksiyonunu ifa eden türünün ilk örneği diyebileceğimiz mekânlarda inşa edilmişti. Asr-ı 

saadette Mescid-i Nebevi, bir külliye olarak ilim ve amel açısından bütünlük arz ederdi. 

İbadetin yanı sıra eğitim ve öğretim kurumu olarak da görev yapan Mescid-i Nebevî ve Suffe’yi 

medresenin ilk modeli olarak görmek mümkündür. İlk dönemlerde mescitlerde icra edilen ilmi 

faaliyetler zamanla camilerin yanısıra zamanla bu iş için tahsis edilen mekânlarda yapılır 

olmuştur.  Mescidler (camiler) müstakil medrese binalarının inşasından sonrada dershane 

işlevini sürdürmüştür. Diğer taraftan muhtelif belde ve dönemlerde medrese gibi görev yapan 

zâviye, hankah, ribât vb. müesseseler de vardır. (Bozkurt, Nebi, “medrese”, DİA, 27, s. 324.)  

 Raşit halifeler dönemi ve sonraki dönemlerde de başta Medine ve Şam olmak üzere İslam 

coğrafyasının birçok merkezinde bu yol takip edildi; mescidler, darü’l-kurrâlar, mektepler ve 

hikmet evlerine kadar tedârüs faaliyetinin icra edildiği birimlerden söz edilebilir. Özellikle hicri 

ikinci asırdan itibaren yaygınlık kazanan bu tedârüs faaliyeti Müslümanlar arasında ilk 

okullaşma örnekleri olarak kabul edilmiş ve zaman içinde medrese ismi kullanılmıştır, hatta bu 

medreselerin her biri zamanla birer ekol-mektep halini almıştır. Fıkhî ve îtikâdî mezheplerin 

çoğu bu şekilde doğmuş veya yaygınlaşmıştır. (Biçer, 2013/ 264) Kurumsal anlamda bilinen 

ilk medrese, İmam Ebu Hafs Buhari (H. 150-217) zamanında Buhara’da tesis edildi ve ayrıca 

bu fakih etrafında fikri bir hareket başladı. İlerleyen yıllarda başta Ebu Velid Hasan b. Ahmed 

Nişabûri eş Şâfii Medresesi (H. 349), İbni Hayyam Medresesi (H. 350) gibi medrese örnekleri 

yaygınlaşmaya başladı. H. 391 yılında Şam’da Sâdiriyye Medresesi inşâ edildi. İmam Ebu 

Hanife’nin türbesinin yanında Ebu Sad b. Müstevfa Medresesi kuruldu. Gazneliler eğitime çok 

önem verdiler. (Biçer, 2013, 265)  

 

Mekânsal anlamda medrese denilince daha çok akla Selçuklu dönemi Alparslan’ın ve ardından 

oğlu Melik Şah’ın veziri olan Nizâmülmülk tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan 

Nizâmiye medreseleri akla gelmektedir. Nizâmiye Medreseleri olarak tanınan eğitim 
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kurumlarını inşa ettirmeye başladı kuruluşunda büyük katkısı olan Nizâmü’l-mülk’ün94 

şöhretine nispet edilmesinden Nizâmiye Medreseleri adını almıştır. (Çelebi, 2012,…). 

Alparslan ve Melikşah tarafından desteklenen Nizâmü’l-mülk tarafından başlatılan bu tedrisat 

hamlesi için öncelikle devlet desteği alınmış ve büyük vakıflar tanzim edilmiştir. (Köymen, 

1995) Nizâmiye Medreselerinden önce de eğitim ve öğretim için tahsis edilen mekânlar vardı. 

Bunların ekseriyetini mektep ve mescitler teşkil ediyordu  (Talas, 2000, 40) Bu Mekânlarda 

farklı seviyelerde tedrisat icra edilirdi. Nizâmiye Medreseleri ise bir araştırma ve ihtisas kurumu 

durumundaydı. (Dağ, 2014, 457) Bu amaçla orta öğretim cami ve kütüphanelere bırakılırken, 

yükseköğretim Nizâmiye adıyla anılan tedrisat birimlerine tevdi edilmiştir. (Talas, 2000, 42) 

Diğer bir ifadeyle bu tarz eğitim ve öğretimin icra edildiği birimler zamanla bu adla anılır oldu. 

Nizamiye Medreselerinin İslam tarihindeki ilk medreseler olarak bilinir. Özellikle Bağdat 

Nizamiye Medresesi’nin dünyadaki yaygın şöhreti ve öncekilerden farklı olarak 

devlet himayesinde kurulmuş olması bunun delilidir.   

 

Nizâmülmülk halkı ehl-i sünnet akîdesini güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu adlî, dinî, 

malî ve bürokratik sahada çalışacak insanların yetiştirilmesi (Kafesoğlu, 1973, 162) ülkenin her 

tarafında medreseler açmaya karar vermiş ve Sultan Alp Arslan’ı bu medreselerin açılması 

hususunda teşvik etmiştir. Nizamiye Medreseleri arasında en ünlüsü Bağdat Nizamiye 

Medresesidir. Bunun yanında Belh, Nişabur, Herat, İsfahan, Basra, Merv, Âmül ve Musul gibi 

şehirlerde de medreseler kurdurdu. Kasım 1065’te başlayan inşaat iki sene sonra 1067’de 

tamamlanır. 22 Eylül 1067 tarihinde Bağdat Halifesi’nin de katıldığı muhteşem bir törenle 

Bağdat Nizamiye Medresesi’nin açılışı yapılmıştır. 

 

Medresenin bakımı ve inşasına hizmet eden önemli ve zengin bir vakıf kurulmuştur. Medrese 

müştemilatında kurulan çarşıdan, arazi, hamam ve dükkânlardan elde edilen gelirler medreseye 

tahsis edilmiştir. Bu vakfın gelirleri, hocaların ve öğrencilerin geçimlerine bolca yetiyordu. 

Hocalar, yardımcıları, medrese görevlileri ve öğrenciler maaşları, yiyeceklerini, elbiselerini ve 

eşyalarını böylece okuldan alıyorlardı. İslam medeniyetinin önemli gelişim havzalarından olan 

Kayravan ve Endülüs eğitim kurumları bu medreselerden etkilenmiş, Bağdat Nizâmiye 

Medresesi’nde okuyan İbn Tûmert, Mağrib’e döndükten sonra medreselerin müfredatı üzerinde 

                                                             
94Asıl adı, Ebu Ali Kıvâmüddin Gıyâsüddevle Şemsülmille Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî olan vezir 
Nizâmülmülk,10 Şubat 1018’de Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğdu. Bkz. Sarı İbrahim Büyük 
Türk Medeniyeti, Nokta E. Book, Net yay, 2017.  Nizâmülmülk’ün İslâm kültür ve medeniyeti ve özellikle devlet 
teşkilatı hakkında bilgi veren çok önemli bir eseri bulunmaktadır.  
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büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da kurulan 

üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği ileri sürülmektedir. (Hitti, 2 / 631)  

 

