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EHL- SÜNNET N KURUMLA!MASINDA
N ZAM YE MEDRESELER N N ETK S

Muhiddin OKUMU%LAR*

ÖZET

Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün kurdu1u nizamiye medreseleri %slam e1itim
tarihinde bir dönüm noktas olarak kabul edilir. O zamana kadar %slam dünyas n n
çe#itli bölgelerinde küçük çapl medreseler bulunsa da nizamiye medreseleri, devlet
taraf ndan kurulup desteklenmesi ve ayn e1itim anlay # n n önemli merkezlere yay lmas yönüyle bir ilk say labilir.
O dönemde yayg n olan Xii inanç ve dü#üncenin engellenmesi, bunun yerine Sünni anlay # n yay lmas , e1itimin devletin kontrolünde yap lmas , devlet organlar nda istihdam edilecek elemanlar yeti#tirilmesi gibi unsurlar medreselerin kurulu#
amaçlar aras nda say labilir.
Nizamiye medreseleri, birçok ilim ve devlet adam n n yeti#mesine katk sa1larken özellikle Xii hareketlerin ve inançlar n h zla yay ld 1 bir ortamda, onlar n
inançlar n ve siyasi etkinliklerini zay flatarak ehli sünnet dü#üncesinin öncelikle ilim
dünyas nda, dolay s yla geni# halk kitleleri aras nda geli#mesi ve kurumla#mas nda
önemli bir rol oynam #t r.
Anahtar kelimeler: Medrese, Nizamiye Medreseleri, %slam E1itim Tarihi, Ehli
Sünnet.
THE INFLUENCE OF NIZAMIYA MADRASAS ON THE INSTITUTIONALIZATION OF AHL AL-SUNNA
The Nizamiya Madrasa’s which were established by the Seljuk Vazir Nizam
al-Mulk is accepted as a turning point in the history of Islamic education. Also
there were small madrasa’s till that day, it can be viewed as the first in point of being established, supported and spread by the state.
There many reasons for the establishment of the madrasa’s: To block the
spread of the Shii belief and put the Sunni belief instead of it, to educate the stuff
for the state etc…
The Nizamiya Madrasa’s contributed to the education of many scholars and
statesman. In a medium where Shiis were spreading rapidly, it weakened the effect of their belief and political power and played a part in the spread of ahl alsunna belief among scholars and the community.
Key words: Madrasa, Nizamiya Madrasa, Islamic education history, ahl al-sunnah
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slam eSitim tarihi açOsOndan medreseler sadece eSitimin kurumlaPmasOnda
deSil dinî ve siyasî alanda da önemli geliPmelerin saSlanmasOnda büyük bir rol
üstlenmiPtir. Nizamiye Medreselerinin kurulmasO da, bu rolleri üstlenmesi açOsOndan bir dönüm noktasO olarak kabul edilir. Bu nedenle Nizamiye hakkOnda gerek
slam dünyasOnda gerek BatO’da yapOlan araPtOrmalarOn yanO sOra konu birçok yönüyle araPtOrOlmayO beklemektedir.
ESitim tarihi çalOPmalarOnda amaç, tarihteki kiPi ya da kurumlarla ilgili rivayetlerin sadece hikâyesel anlatOmO deSil, onlarOn düPünce sistemi hakkOnda analizler yapOp tarihi doSru okumaya katkO saSlamak olmalOdOr. Bu baSlamda Nizamiye Medreselerinin kuruluPunda etkin olan düPünceleri ve Nizamülmülk’ün
felsefesini anlamaya çalOPmak günümüze OPOk tutabilir. AyrOca bir ülkenin eSitim
politikasOnOn belirlenmesinde kendi tarihinden elde edeceSi verilerin önemli bir
yeri olmasO gerekir.
Bu çalOPma Nizamiye Medreselerinin eSitim öSretim faaliyetlerinden daha
çok Ehl-i sünnet anlayOPOnOn kurumlaPmasOndaki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadOr. Ancak bu etkilerin ortaya konulabilmesi için öncelikle dönemin dinî ve
siyasî görüntüsü, medreselerin nasOl kurulduSu ve kuruluP amaçlarOnOn neler olduSunu özet olarak ele almanOn uygun olacaSO düPünülmüPtür.