3.Nizamiye Medreselerinin Özelliği 

Her açıdan bir bütünlük arz eden bu medreseler, birer külliye olup gerek fiziki gerek muhteva 

olarak bir bütünsellik arz etmektedir. Mabed, medrese kütüphane vakıf, iaşe ve ibate mekânları 

gibi mekânsal açıdan bir bütünlük arz ettiği gibi, devlet ile halk, ilmiye ile kâlemiye, hoca ile 

talebe gibi değişik açılardan bir bütünlük arz etmektedir. Medrese, kütüphane ve cami yan 

yanadır. Mekânsal anlamda bir bütünlük vardır. Bu gelenek Endülüs medeniyetinin de temelini 

teşkil etmiştir. Cami ile camia (üniversite) ayı mekânı paylaşırlar. Ayrıca bunların yanı başında 

sosyal hayatın şartlarına göre mütemmim imaratlar vardır. Bunlar vakıf menşeli olup bir 

bütünlük arz ederler. Vakfiyelerin gelirleriyle bir taraftan buraların imar ve tamiri karşılanır 

diğer yandan müderrisler, talebeler, nâib, mütevelli, muîd, vâiz, müftü, nâzırü’l-vakf, hâzinü’l-

kütüb, hattat, müstensih ve hâdimlerden oluşan personelin giderleri de karşılanırdı. Yazıcı, 1992). 

Nitekim Nizamiye medreseleri için tanzim edilen vakfiyede vakıf gelirlerinden buralara tahsisat 

ayrılacağı ve vakfın yönetiminin Nizâmülmülk ve evlâdına ait olduğu kaydedilmiştir. (Makdisî, 

2004). 

Bu medreseler plan, teşkilât ve müfredatlarıyla tarihte bir dönüm noktası teşkil etmektedir. 

Diğer medreselerin dinî eğitimin dışında özel bir hedefi bulunmazken, Nizâmiye medreseleri 

aynı zamanda siyasî amaçlarla da kurulmuştur. (Dağ, 2014/ 260) 

Nizâmiye Medreselerinde günümüz anlamında eğitim ve öğretimde takip edilen metodu kesin 

olarak söylemek zordur; çünkü burada hiçbir metot hocalara dayatılamaz ve telkin edilmezdi. 

Hocaların her birinin serbestçe uygulayabildiği kendi metodu olabilirdi. İlmî paylaşım ve 

tedrisat faaliyetleri genel olarak ru- be- ru yani, yüz yüze ve bire bir gerçekleşirdi. Karşılıklı 

arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle 

geribildirim vermek için söz konusu olayın üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime 

konu olan sonuçların ve duyguların yatışması beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı 

sıcağına paylaşılırdı. Arz ve sema metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin 

sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. Ayrıca tedârüs edilen bilgilerin kitabî olarak da muhafaza altına 

alınırdı. İslam medeniyetinin nesilden nesile aktarımında sened ve tevatürün mertkezi konumda 

olmakla beraber bidayetten itibaren bilgiyi teminat altına almak ve kalıcılığı sağlamak 

maksadıyla Nebevî metot olan kitabî kayıt kayıt hiç ihmal edilmemiştir. Bu şuur, İslam tarihi 
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boyunca başka toplumların rekabet edemeyeceği muhteşem bir tedvin medeniyetini meydana 

gelmesine yol açmıştır. Bu özellik, Selçuklu ve Osmanlı devrinde zirveye ulaşmıştır. 

Medreselerde ilmi paylaşım ve aktarım faaliyetlerinin diğer bir özelliği ise icazettir. Sahih bilgi 

ve doğru aktarım, ehliyetli ve yetkin şahsiyetler aracılığıyla olabilmekteydi. Bu duyarlılık, 

anılan gelenek içerisinde icazet olarak yer edinmiştir.  

Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde okuyan İbn Tûmert, Mağrib’e döndükten sonra medreselerin 

müfredatı üzerinde büyük değişiklikler gerçekleştirmiştir. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da 

kurulan üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği ileri sürülmektedir. Özellikle 

son yıllarda ortaya çıkan bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele almak adına interdisipliner bakış 

bunun yanısıra yeni metot ve anlayış biçimleri olan multi-disipliner, trans-disipliner ve çapraz 

disiplinli gibi kavramlar tartışılırken, kodları medeniyetimizde mevcut olduğuna inandığımız 

İslam kültür havzalarından hareketle günümüze ışık tutacak güzel örnekler bulunmaktadır. 

Bütünsel yaklaşım, eleştirel yaklaşımın temel kriteridir. (Kılıç Aslan, 2012/ 187-202) Muhalif 

görüşün kavramları tahlil edilip bir sistem içerisinde değerlendirilmeli ve reddinden öte 

bütünsel anlamda tutarlılığı/tutarsızlığı ortaya konmalıdır, ama yine de dışlamadan, hakir 

görmeden yeni şartlar içerisinde değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır (Gürsoy, 1991 /20-21) 

Medreselerde ders alma metodu çerçevesinde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel olarak 

ru be ru yani, yüz yüze ve bire bir gerçekleşirdi. Karşılıklı arz ve sema süreciyle paylaşılan 

bilgi intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu olayın 

üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu olan sonuçların ve duyguların yatışması 

beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılırdı. Arz ve sema metoduyla 

gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. Ayrıca tedârüs 

edilen bilgiler kitabî olarak da muhafaza altına alındığına dair kayıtlar vardır. Medreselerde 

ilmi paylaşım ve aktarım faaliyetlerin diğer bir özelliği ise icazettir. Sahih bilgi ve doğru 

aktarım, ehliyetli ve yetkin şahsiyetler aracılığıyla olabilmekte idi. Bu duyarlılık, anılan gelenek 

içerisinde icazet olarak yer edinmiştir.  

Ders saatleri mevsimlere, dersin niteliğine, müderrislerin ilmî mertebesine göre değişirdi. 

Dersler hafta boyunca öğleden önce başlar, öğle, ikindi ve yatsı namazlarından sonra da devam 

ederdi. Ahmed b. Muhammed b. Berhân’ın bazan gün boyu, bazan da gece seher vaktine kadar 

ders verdiği kaydedilmektedir. Cuma günü öğleden sonraki saatler hadis imlâsı, vaaz ve 

hitabete ayrılmıştı.  

Nizâmiye medreselerinde okutulan dersler ve Nizâmiye Medresesi müderrislerinin biyografik 

incelemesi neticesinde Nizâmiye medreselerinde okutulan genel ders programları şu şekilde 
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sıralanabilir: Kur’an ve Kur’an İlimleri, Arapça ve ilimleri Riyadıyât ve ferâiz Müspet ilimleri, 

Tefsir İlmi, Nahiv, Lügat, Sarf, Arûz, Kavâfi Aritmetik, Tıp Kırâat ilmi, Şi’ir Miras / Faraiz, 

Hadis İlimleri, Hendese, Hukuk, Kelam, Usul, Hitabet, Tarih, Edebiyat Tababet. (Makdisî, 

2004,…) Kısacası aklî ve naklî, sosyal ve fen ilimleri okutuluyordu.(idi.) Bütün bunların 

başında iki ders merkezi konumda idi. Biri sahih bilginin mihengi kabul edilen dilbilim, diğeri 

ise usul idi. Yani bilgiyi elde etme ve üretme bilgisi verilirdi. Dolayısıyla okutulan dersler 

incelendiğinde kuruluş amaçlarının İslam Dini’ni yaymak olan Nizamiye Medreselerinin 

sadece bu konu üzerine değil, pozitif bilim üzerine de çalışma yaptıkları söylenebilir. (Dağ, 

2014/ 467) 

Yaşı yirmiyi geçmiş olan öğrencilerin kabul edildiği medresede öğretim süresi dört yıldı. 