1. DÖNEM N D NÎ VE S YASÎ GÖRÜNÜMÜ
Ehli sünnet’in kurumlaPmasOnOn nasOl olduSu ya da bunu saSlayan etkenlerden önemli birisi olan medreselerin rolünü incelemeden önce, bu anlayOPOn
geliPmesinin nedenleri üzerinde durmak gerekir. “Hz. Peygamber’in yaPam biçimine uyanlarOn yolu” anlamOnda kullanOlsa da Ehl-i sünnet kavramO, bir ekol adO
olarak reaksiyoner pozisyonda yer almaktadOr. Çünkü slam dünyasOndaki siyasî
istikrarsOzlOk, bölünmüPlük, sOk sOk halife ve vali deSiPikliSi, fikrî ayrOlOklarOn daha
kolay artmasOna ve yayOlmasOna sebep olmuPtur. Uzun süren karOPOklOSOn sonucu
ortaya çOkmOP olan Mutezile, bâdiyye, bâhiyye, Cehmiyye, MüPebbihe,
MuattOle, RâfOziyye gibi pek çok dinî fOrka etkilerini artOrarak köklePmiPlerdir.
FOrkalarOn ortaya attOklarO görüPlere karPO, hemen hemen tüm Ehl-i sünnet âlimleri
reddiye yazarak ortaya çOkan akOmlara karPO durmuPlardOr. Pek çok âlimin reddiye
yazdOSO bu devir, Ehl-i sünnet adOyla bir ekolün oluPumuna sebep olmuPtur (KarapOnar, 2006).
Bu ekol, slam inanç ve düPünce sistemi içinde yer alan ya da buraya dâhil
edilen konular etrafOnda oluPturulan tartOPmalara, Peygamber’in anlayOPOna uygun
bir “orta yol” bulma çabasO olarak ortaya çOkmOPtOr denilebilir. Hz. Peygamber’in
vefatOndan kOsa bir süre sonra ortaya çOkan bu doktrin tartOPmalarOnOn en önemli
nedeninin de, iktidar arayOPO veya kavgasO olduSu söylenebilir. Çünkü hemen her
itikadi grup, bir iktidar tartOPmasO sonucu ortaya çOkmOP; aslOnda siyasal olan söylemlerini itikadi temellere dayandOrmak suretiyle, tartOPmaya kutsal bir boyut
kazandOrmOPtOr.
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Hz. Peygamber ve RaPit halifelerin ortaya koyduSu yönetim anlayOPOnda,
iktidarOn kutsal temellere dayandOrOlOp itikadî bir ilke sayOlmasO söz konusu deSildi. Hz. Osman’On öldürülmesi ile baPlayan süreçte hem Hz. Ali yanOnda yer alanlar hem de karPOsOnda olanlar siyasî taleplerini dinî bir kisve altOnda sunmayO çOkarlarO için uygun buldular. Emeviler, kendi iktidarlarOnO haklO ve kutsal gösterme
çabasOyla Hz. Ebu Bekir’in kabul etmediSi “Allah’On halifesi” tabirini sultanlarO
için kullanmOPlar, Abbasiler ise bunun yerine Pers devlet felsefesi olan “%ahOn tanrO
oluPu”nun da etkisiyle “Allah’On yeryüzündeki gölgesi” tabirini benimsemiPlerdir
(Watt, 1981). Emeviler döneminde yaygOnlaPan ve itikadî mezhepler arasOnda
sayOlan Kaderiye, Cebriye, Mürcie ve Mutezile gibi anlayOPlar da aslOnda dönemin
siyasal durumuna karPO geliPtirilen farklO söylemler olarak ele alOnabilir.
Öte yandan, Hz. Ali taraftarlarO olan %iilerin itikadî anlayOPlarOnOn temeli de
iktidar düPünceleriyle biçimlenmiPtir. Önceleri Ehl-i beyt’in iktidara daha layOk
olup Emevilerin iktidarO zorla elde ettikleri söylemiyle baPlayan hareket, daha
sonra çok farklO bir boyut kazanarak yönetimi ele geçirmek için kullanOlan bir
dava haline dönüPmüPtür. Hz. Ali’nin soyu ile bir tür iliPki kurarak ya da oluPturulan mehdi inancOnO kullanarak birçok lider çOkmOP ve Yemen, Bahreyn ve Kuzey
Afrika’da devletler kurmuPlardOr.