Medresenin yanı başında yaptırılan kütüphane oldukça zengin kitap koleksiyonuna sahip 

olduğundan müderris ve öğrenciler diğer şehirlere gitmek zorunda kalmazlardı. Kütüphane 

inşaatı tamamlanınca, ilim ve âlime çok değer veren Nizâmülmülk, Ebû Zekeriyyâ Hatîb et-

Tebrîzî’yi hâzinü dâri’l-kütüb tayin eden kütüphaneyi zenginleştirmek için büyük gayret 

göstermiş ve kendisine hediye edilen kitapları medreseye vakfetmiştir. 

Nizamiye Medreselerinde öğrencilerin aldıkları bilgileri kalıcı hale getirebilmek için birden 

fazla yöntem aynı anda uygulanırdı. Derse bir gün önceden hazırlanma (mütalla) derse hazırlık 

ve katılım (tedârüs) ve dersi aldıktan sonra tekid ve pekiştirme maksadıyla paylaşım (müzakere) 

ayrıca her bir ilim dalında yeteri oranda donamı sağlamak maksadıyla ezber yöntemi de 

kullanılmıştır. Aynı zamanda müderrisler tarafından münazara, tartışma, anlatım, soru- cevap 

gibi yöntem ve tekniklerin kullanılırdı. (Dağ, 2014 / 463)  Günümüz akademyada başarılı 

olanların benzer metotları uyguladıkları bilinmektedir.  

 

4.Bilgi Bütünlüğü ve Nizamiye Geleneği 

Sözlükte; “okumak, anlamak, bilgiyi üretmek paylaşmak ve kalıcı hale getirmek için çalışmak” 

anlamına gelen “de-re-se” (dirâse) kökünden bir mekân ismi olan “Medrese”, İslam kültür 

mirasının merkezinde yer almaktadır. Bu mekânlara değer kazandıran “tedârüs” ise ruhudur. 

Hz. Muhammed (s.a.v)’in diliyle melekler tarafından dahi gıpta edilen ve toplumsal huzur ve 

refahın anahtarı mesabesinde değer atfedilen “tedârüs” kavramı, kolektif, katılımcı, karşılıklı 

ders yapmak ve müzakere yapmak suretiyle bütünsel bir yaklaşımı ortaya koymayı, 

hedefleyerek nihayetinde isabetli sonuçlar ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Morfolojik olarak 

işteş ve dönüşlük içeren “tefâül” kalıbında tedârüs, etkileşimsel bilgi aktarımı, paylaşımı 
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yanında davranışa dönüştürme anlayışı da içermektedir. Bu ameliye ile ilim ve irfanı hayatında 

düstûr haline getirerek Selef-i Sâlihîn yolunu takip eden ve bu metodu cihat aşkıyla telakki 

eden sonraki Müslümanlar, söz konusu amaç için her türlü mekân ve imkânı ganimet bilip 

değerlendirmişlerdir. Hz. Muhammed(s.a.v) tarafından önce kendi beytinde, sonraları Dârü’l-

Erkam’da, Hicret gerçekleştikten sonra da Mescid-i Nebevi’nin müştemilatında “Suffa” denilen 

ve medrese türünün ilk örneği diyebileceğimiz mekânlar da inşa edilmiştir.  

İlk dört asırda yüksek seviyede Kur’ân dersleri yalnız camilerde verilmekte idi. Endülüs ve 

Kayrevan gibi merkezler, bu geleneği diğer İslam kültür havzalarına nazaran daha iyi 

yaşatmışlardır. (Muhammed, 1988 /10) Selçuklularda da bu gelenek görülmektedir. Kur’an 

ilimlerinin okutulduğu medreseleri genellikle "Darü’l-Kur’an /Dârü’l-Huffâz" şeklinde 

adlandırmışlardır. Bu adlandırma kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmakta olup mescid içi 

vazifeler, genelde bu birimlerin rahle-i tedrisinden geçenlere tevdi edilmiştir. (Evliya Celebi, 

1999, 9 / 74 ve 235) Medine’de Kur’an öğretiminin yapıldığı bir eve “Dârülkurrâ” adı verildiği 

ve bu dâr’ın medreselerin doğuşunda bir başlangıç olduğu yukarıda zikredilmişti. (el-Kettânî, 

1 / 138)  Hz. Peygamber, Muaz bin Cebeli Yemen’e gönderdiğini ve Muaz’ın orada köy köy 

gezerek oralarda Dârü’l-Kur’ân mektepleri kurup onlarda eğitim verdiğini anlatır. (Hamidüllah, 

2004/ 23) Bazı tarihçilere göre medreselerin kuruluşunu Abbasî Halifesi Me’mûn’un Horasan 

valiliği dönemine rastlamaktadır. Bir görüşe göre ilk medreseler Belh ve Buhara’da Budist 

viharaları (bilginin toplandığı yer) taklit edilerek yapılmıştır. Buhara adı da buradan 

gelmektedir. Ancak kaynaklarda medrese olarak anılan ilk eser, fakih ve muhaddis Ebû Bekir 

Ahmed b. İshak es-Sıbgī (ö. 342/954) tarafından Nîşâbur’da kurulan “Dârüssünne”dir. Hasan 

b. Ahmed el-Mahledî ve Muhammed b. Hüseyin el-Hasenî gibi hadis âlimlerinin imlâ 

meclisleri düzenlediği bu dârüssünnede 1000 kadar öğrencinin ders yapabildiği 

belirtilmektedir. Medresenin bir de vakfının bulunduğu, İmam Sıbgı’nin medrese ile vakfın 

işlerini kendisinden sonra talebesi Hakîm en-Nîsâbûrî’nin yürütmesini vasiyet ettiği 

kaydedilmektedir. Medreseye ait bir vakfın varlığı, binasının bakım masrafları yanında talebe 

ve hocaları için maddî destek sağlanmış olabileceğini göstermektedir.  (Bozkurt, 28 / 326) 

Medrese denilince daha çok akla Alparslan’ın ve ardından oğlu Melik Şah’ın veziri olan 

Nizâmülmülk tarafından Nîşâbur ve bilhassa Bağdat’ta açılan Nizâmiye medreseleri akla 

gelmektedir.  (Kazvînî, 1960/ 412) Her açıdan düzenli ve intizamlı bir şekilde Nizamiye 

medreseleri oluşturulmuştur. Nizamiye medreseleri, fiziki ve mimari olarak birer külliye 

olmasının yanında olduğu gibi muhteva açısından da önemli bir bütünsellik arz etmektedir. 

Öncelikle Nizamiye geleneğinde öncelikle mekânsal bütünlük vardır. Bu özellik Kayreavan ve 

Endülüs medrese geleneğinde de vardır. Asırlarca tedrisat konusunda dünyaya model olan 
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Nizamiye ve Endülüs medrese anlayışında mekânsal bütünlük vardır. Modern akademyada ve 

başarılı üniversitelerde bu özellik göze çarpmaktadır. Mabed, medrese kütüphane vakıf, iaşe ve 

ibate gibi mekânsal açıdan bir bütünlük arz eder. Medrese, kütüphane ve cami yan yanadır ve 

bunların başında vakfiyelerle birlikte mekânsal anlamda da bir bütünlük söz konusudur. 

Aslında Medine’de Mescid-i Nebevi’den başlayan bu gelenek, İslam kültür havzasında medrese 

ile caminin aynı mekânda olmasıyla Endülüs medeniyetinin de temelini teşkil etmiştir. 

Belirtilen bütünlükteki kurumsal yapılardan birisi de, Osmanlı döneminde İstanbul’un 

fethinden tam bir asır (957-964/1550-1557) sonra yapılmış ve içindeki çeşitli birimleri ile bir 

binalar yığını olmayıp, kurumsallaşmış, sosyal düşünceye sahip, İslam’ın temel ilkelerini esas 

alan ve geniş yelpazeli tarihi özümseyen ve sosyal müessese olan Süleymaniye Külliyesi’dir. 

San Pietro’nun Roma, Notre Dame’nin Paris ve Saint Paul’un Londra ile birleşmesi gibi yedi 

tepesinden birisi üzerine kurulan Süleymaniye de, İstanbul’da şehrin genel yapısı ile 

bütünleşmiştir. (Kuban, 1994, 96) 

Nizamiye Medreselerinde ders halkalarında da bütünlük söz konusudur.  Nizamiye ders verme 

yönteminde tedârüs anlayışı hakimdir. Tek taraflı değil karşılıklıdır. Burada bütünlük vardır. 

Devlet ricali de bu halkalara katılırdır.  Dinî ilmî hayatla ilgili hizmet veren birimlerin reaya ile 

devlet arasında kaynaşmayı sağlayabilen en etkili kanal olduğunun şuurunda olan dönemin 

idarecileri de bu halkalara iştirak etmişlerdir. Selçuklu hükümdarlar vezir ve idarecileri ders 

halkalarına katılarak, bazen de sarayda bunları ağırlayarak bu kanalla halktan haberdar olur, 

görüş alışverişi yapar ve kendilerini halka anlattırabilirlerdi.  

Devlet ile halk, ilmiye ile kâlemiye, hoca ile talebe bütünlüğü söz konusudur. Nizamiye 

medreselerinde ilmiye insanının yetiştirildiği gibi, halkın fikri ve ilmi açıdan bilinçlendirilmesi 

ve devletin ihtiyaç duyduğu idareci ve görevlileri yetiştirilmesi de hedeflenmekte idi. Ders 

halkalarında posta oturan yetkili müderrisler vardır, bunların yanında muîdler (asistanlar) 

halkası yer almaktadır. Müderrislerin verdikleri ders notlarını almak, yeri geldiğinde itirazda 

bulunmak ve münazara ortamını sağlamak bir de talebelerin derslerini onlara tekrar ettirmek bu 

halkadakilerin vazifesi dahilindedir. Üçüncü halkada talebeler yer almaktadır. Sonraki halkada 

halk iştirak edebilmektedir. Bu ders halkalarına devlet ricali de iştirak edebiliyor, böylece daha 

önceleri küstürülen ilmiye sınıfının sevgisinin kazanabilmiştir. Böylece bilgi üretme ve 

paylaşma özgürlüğünün bulunduğu ortamda eleştirel yaklaşım ve münazara yöntemleriyle 

tartışma ortamı sağlanırdı. Bağdat medresesi örneğinden hareketle, Nizâmiye Medreselerinde 

ve bu gelenekten beslenen İslam dünyasındaki medreselerde, dini ilimlerde bütünselliği kesp 

edecek şekilde meşhur on iki ilim dalı okutulurdu.  Üretilen bilgi önce paylaşılır, daha sonra bu 

bilgi, nebevi, tecrübi ve bilimsel metotlarla kalıcı hale getirilmesi sağlanırdı. Bilgi üretme ve 
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paylaşma özgürlüğünün bulunduğu ortamda eleştirel yaklaşım ve münazara yöntemleriyle 

tartışma ortamı sağlanırdı.  

Medreselerde ilmî paylaşım ve aktarım faaliyetleri genel olarak “ru- be- ru” yani, yüz yüze ve 

bire bir usta çırak üslubu ile gerçekleşirdi. Karşılıklı arz ve sema süreciyle paylaşılan bilgi 

intikalinin doğruluğu önemsenirdi. Bu nedenle geribildirim vermek için söz konusu olayın 

üzerinden uzun zaman geçmesini ve geribildirime konu olan sonuçların ve duyguların 

yatışması beklenmezdi. Varsa soru ve tereddütler, sıcağı sıcağına paylaşılır, arz ve sema 

metoduyla gerçekleşen geribildirim, intikal edilen bilginin sıhhat ve kalıcılığını sağlardı. 

Ayrıca tedârüs edilen bilgiler, kitabî olarak da muhafaza altına alınarak bilgi dörtlü kayıt 

sistemiyle hıfz altına alınırdı. Bu metotta ezber, yorum ve muhakeme olur; fakat ezbercilik 

yoktur. Nizâmiye medreseleri dinî ilimlerin yanında; sosyal düşünce, idare, felsefe, münazara 

ve edebiyat gibi ilim dallarının gelişmesine önderlik etmiş, usul ve kelâm ilimlerinde büyük 

gelişmeler sağlanmıştır.  

Bu medreselerde ilim tahsil edenler, İslam coğrafyasının farklı bölgelerine dağılarak büyük 

gelişmelerin gerçekleşmesine aracılık etmişlerdir. Kahire, Kayravan, Şenkit gibi Afrika’nın 

kuzeyindeki İslam kültür havzaları ve Endülüs eğitim kurumları bu medreseleri örnek alarak 

başarıya ulaşmışlardır. Endülüs medeniyetinin temelinde de mekânsal açıdan medrese 

bütünlüğü ve bilgi açısından tedârüs bütünselliği vardır. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da 

kurulan üniversitelerin de Nizâmiye medreselerinden etkilendiği söylenmektedir. Metodolojik 

olarak da bu geleneğin izleri batı akademik camiasında hâlâ görmek mümkündür. Bu bölgelerde 

az da olsa günümüzde, gerek klasik anlamda Mahdara’larda gerekse âlimler yetiştirme 

merkezlerinde olsun söz konusu geleneği sürdüren ve bilgi bütünlüğü ruhunu canlı tutan eğitim 

kurumları mevcuttur.  