Nizamiye Medreselerinin kurulduSu yOllarda (1067), slam dünyasOnda
yaygOnlaPan bir %ii düPünce ve hareketten bahsedilebilir. smaililer tarafOndan
874’te ran körfezinin güneyinde kurulan Karmati Devleti, bir süre sonra BaSdat
ve tüm Mezopotamya’yO kontrol eder hale gelmiP ve BaSdat’O ele geçiremese de
Abbasi halifelerinin etkinliklerini kOrabilmiPtir. Karmatiler, smaili inancOn yayOlmasOna büyük gayret sarf etmekteydiler. Ancak, mehdi inancOna dayanan devletleri, iktidarOn farklO mehdilerce paylaPOlamamasO nedeniyle daSOlmOPtOr. Bu arada
diSer bir smaili topluluk, 909’da Tunus’ta Fatimi Devletini kurup Kuzey Afrika’da inançlarOnO yaymaya çalOPmOPtOr. Bu amaçla MOsOr’da el-Ezher’i inPa etmiPler
ve burada ilmî çalOPmalarOnO yaygOnlaPtOrmOPlardOr (Çelebi, 1998).
Karmatilerin ardOndan bir baPka smaili grup olan Büveyhiler, 945 yOlOnda
BaSdat’O ele geçirip ran'On orta ve güneyini, Irak ve Umman'O içine alan bir devlet
kurdular. Yönetimleri altOnda Abbasi halifelerinin hiçbir yetkisi kalmadO. Kerbela
ve Necef çevresindeki %ii Penlikleri bu dönemde ihdas edildi. Böyle bir ortamda
Abbasi yönetimi, 1055 yOlOnda Selçuklu SultanO TuSrul Bey’den, Büveyhi Devletinin hâkimiyetine karPO yardOm istemiP ve böylece Selçuklular BaSdat’a gelmiPler
ve %ii Büveyhi iktidarOna son vermiPlerdir. Daha sonra da Halep, %am ve Kudüs’e
düzenlenen seferlerle smaililer’in gücü kOrOlmOPtOr.
lk olarak Emevilerle baPlayan, Abbasiler ve %ii karakterli devletlerle devam
eden kutsal yönetim anlayOPO, diSer bir ifadeyle iktidarOn itikadî bir unsur sayOlmasO düPüncesi, SelçuklularOn sahneye çOkmasOyla düPünsel ve siyasal alandan uzaklaPmaya baPlamOPtOr. Selçuklular, yönetimlerinin herhangi bir kutsallOk taPOmadOSOnO ilan eden ilk Müslüman hanedan olmuPtur. badet ve diSer din iPlerini halifeye bOrakarak kendilerini açOkça sultan ilan etmiP ve bütün rakipleri üzerine askerî
üstünlük saSlayarak egemenlik sürmüPlerdir (Lindholm, 2004). Muhtemelen bu
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yaklaPOmlarOnda, geldikleri bölge ve kendi geleneklerindeki yönetim anlayOPlarO
etkili olmuPtur.
SelçuklularOn iktidarO kutsal temellere dayandOrmayan bu yaklaPOmlarO, esasen Hz. Peygamber ve RaPit halifeler dönemi yönetim anlayOPO ile de uyuPmaktadOr. Peygamber’in yönetimle ilgili koyduSu ilkeler, idarecinin Allah’On seçkin bir
kulu olduSu ya da yöneticiye itaatin itikadî zorunluluk olmasO gibi bir anlayOPa
dayanmamakta; aksine yönetimin fesadO önleyen bir organizasyon olmasO nedeniyle MüslümanlarOn kargaPaya fOrsat vermeyecek biçimde birlikteliklerine önem
vermektedir. Pte Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün kurduSu Nizamiye Medreseleri, bu anlayOPOn hâkim olduSu Ehl-i sünnet düPüncesinin öncelikle ilim dünyasOnda, dolayOsOyla geniP halk kitleleri arasOnda geliPmesi ve kurumlaPmasOnda önemli
bir rol oynamOPtOr.
Ehl-i sünnet anlayOPOnOn kurumlaPmasOndaki etkilerini incelemeye geçmeden, Nizamiye’nin kuruluPu ve kurumsal yapOsO üzerinde durmak yerinde olacaktOr.
2. N ZAM YE MEDRESELER N N KURULU!U
Nizamiye Medreselerinin kurulduSu dönemde slam dünyasOnda eSitimin
düzenli olarak yapOldOSO yerler, yaygOn olarak mescit ve camilerdi. Bununla birlikte
ilk medreseler Nizamiye’den oldukça önce kurulmaya baPlamOPtOr. Sâmân OSullarO Devleti zamanOnda Beyhak’ta, NiPâpûr’da; Gazneli Mahmud zamanOnda yine
Beyhak'ta medreseler kurulmuPtur. lk Selçuklu medresesi ise TuSrul Bey zamanOnda NiPâpûr’da yapOlmOPtOr (Turan, 1969; Sever, 1998). Öte yandan el-Ezher de
Nizamiye’den daha önce FatOmiler tarafOndan Kahire’de kurulmuPtur. Ancak
birçok örneSin incelenmesiyle kurumsal olarak geliPtirildiSi söylenebilecek medrese yapOsO Nizamiye’dir.
Barthold (2004) ve Spuler (1952; akt. Sever, 1998) ile muhtemelen bunlara
dayanan birçok yazar, medreselerin Budist viharalarO (mabetleri)’nOn taklit edilerek kurulduSunu ifade etmektedirler. Onlara göre medreseler, baPlangOçta slâm
âleminin doSu kOsmOnda kurulmuPtu. BatO ran'da ve hilâfet merkezi olan BaSdat'ta ancak 11. yüzyOldan baPlayarak ortaya çOkmOPtOr. Bu gibi medreselerin özellikle
Belh ve çevresinde oldukça çok olmasO da BudistliSin etkisini göstermektedir
(Barthold, 2004).
Budistlere ait viharalarOn, gerek eSitim kurumu olarak gerekse mimari biçim açOsOndan avlulu medreselere esin kaynaSO oluPturduSuna iliPkin görüP,
1975'te kazOlarO sonuçlandOrOlan Tacikistan'daki Budist manastOrO olan Adzina
Tepe ile oldukça kuvvetli bir dayanak bulmuPtur (AkOn, 1990). Medreselerin kurulmasOnda BudistliSin etkisi aslOnda yadOrganacak bir durum deSildir. Çünkü
aynO bölgede yaPayan Uygurlar önceleri Gök TanrO dini inancOna sahipken, ardOndan %amanizm’i ve daha sonra da Budizm dinini kabul etmiPlerdir ( zgi, 1987).
DolayOsOyla ilk medreseleri kuran Türkler, kendilerinden önce yaPamOP diSer bir
Türk devletindeki mabetleri örnek almOP bulunmaktadOrlar.
Medreselerin, özellikle de Nizamiye’nin yapOlanmasOnda Budist
viharalarOnOn etkisi sadece mimari açOdan olmamOPtOr. O dönemde yaygOn olan
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mescit ve camilerdeki eSitim, barOnma imkânlarOndan yoksundu. DOParOdan gelen
öSrenciler genellikle camilere yakOn hanlarda kalOyorlardO. Nizamiye ise medrese
içindeki yurtlarOyla öSrencilere aynO zamanda barOma imkânO saSlOyordu. Bu durum hem öSrencileri önemli bir külfetten kurtarOrken hem de öSrencilerin bilgi
öSrenmenin yanO sOra müderrislerin gözetiminde manevi yönden geliPmelerine
katkO saSlOyordu. Müderrisler, öSrencilerinin ilim yönleriyle ilgilendikleri kadar
özel hayatlarOyla da mePgul olmuPlardOr.
Nizamiye Medreselerinin en mePhuru BaSdat Nizamiyesi olarak bilinmektedir. Ancak Nizamülmülk sOra ile BaSdat, Belh, NiPâpûr, Herat, Isfahan, Basra,
Merv, Âmül (Taberistan) ve Musul’da da aynO özelliklere sahip medreseler kurmuPtur (Köymen, 2001). Bu nedenle Nizamiye için medrese yerine medreseler aSO
demek daha uygundur.