Mimari olarak bu geleneğin belirgin özelliği, medreselerde bugünkü sınıflara karşılık olan 

eyvanlar vardır. Ders halkalarının sivil, fahri ve ders halkalarının herkese açık olduğunu iş’ar 

edercesine genelde eyvanın bir tarafı açıktır. (üç tarafı kapalı, sofaya açılan üstü kapalı mekân) 

Nitekim ders halkaları da bunu iş’ar etmektedir. Medreseleri;) yanında öğrenci ve medreseleri, 

camiler ile paralel eğitim veren fakat camiler tarafından kalabalık öğrenci gruplarının ve 

müderrislerinin (eğitim, okuma, tatbikat yanında yiyecek, içecek, barınma, kütüphane vb.) 

ihtiyaçların giderildiği bir yer olarak fiziki açıdan bütünlük arz eden külliye şeklindedir. 

Medrese, eğitim amaçlı yardımların vakıf hukuku sayesinde kurumsallaşmasından sonra ortaya 

çıkmıştır. (Makdisî, 2004) Tedrisat halka şeklinde yapılır. Müderrisler, muidler, (asistanlar, 

bunlar ders notlarını alırlar, itirazda bulunurlar ve daha sonra talebelere derslerini tekrar 

ettirirler) talebeler ve halk katılır. Bazen devlet erkânı da bu halkalarda yer alır.  
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Tedrisatta takip edilen yöntem(lere) gelince; Bu zaviyeden de bir bütünlük göze çarpmaktadır. 

Tedrisat genelde tedarüs şeklindedir. Yani tek taraflı değil çift / çok taraflıdır. Bilgi üretimi ve 

paylaşımı, Arz, Semâ’, Münazara, itiraz, takrir ve hıfz gibi birden fazla yöntem icrâ edilir. Ders 

bittikten sonra müzakere ve münazara safhaları devreye girer. Böylece konular derinliğine 

tartışlılır ve kalıcı hale getirilirdi. Bu safhada muidlerin desteğiyle bilginin tashihi (geri 

bildirim) ve tashihi önem arz eder. Derste işlenen konu üzerinde ilmi münazaralar 

gerçekleşmekte ve ilmin olgunlaşması adına hoşça karşılanmaktaydı. Bununla birlikte hakkı 

bulup ona tabi olmadan önce sözü dinlemeyi önemseyen ulema, bazı görüşlerine katılmasalar 

da birbirlerine karşı saygılı olmuşlardır. Bu durumda medreselerin bir tek mezheple sınırlı 

kaldığı, dahası Nizamiye’nin diğer mezhepleri dışladığı iddiası, genellemeye gidilebilecek 

yeterli verilere sahip değildir. Ayrıca bu tür “yeni” söylemler daha çok oryantalizmin ilk 

temsilcilerinin görüşüdür. Ne var ki, bu ve benzeri söylemler, akademik camiada kabul 

görmüştür. Bütünsel yaklaşım, eleştirel yaklaşımın temel kriteridir.  (Mavil, 2012 / 187) 

Muhalif görüşün kavramları tahlil edilip bir sistem içerisinde değerlendirilir ve reddinden öte 

bütünsel anlamda tutarlılığı/tutarsızlığı ortaya konulur, ama yine de dışlamadan, hakir 

görmeden yeni şartlar içerisinde değerlendirilir. (Gürsoy 1991: 20-21) Binaen aleyh, Nizamiye 

eğitim sistemine renk veren bu bütünsel özellikli model, yaklaşık dört yüz sene İslam âlemine 

ışık tutmuş ve eğitim sistemine yön vermiştir. Bu bütüncül model sayesinde tek taraflı bakışa 

sahip olan Şii Bâtıni anlayışı istilasının önüne geçilebilmiştir. Zahir ile batıni, fizik ile metafizik 

–Gazalinin bilgi edinme yaklaşımı- Tekke ile Medrese bütünlüğünü sağlayabilmiştir. Nizamiye 

geleneğine sahip âlimlerin yaklaşımı bütüncüldür. İlimler tasnifi yapan Gazzali, aslında kâinata 

bakış açısı ve tevhit anlayışı bütüncüldür. Bu bütünlük birden fazla cihetten kendini 

göstermiştir. Hicri 450 yılında Tûs şehrinde doğan ve yine burada H.505 tarihinde vefat eden 

Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâli; kelam, fıkıh, tasavvuf, mantık, felsefe gibi 

birçok ilim dalında döneminin en önde gelen âlimlerindendir. Bağdat Nizamiye Medresesi 

müderrisliği görevinde bulunurken alet ve aslî ilimlerin hemen hepsinde bilgi bütünlüğünü 

sağlamış diğer yandan hakikat arayışını kelam, felsefe, Bâtınîlik ve tasavvuf üzerine yoğun 

çalışmalarla sürdürmüş bir zattır. 

Nizamiye medrese geleneği, yaygın kanaatin aksine mezhep taassubu yapmamıştır. İlim ve 

âlime saygı ve hürmetiyle şöhret bulan “Kıvamü’d-devleti ve’d-dîn” lakablı Nizamülmülk, 

daha önce idareci konumda olan Kunduri’nin sebebiyet verdiği tarafgirliği ortadan kaldırmış 

ve küstürülen ilim camiası ile devlet arasındaki soğukluğu ortadan kaldırabilmiştir. (Baltacı, 

2005). Eş’arî ve Şafiî mezhebi müntesiplerinin sevgisini kazanabilmiş ancak mezhepler 

tarafgirliği yapılmamış, tedrisatta mezhepler bütünlüğünü ve özgürlüğünü temin etmiştir. (Dağ, 

2014 / 464)  
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Şarkiyatçıların medreseye bakış açısını detaylıca inceleyen Harun Yılmaz’ın tespitleri bu 

bağlamda önem arz etmektedir. Yılmaz, “Nizamiye medreselerinin Gelenekçi Eş’ariliğin Akılcı 

mutezileyi yenmek ve Eş’ariliği geniş kitlelere yaymak için kurulduğu” iddiasını öncelikle 

Goldziher’in dillendirdiğini ifade etmektedir. Abdüllatif Tibawi’ye göre ise, Nizamiye 

müderrislerinin Şafii oluşu, o dönemde Bağdat’ta Şafiîliğin hâkim olmasıyla ilgilidir. Yoksa 

Nizamiye’de müderrisin Şafiî olması gibi bir şart söz konusu değildir. (Yılmaz, 2012, 36-39.) 

 

Bilgi üretme yöntemlerini öğretmeyi ilke edinen bu gelenek, ilmin saygınlığı yanında fikir 

hürriyetini ve bilgi üretme özgürlüğünü sağlamıştır. Bu anlayıştan hareketle, hoca talebelerin 

finansmanı devletten değil vakıftan karşılanmıştır, zira vakıf Allah’ın malıdır. Bu gibi ilim 

merkezleri genelde fahridir, sivildir, minnet olmasın diye kimseden maaş bile almamışlardır. 