Nizamülmülk, medreseleri o güne kadar bir örneSi bulunmayan vakOf sistemi içinde kurmuPtur. Bir vakOf okulu sayOlabilecek Nizamiye Medreseleri, hayOr
sahiplerinden toplanan yardOmlar ya da tahsis edilen akarlarla kurulmuP ve tüm
ekonomik ihtiyaçlar bu bütçe ile karPOlanmOPtOr. ÖSretim elemanlarOna maaP ve
öSrencilere burs veren ilk okul Nizamiye’dir (Leiser, 1986). Bu sisteme göre maddi
imkânO olmayan ama okumak isteyen yetenekli öSrencilere çok büyük bir fOrsat
tanOnmOPtOr. Çünkü böyle bir sistem geliPtirilmeden önce yürütülen eSitim özel
sayOlabilecek nitelikte; sadece zengin ailelerin üstesinden gelebileceSi aSOr bir yük
durumundaydO (Köymen, 2001).
Nizamülmülk, müderris atama yetkisini kendisinde bulundursa da vakOflarOn yönetim yetkisini tamamen mütevelli heyetine bOrakmOPtOr. Böylece devletin
medrese üzerindeki otoritesinin sOnOrlandOrOlmasOnO garanti altOna almOPtOr. Sonuç
olarak da o dönemde artan slamî düPüncenin çePitliliSine ayak uydurmak için
slamî bilgiye ilginin artmasOna uygun olarak biçimlendirilen bir eSitim saSlanmOPtOr (Tibawi, 1962; Winkelmann, 2005).
Nizamiye Medreselerindeki müderrislerin statüsü diSer çaSdaP eSitim kurumlarOndan farklOlOk arz etmekteydi. DiSer kurumlar olan mescit ve camilerde
müderrisler tam dönemli yani ölünceye kadar görevlendirilmekte iken Nizamiye’de bu uygulama izlenmemiP, müderrisler isteSe göre –kurucu durumunda olan
Nizamülmülk ya da vakOf mütevellisi tarafOndan- atanOyor veya azlediliyordu
(Makdisi, 2007). Bu durum atamalarda siyasi görüPlerin etkinliSine dayanan sakOncalarO olsa da öSretim elemanlarOnOn daha verimli çalOPmalarO ve böylece daha
iyi bir eSitim yapOlabilmesi için medreseleri belli bir müderrisin otoritesine baSlO
bOrakmamasO açOsOndan önemli bir yeniliktir.
Nizamülmülk’ün o zamana kadar yaygOn olarak eSitim faaliyeti yürüten
mescit ve camiler yerine yeni bir kurum olan medreseyi kurup bunlarOn idamesinin bir vakOf aracOlOSOyla saSlamasOnOn en önemli nedenini Makdisi (2007) Pöyle
açOklamaktadOr: “Nizamülmülk medreseler aSOnO, yönetimi altOndaki geniP imparatorluk topraklarOnda kendi siyasi icraatlarOnO yapabilmek amacOyla kurmuPtur.
Böyle bir amaç için en uygun olan, resmî bir dinî yapOyla baSlantOsO bulunmayan
bir müessese olabilirdi. Söz konusu resmî dinî yapO nihaî atama yetkisinin Halife-
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ye ait olduSu bir cami gibi veya imamOnOn Halifeye karPO sorumlu olduSu bir mescit gibi Halifenin yetki sahasOna giren bir müessese olabileceSi gibi, idarî komitesi
mahalli bir fOkOh mezhebinin cemaatini temsil eden bir medrese de olabilirdi. Bir
camiyi veya bir mescidi yönlendirmek söz konusu olamazdO. DolayOsOyla
Nizamülmülk’ün kendi siyasi icraatlarOnOn aracO olmak üzere seçtiSi müessese
Halifenin yetki sahasO dOPOnda –ki söz konusu yetki o dönemin kamuoyunda
önemli bir yere sahipti– tutulabilecek konuma sahipti. Öte yandan
Nizamülmülk’ün medreseler aSOndan önce dini ilimlerde ihtisaslaPmOP âlimler
aracOlOSOyla kitleleri kontrol etmenin sunduSu büyük potansiyelden faydalanmanOn hiçbir örgütlü Pekli yoktu. Nizamülmülk kendi aSOnO kurmakla ilk defa sistematik bir tarzda bu güç rezervine dayanan bir tePkilata sahip oluyordu (Makdisi,
2007)”.