Özellikle orta asyadan gelen bazı âlimlerin tedrisat karşılığında ücret almaları, ilmin 

saygınlığına halel getirecek endişesiyle tepkiyle karşılanmış Nizamiye’de sözü muteber telakki 

edilen Gazzali gibi âlimler, ilim saygınlığına halel verir endişesiyle ilim ve tedrisatın sivil ve 

fahri olması gerektiği yönünde görüş beyan etmişlerdir. Nizâmiye medreselerine yapılan 

eleştirilerin başında Maveraünnehir uleması, müderris ve öğrencilere maaş ve burs verilmesini 

ilmin itibarını düşüren bir davranış olarak değerlendirmiş, ilmin para karşılığında öğretilmesini 

doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir. Gilbert’e göre, dönemin idarecileri, ulemanın hâkim 

sosyal-dini gücünün farkındaydılar ve onların bu gücünden istifade ettiler, asla mezhep 

dayatması gibi baskı yapmadılar. Ephrat’a göre ulema Bağdat’ta siyasi iradeden bağımsız bir 

yapıya sahipti ve bu durum medreselerin kurulmasından sonra da herhangi bir değişikliğe 

uğramış değildi. (Yılmaz, 2012, 39.) 

 

5. Kadim Medeniyetimiz ve Modern Akademya 

Medeniyetimizin bilgi bütünlüğü, meseleye bütüncül açıdan bakmak en önemli bakış 

açılarından biriydi. Gazzali, Farabi, İbn Haldun gibi tarihimizde büyük simalar, önce varlık 

meselesiyle başlıyor kitaba, sonra insanı bize anlatıyor, sonra ne ise konunun özü, onu anlatıyor, 

Dolayısıyla meselenin küllüne vakıf olmak dediğimiz bir bakış açısı var. Buradan hareketle üç 

önemli hususa temas etmek istiyoruz. 

Birincisi, sadece ulema değil, sıradan bütün Müslümanların bildiği gibi, asgari bir ilmihal 

bilgisi vardır. Bütün ilmihal kitapları temizlik bahsiyle başlar, yani temizlik hepsinden önce. 

Tabiî ki fiziki temizlik sonra ruhi temizlik, yani hem fiziken temiz olma, tabi bütün maksadı 

fiziki temizliğin üstüne, ibadetler, muamelat kısmı insanın ruhunu temizleme. İnsanı tertemiz 
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arındırma faaliyeti sonuç itibariyle. Dolayısıyla sıradan halkın da eğitiminde, aynı yaklaşım 

vardır. O zaman bizim bu boyuta, bugünkü eğitim sistemlerimizde ve müfredatlarımızda, dikkat 

etmemiz lazımdır. İçinde bulunduğumuz girdap ya da çıkmaz sokak ya da krizin temelinde bu 

dağınıklık yatmaktadır. Modern batı bilim anlayışının bizi getirip dayattığı liman aşırı 

ihtisaslaşma. Evet, bu da çok değerli bir şeydir, çok önemlidir. Bir şeyi çok çok iyi biliyor 

olmak, en önemli mesele yani modernitenin en önemli muhasalası, sonuçlarından biri budur. 

Bu gün birçok alandaki gelişmeyi belirleyen şey budur, ama bunun doğruluğu boyutu meselesi 

üzerinde pek durulduğu söylenemez. Mesela Bir doktor, hastalığı iyi ederken, bir sürü yan 

etkiler çıkıyor. Oysa meseleye komple bakmak gerekiyor. Tıpta, mühendislikte, ilahiyatta 

hülasa bütün alanlarda öyle. Dolayısıyla bize ait, bizim ihtiyaçlarımızı gideren mal ve hizmet 

üretimini de sağlayamıyoruz; çünkü herkes kendi perspektifinden öğrendiğiyle yaklaşım, çok 

parçacı bir bakış vardır. Müslüman toplumun bir değerler sistemi var, bir medeniyet birikimi 

var ve gitmek istediği bir yer var. Bunu esas alarak biz mühendisliği, mimarlığı yapmalıyız. 

Tıbbı da öyle, ama sosyal bilimde zaten iktisadı öyle, hukuku öyle, siyaseti öyle, bütün bu 

alanlara biz komple bakmamız lazım, bütün ihtiyacımızı çünkü gidermesi gerekiyor yaptığımız 

ilmin. Yani bizi iyi etmesi lazım, bize iyi gelmesi lazım. Tabi bize iyi gelen, bütün insanlığa da 

iyi gelecektir. Biz ona yüzde bin inanıyoruz, onun için bu yoldayız. Mesela şimdi hukuk alanına 

bakıyoruz, hukukta daha çok biz tabi batı merkezli bir hukuk, yani ticaret hukukumuz, efendim 

ceza hukukumuz bütün bunlar hepsi zaten batıdan alındığı için, gelenekle bağımız kopuk. O 

geleneğe baktığımızda matematik bilmeyen, hendese bilmeyen adamı kadı yapmazlar. Bugün 

hukuk fakülteleri müfredatında hendese matematik yok mesela, Kadı olan zat, geleneğimizde 

aynı zamanda bütün dini alanında bilgi donanımı vardır. Şeyhü’l İslam olan zat da böyledir.  

Günümüz ilahiyat fakültelerinde bu bütünlük yeterli düzeyde olduğu söylenemez.  Beri tarafa 

geliyoruz, hukukta fıkıh yok, o gelenek yok yani, kelam yok, akaid yok, tefsir yok, hadis yok, 

iktisatta hakeza, sosyolojide, siyaset biliminde… Yani bu bütüncül yaklaşım olmadan biz İslam 

medeniyeti diye neden konuşacağız o zaman. Hangi paradigmaya göre konuştuğumuzu önce 

fark etmemiz gerekir. Bugün eğitim sistemimizde bu müfredatlarla o beyinleri üretemiyoruz. 

Yani yüz yıldır bütün modern batının ortaya çıkardığı paradigmanın o ürünü yine aynı bizde 

oluştu.  

Bu ilmi alan sadece Türkiye’nin değil bütün İslam dünyasının yüz elli, iki yüz yıllık meselesidir 

bu. Medresenin sorunları vardı, onu kenara koyduk kolayca bir şekilde, ama onu ıslah edip 

kendi medeniyet birikimimiz üzerine yürütmek varken, onu dışarıya iterek farklı bir yol bulduk, 

fakat görüldüğü üzere o bir çözüm olmadı. Dolayısıyla bilgi bütünlüğü meselesi bizim 

hakikaten en önemli meselelerimizden biridir. Temel olmazsa olmaz. Ben bazı şeyler söyledim, 

siz bunu şöyle de anlayabilirsiniz. İlahiyatçı sadece matematik, fizik, kimya değil iktisatta 
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bilmesi lazım, hukukta bilmesi lazım. Bilmezse olmaz. Aynı şekilde hukukçuda ilahiyatın 

bugün İslami ilimlerin, bütün o temel alanları ile ilgili, o usullere mutlaka vakıf olması lazım, 

eğer bu topraklarda sorun çözecekse meseleye böyle bakmak lazım. 