3. MEDRESELER N KURULU! AMAÇLARI
Medreselerin ortaya çOkOP sebepleri üzerinde birçok farklO görüP bulunmaktadOr. Kimi araPtOrmacOlara göre artan ilmî çalOPmalar, kimilerine göre ilim elde
etmek için yapOlan yolculuklarOn bunda büyük rolü vardOr (Sever, 1998). Mez
(2000) ise daha farklO bir nedenden bahsederek medreselerin doSuPunun deSiPen
tedris usulüne baSlO olduSunu ifade eder. Ona göre tedrisin üstünlük kazanmasOnOn bir neticesi olarak medreseler ortaya çOkmOPtOr. Bunun asOl sebebi tedrisin bir gereSi olarak münazaranOn itiyat haline gelmesi, camilerin ise buna
uygun bir yer olmamasOnda aranmalOdOr (Mez, 2000). Bu anlatOlanlarOn etkisi
kabul edilse de Nizamiye Medreselerinin kurulmasOnda birtakOm farklO siyasî
ve dinî etkenlerin bulunduSu inkâr edilemez.
Nizamiye Medreseleri kurulmadan önce Sünnilerin temsilcisi olan Selçuklu
devleti %iilere karPO sadece askerî gücüyle karPOlOk verebiliyordu. Ancak söz konusu
fikirlere karPO düPünce mücadelesi verebilecek âlimlere de gerçekten büyük ihtiyaç
vardO (AbdulhâlOk, 1990). Çünkü daha önce de bahsedildiSi gibi Arap yarOmadasOndaki %ii oluPumlar, geniP halk kitlelerini etkilemeye devam ediyor, el-Ezher bu
düPünceye katkO saSlayacak eleman yetiPtiriyor ve özellikle BatOniler slam dünyasOnO tehdit ediyordu. Nizamülmülk’ün BatOniler hakkOndaki Pu deSerlendirmeleri onlarO nasOl bir tehdit olarak gördüSünü izah etmektedir: “Her devirde ve ülkede
hükümdarlara karPO asiler çOkmOPtOr. Lakin hiçbir RafOzi mezhebi BatOniler kadar
mePum olamaz. Zira onlarOn gayesi slamiyet’i ve bu devleti fesada uSratmaktOr
(Nizamülmülk, 2003).” Bu nedenle %iilere karPO Sünni anlayOPO savunacak âlimler
yetiPtirme düPüncesi Nizamiye’nin kuruluP amaçlarOndan en önemlisi sayOlabilir.
%iilerin etkinliklerini sadece dinî inançlarOndaki farklOlOklar yönünden görmemek gerekir. Elbette inanç farklOlOklarO da, Sünni olan Selçuklular ve özellikle
Nizamülmülk için önemlidir. Ancak burada %ii inançlarOn siyasetle bütünlePik
olmasO ve böylece %iilerin bir imam ya da mehdi etrafOnda toplanarak devlet için
tehlike oluPturmalarO daha da önemlidir. Çünkü kaynaklarOn belirttiSine göre
Selçuklular, slâm dinini ve Selçuklu mparatorluSunu yOkmak için çePitli tePkilâtlar kuran BatOniler ve aPOrO %iiler hariç, mezhepler arasO farklara ve kavgalara asla
müdahale etmemiPler; ancak nadiren sosyal düzeni korumak ve mücadeleleri
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yatOPtOrmak amacOyla uzlaPtOrOcO bir rol oynamOPlardOr. Selçuklu sultanlarO
seyyidleri ve Perifleri himayelerinde bulundurmuPlar hatta %ii imamlarOn türbelerini inPa etmiPler ve onlarOn merasimlerine katOlmOPlardOr. IlOmlO %iilere karPO bu
müsamahalO tavOrlarOna karPOlOk, aPOrO olup halkO kOPkOrtanlarla ise savaPa varacak
yollarla mücadele etmiPlerdir (Turan, 1969). Özellikle MOsOr FatOmilerinin gönderdiSi davetçileri önemli bir tehlike saymOPlardOr. DolayOsOyla %iilerin tehdidi daha
çok siyasi olarak algOlanmOPtOr ve bununla mücadelede onlarOn etkisini kOrOp halkO
bilinçlendirecek yeterli âlim ve davetçi yetiPtirmek bir ihtiyaç olmuPtur.
Öte yandan Selçuklu SultanO TuSrul Bey’in 1042 yOlOnda Rey’i ele geçirmesi
ve 1055 yOlOnda BaSdat’a ulaParak slam coSrafyasOnda nüfuzunu artOrmasO o zamana kadar etkinliSini yitirmeye baPlayan Mutezile’nin yeniden parlamasOna
neden olmuPtur. Çünkü TuSrul Bey’in veziri Muhammed b. Mansur el-Kunderî
Mutezile’nin önemli savunucularOndan birisiydi. Bu yüzden o bir taraftan Mutezile mensuplarOnO devletin en yüksek makamlarOna getirirken diSer taraftan Ehl-i
sünnet ve özellikle EP’ariler aleyhine hareket ederek onlarO lanetlemek amacOyla
hutbeler okutturuyordu. Böylece Horasan’da baPlayan EP’ari ve Mutezile mücadelesi, kOsa zamanda %am, Hicaz ve Irak’a da yayOldO. EP’arilerin maruz kaldOSO uygulamalar 1063 yOlOnda Alparslan’On saltanatO ele geçirip vezir el-Kunderî’yi öldürtmesiyle sona ermiP (Tunç, 1994), ancak Mutezili düPünceye sahip olan âlim ve
bürokratlarOn etkisi tükenmemiPtir.
Mutezile için %iilerdekine benzer bir siyasi tehditten bahsetmek belki
mümkün deSildir. Ancak bu düPüncenin bir dönem Abbasiler tarafOndan resmi
mezhep olarak kabul edilmesi ve taraftarO olan birçok âlim tarafOndan yaygOnlaPtOrOlmaya çalOPOlmasOnO, üstelik EP’arilerle olan kavgalarOnO bir EP’ari olan
Nizamülmülk’ün göz ardO etmesi beklenemezdi. Bunun yanO sOra o dönemde
nasslarOn yorumlanmasOnda katO bir yol izleyen Ehl-i hadis de etkili bir gruptu.
Mutezile ve Ehl-i hadis dinin yorumlanmasOnda iki zOt kutup olarak görülebilir.
nsanlar üzerinde etkili olan bu uç yorumlarOn arasOnO bulacak ve dinî anlayOPO
mutedil hale getirecek ilim adamlarO yetiPtirme isteSi de medreselerin kurulmasOnOn amaçlarO arasOnda sayOlabilir.
Devletin farklO alanlarda ihtiyaç duyduSu kadrolara nitelikli elemanlarOn
yetiPmesi için de böyle bir kurum Part olmuPtur. Çünkü devlet eski yapOya göre
oldukça büyümüP, özellikle kadOlOk, fetva makamO ve kâtiplik gibi alanlarda hissedilir derecede eleman ihtiyacO ortaya çOkmOPtO. Üstelik devlet tarafOndan kurulan
ve kontrol edilen bir kurumda yetiPen kiPiler, baPka yerlerde yetiPenlere göre daha
itaatkâr ve devletine daha baSlO memurlar olacaktO. Bu sebeple bizzat devletin
tesis edeceSi bu medreseler, ihtiyaç duyulan kadrolar açOsOndan büyük önem arz
ediyordu (AbdulhâlOk, 1990).
BunlarOn yanO sOra ilim adamlarOnO kontrol altOna alma düPüncesi de medreselerin amaçlarO arasOnda yer almaktadOr. Çünkü Nizamülmülk’e göre eski padiPahlar âlimlere maaP vermedikleri ve onlarO bir vazife ile baSlamadOklarO için onlar
hükümdarlara ve devlete karPO hareket edebiliyorlardO (Nizamülmülk, 2003). Bu
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nedenle de medreselerde görev almayan / alamayan kimi âlimler, buralarda görev
yapanlarO aSOr ithamlarla suçlamOPlardOr.