İkinci husus, alet ilimleri de bütün bu meselenin küllüne vakıf olma açısından olmazsa olmaz, 

en az üç tane dil bilmektir alet dediğimiz şey. En az üç tane dil bilmek lazım, bütün akademiada 

bulunan adamların bilmesi lazım Önce ortak dile ihtiyacımız var.  Anlaşabilmemiz lazım yani 

bir şey söylüyoruz, karşındaki adamın aynı şeyi anlaması için bu üç dile, bizim medeniyet 

dilimiz Arapça, medeniyet coğrafyamızın dili, Osmanlı Türkçesidir. 

 Biz hakikat peşinde koşarken, modern bir bilim, modern akademia, anlık ve o zaman için, şuan 

için doğrunun peşinde olan bir, amacı olduğunu biliyoruz.  Dolayısıyla deyim yerindeyse 

hakikat yerine geçici doğrular peşinde olunmuş. Modern akademiadaki bilgi bütünlüğüne 

eleştiri yaparken içimiz acıyor; çünkü bütün bu süreci inşa ederken bilgi üretimi konusunda 

modern batı bizden çok daha iyi bir noktaya geldi.  Usul yanlış da olsa, İslam dünyasından çok 

daha iyi bir noktadadır, hâlâ öyle seyrediyor. Bugün bu eleştiriyi yapıyoruz, ama batı her 

yönüyle, metodoloji olarak İslam dünyasının çok önünde, biz o kültür geleneğini kaybettik. 

Yerine ne bu modern batının tam metodunu, usulünü alıp ona uygun bilgi ürettik, ne de kendi 

o geleneğimizi yeniden ihya edip, düzelttik. Onun için biraz endişeli de olsa bu tabi eleştiriyi 

ortaya koyacağız. Bunlar batının kendi içinden yapılan eleştirilerdir. Batı en önemli amaç olarak 

hakikatin yerine geçici doğruyu koydu, Vahiy akıl birlikteliği yerine sadece aklı, aklın 

sınırlarıyla problem çözme metodunu ekledi, fakat henüz süreç içerisinde, şöyle bir noktaya 

dönüştü. Reform sürecinden sonra bu söylediğimiz aydınlanma filozofları geldi arkasından, bir 

de bütün bu sürecin 18. yüz yılda bir endüstri devrimi, sanayileşme ortaya çıkınca, üretim, geçer 

akçe oldu. Yani üretilen bilgi, ürün, piyasada geçerli talebi olan bir şey olması gerekiyor. Bu 

şekilde olunca, tabi bilgelik yerine bilgiçlik, olgu yerine algı, söz yerine imge, yine bir yönüyle 

bilgi yerine enformasyon velhasıl hikmet ve bilgelik peşinden koşarken bilgi bütünlüğüne sahip 

o kadim gelenek, onun yerini küreselleşmiş, enformasyon tacirliği diye tabir edebileceğimiz 

piyasada bu tabiatı ile tüketim toplumu diye tabir ettiğimiz ve insanın sadece haz ve zevkleri 

peşinde onları günlük tatminleri peşinde koşan bir birey ve toplumun taleplerini karşılamaya 

dönük bir bilgi ortaya çıktı. O zaman meselenin küllüne vakıf olmak ve bütüncül bir bakış açısı 

içerisinde, tutarlı bir bilgi ve çözüm üretmek yerine her alan kendi alanıyla ilgili bu paradigma 

içerisinde çözüm üretme yoluna giriyor.  

Meseleye bütüncül bakış bir yol haritamızdır. Bilgiye bütüncül bir perspektif içerisinden 

yaklaşma, ilk dört halife döneminde vardı. Onların içtihatları, sonuç çözme teknikleridir.  

Bağdat Semerkeand, Kayravan gibi havzalar aynı geleneğin devamıdır. Bugünkü Semerkant, 
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Buhara, Taşkent, orada bu ekol, daha sonra biliyorsunuz Anadolu’yu mayalayabildi. Bizim bin 

yıllık coğrafyamız ve tarihimizde usulün vaaz edilmesi noktasında bu havzaların çok önemli 

izleri vardır bizim için. Semerkand nedir bizler için. Semerkand hep akli denizi İmam 

Mâturîdî’nin, İmam Eşarî var mezhebimiz. Onun temelleri attığı yer ve yine 6 hadis sahih 

kitabının tabi olduğumuz 4 muhaddisin, başta Buhari olmak üzere bütün hadislerin tedvin 

edildiği havzadır. Yani gidiyorlar onlar Batı Asya’ya ya da Orta Doğu’ya. Mekke, Medine, 

Bağdat, Şam, Kufe her tarafa gidip, her şeyi tedvin edip bir usul vaaz ediyorlar, nedir bu usul 

aslında. Bilim usulü, bilim nasıl yapılır. Hani deyim yerindeyse biz bugün her öğrendiğimiz bir 

şeyi kaynakça gösteriyoruz ya, bu hadis tedvini ile başladı, önce aslında bugün bütün çağdaş 

dünyanın kullandığı ilimde en temel usulü esası demek ki bu ekol vardır. Bu havzalarda çok 

güçlü fıkıh ekolleri oluştu. Anadolu’yu ilk önce bu Horasan erenleri mayaladı, daha sonra 

büyük bir keşmekeş yaşandı Anadolu’da, Moğol istilası yaşandı her şey hercümerç oldu, Moğol 

istilasının öncesinde de aslında akide de, fıkıhta birçok alanda ciddi tartışmalar, savrulmalar 

ortaya çıktı. Aynı dönemlerde Bağdat’ta bulunan Gazalî, bütün bu ekollerle felsefi anlamda, 

tasavvufi anlamda, kelâmî anlamda hepsiyle hesaplaştı, o da bize sonrasında Gazalî tasavvuru, 

düşüncesi ve usul ve metodu Anadolu’yu mayalayanlardan birisidir. Biz Selçuklu ve Osmanlı 

medeniyetinin burada bu Horasan erenleri, Horasan Semerkand ekolü ve Gazali’nin daha çok 

mayasından etkilenerek burayı kurdu ve bu önce Kayseri, Konya, aslında bu ekol daha sonra 

İstanbul oldu, hepinizin bildiği gibi. Dört halifeden sonra Endülüslerde Tarık bin Ziyâd 

komutasında Hz. Muaviye döneminde ulaşılan ve sonra bütün Avrupa’yı etkileyecek olan 

özellikle îbni Rüşd geleneği, oradan yayıldı. Endülüs ekolü modern batının önünü mayaladı.  

 Üçüncü husus ise şudur. Bizim için Anadolu, şu açıdan çok önemli bu gelenek ve bir havza 

olarak üzerinde durmamız gereken yerdir burası. Şöyle bir genel yaygın kanaat var, bunu tashih 

etmemiz için, bunun üzerinde ne kadar dursak azdır. Gazali ile beraber İslam dünyası düşünce 

modelinden, bilim üretmekten uzak kaldı. Gazali rey ekolünün o dinamizmi durdurdu ve o 

günden sonra batı düşüncede rasyonelitede öne geçti, biz kenarda kaldık. Öncelikle bu tashihe 

muhtaç bir yaklaşımdır. Eğer bu deliller bu düşünce biçimi doğruysa Gazali ile beraber bu iş 

durdu, bu takdirde biz Osmanlıyı nasıl ve ne ile açıklayacağız; ama bu iddia sahipleri şöyle 

açıklıyorlar. Osmanlı zaten bir şey yapmadı ki. Osmanlı her yeri kılıç kalkanla yönetti. Böyle 

100 yıldır bize anlatılan bir hikâye var, ama öyle değil. Yani Osmanlı 18. yüzyılın sonuna kadar 

hatta daha ileriye götürüyorum 19. Yy. ortasına kadar, iktisadi alanda, hukuki alanda, ilmi 

alanda, teknolojik alanda bileğini büken batılı bir devlet olmadı. Bu durum 1200 den 1850 

tarihline kadar uzun bir dönem böyle devam etti.  İslam medeniyeti dediğimiz o medeniyetin 

devamını sağlayan bu topraklarda ve bütün dünyada o yıldızı parlatan bütün Hint yarım kıtasını 

da daha sonra tekrar besleyen Semerkant’ı, Bağdat’ı tekrar besleyen bunu balkanlara taşıyan 
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neydi acaba?  Sadece Anadolu değil, Kafkaslara, Karadeniz’e, hatta Afrika’nın daha aşağılarına 

götüren, bu geniş havzada, bütün Bizans’ın hâkim olduğu toprakların üzerinden geçerek bir 

vakıa var. Düşünce sistemi neydi bunların. Nasıl problem çözüyorlardı. Bu ekolün özellikleri 

neydi. İktisada nasıl bakıyorlardı, siyasete nasıl bakıyorlardı. Bilimi nasıl yapıyorlardı. İşte biz 

şimdi bunu son dönemlerine kadar 1850’lelere kadar aşağı yukarı ciddi bir şey tartışması 

olmadığını görüyoruz, kurdukları medrese sisteminin. Önce biliyorsunuz Bursa’da, daha sonra 

Edirne’de, sonra İstanbul’da sahnı seman ile başlayan ve sonra bütün balkanlarda Üsküp’te, 

Saraybosna’da her yerde kurdukları bir sistem vardı. İlmi sistem. Bu ilmi sistem çok sıkı bir 

sistem, icazete dayalı. Hemen hemen bütün bürokrasiyi buradan eğitiyorlar, bütün ilimleri 

buradan veriyorlar, bütün adliyeyi, bugünün Yargıtay’ı, Danıştay’ı, Anayasa Mahkemesi gibi 

görevlilerini buradan eğitiyorlar, bu eğitim sisteminden geçiriyorlar. Bunlar bu sistemde ne 

öğretiyorlardı diye baktığımız zaman, kâinatı anlamak, hayatı Kur’aniyyeye ait, tüm tabii 

ilimleri keşfetme konusunda fiziği, matematiği, kimyayı, biyolojiyi, astronomiyi ne aklınıza 

geliyorsa bunları o çağlarına göre çok iyi şekilde öğretiyorlardı. Osmanlılar belki düşünce 

üretiminde yeni düşünce yeni icat çıkarma konusunda çok fazla Osmanlı düşünürleri bir şey 

yapmamış olabilir, ama Osmanlılar dünyada ne kadar eser varsa tedvin konusunda en çok emeği 

geçen en çok hizmeti geçen toplum ve devlet ve millettir demiştir. Dünyada ne var ne yok 

İstanbul’a getirmişlerdir. Yani İngilizcesi o zaman Fransızcası Latincesi hangi dilde varsa, ona 

ulaştı. Dolayısıyla bütün çağa tanıklık ederek kendileri demek ki son zamanlara kadar 

yetiştikleri adamlara öğretiyorlar. Fatih’in mesela yedi dil bildiği, yedi dilde okuduğu 

söyleniyor. Özellikle bir batı dili ve bir de Farsça ve Arapçayı çok iyi öğrettiklerini biliyoruz 

zaten Osmanlıcanın dışında, Farsça, Arapça ve bir batı dili en azından bütün o medreselerde 

yetişen adamlara öğretiyorlar. Şimdi iki usulleri takip ettikleri usuller. Sona kadar diyorum, 19. 

yüzyıla kadar bu oldu. Sonra 19. yüzyılda bile tartışma başlıyor. Ancak 1900’lere kadar, 

Abdulhamit de modern okullar açıyor, ama medreseye dokunmadan açıyor, oralara müdahale 

etmiyor.  Abdulhamit Han, sonra Dârü’l funûn dediğimiz bazı şeyler oluyor.  Netice olarak 

“medrese bozulmuştur, medrese köhnemiştir, medrese şöyle adam yetiştiriyor, köhne adam 

yetiştiriyor, skolastik adam…” ve saire tahkike muhtaç yargılardır. Bu konuda şüphe 

duymamız, yani daha detaylı araştırmamız gerektiği kanaatindeyiz.   

 

  



145 
 

SONUÇ 

Tarihi seyir içerisinde Müslümanlar, ilim üretmek ve paylaşmak şuuruyla Dârü’l-Erkam’dan 

Mescid-i Nebevi’nin müştemilatındaki Suffa’ya, Darü’l-hikme’lerden Nizamiye’ye; hülasa 

medrese fonksiyonunu ifa eden ilk mekânlardan günümüz medreselerine kadar her türlü mekân 

ve imkânı değerlendirmişler. İlim ve irfanın aktarım ve tedârüs merkezi olarak medrese, İslam 

medeniyetine aittir. Bidayeti Asrı saadete dayanmaktadır. Mutevasına değer katan tedârüstür. 

Sahih bilgi, bilgide bütünlük ve bütünsel yaklaşım özellikleridir. Bunlar daha düzenli ve 

intizamlı bir şekilde Nizamiye medreselerinde tecessüm etmiştir. Nizamiye medreseleri, her 

açıdan bir bütünlük arz etmektedir. Fiziki ve mimari olarak birer külliye olduğu gibi muhteva 

olarak da bütünlük söz konusudur.  

Günümüzde bilimsel alanlardaki aşırı branşlaşma ve sadece bir hususta ihtisaslaşma, 

meselelerin bir bütün olarak görülüp bütünsel değerlendirmeyi zorlaştırmaktadır.  Bilimsel 

kompartlaşmanın, olayları doğru muhakeme etmeyi ve isabetli teşhis koymayı zorlaştırdığı 

günümüzde bütünsel bir bakış açısıyla bilgiyi ele alan yaklaşımlar, disiplinler arasında işbirliği 

ve kolektif çalışma prensibinin geliştirilmesini öngörmektedirler. Böylece sorunların daha 

verimli ve farklı bakış açılarıyla çözülmesinin tartışıldığı günümüzde, İslam kültür 

havzalarındaki bilgi bütünlüğü bağlamında tecrübi bilgileri ve bilgi bütünlüğü adına dikkatleri 

çekmektedir. Medeniyetimizin en önemli özelliklerinden birisi sahih bilgidir. Diğeri ise bilgi 

bütünlüğü ve buna mebni olarak meselelere bütüncül bakabilmektir. İslam medeniyetinde, 

zaten ilim, âlim, irfan, arif, hikmet yolculuğunda bütün gaye zaten budur. 
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