Nizamiye Medreselerinin kuruluP amaçlarOnO Pu Pekilde özetlemek mümkündür:
1. Tevhit akidesinin ve slam dininin, bu medreselerde yetiPen âlimlerin
gayretleriyle toplumda yerlePmesini ve Per’î ilimlerin daha güzel ve programlO bir
Pekilde öSrenilmesini saSlamak,
2. O döneme kadar cami ve mescitlerde icra edilen eSitim faaliyetlerini devlet eliyle daha geniP ufuklara taPOmak,
3. Zamanla geliPip büyüyen devletin ihtiyaç duyduSu kadrolara nitelikli
eleman yetiPtirmek,
4. %ii akOmlarOn karPOsOnda SünniliSi savunup BatOnilikle ilmi platformda da
mücadele edebilmek,
5. SünniliSi halka anlatacak yeterli ve donanOmlO öSreticiler yetiPtirmek
(Sallâbî, 2006).
Nizamiye Medreselerinin hedeflerini gerçeklePtirebilmek için izlenen yöntemleri ise Pu Pekilde sOralamak mümkündür:
1. Medreselerin kuruldu)u yerlerin özenle seçilmesi: Nizamülmülk baPta Abbasî
halifeliSinin merkezi olan BaSdat’ta ve ardOndan da o dönemde SelçuklularOn
merkezi olan Belh Pehrinde bu medreseleri kurmuP, ardOndan da %iî düPüncelerin
yaygOn olduSu Basra, NiPâpûr ve Taberistan gibi Pehirlerde medreseler tesis etmiPtir. Özellikle bu Pehirlerin tercih edilmesi, hilafetin ve Selçuklu devletinin merkezinin Ehl-i sünnet’in kalesi haline getirilmek istenmesi ile %ii akOmlarOn yaygOn
olduSu Pehirlerde Sünni âlimler aracOlOSOyla düPünce alanOnda mücadele zemini
oluPturma gayretinden kaynaklanmaktadOr.
2. Medreselerde ders verecek müderris ve âlimlerin özenle seçilmesi: Bu medreselerin amacOna uygun hizmet sunabilmesi için ders verecek hocalar bizzat
Nizamülmülk tarafOndan özenle seçilmiP ve birçoSunu ziyaret edip kendileriyle
istiPare ettikten sonra bu âlimlere özel medreseler açOlmOPtOr. Nizamülmülk’ün
Ebu shak eP-%îrâzî’yle görüPtükten sonra BaSdat’ta medrese kurdurmasO ve burada Ebu shak’O baP müderris olarak görevlendirmesi, yine mamü’l-Harameyn elCüveynî’yle istiPare ettikten sonra NiPâpûr’da bir medrese inPa ettirmesi ve buraya da el-Cüveynî’yi müderris olarak tayin etmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
3. Medreselerde takip edilecek müfredat n ve e)itim yönteminin belirlenmesi: Nizamiye Medreselerinde ilk olarak %âfiî fOkhOnOn okutulmasO vakOf belgesine kaydedilmiP ilk maddedir. Bunun en önemli sebebi ise Nizamülmülk’ün bu mezhebe
baSlO olmasOdOr. Daha sonralarO akaidde EP’arî mezhebinin görüPlerinin temel
alOnmasO, bizzat Nizamülmülk tarafOndan müderrislerle istiPare sonucu belirlenen
esaslardandOr. Bu sebeple medreselerde, mam %afiî’nin eserleri ve Ebu’l-Hasen elEP’arî’nin itikadî görüPleri temel müfredat kabul edilmiPtir.
FOkOh ve akaid dOPOnda takip edilen dersler ise hadis, nahiv, dil ve edebiyat
gibi alanlar olmuPtur. Medreselerin vakfiyesinde Nizamülmülk, medresede ders
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verecek bir nahiv âliminin bulunmasOnO Part koPmuPtur. AyrOca Sünni olmayan
akOmlara karPO koyabilecek âlimlerin yetiPtirilmesi için müfredata felsefe ve cedel
ilimleri de eklenmiPtir.
4. Medreselerde e)itimin düzenli bir ekilde devam ettirilmesi için her türlü maddi
imkân n sa)lanmas : BaPta Nizamülmülk’ün Pahsi gayretleri, ardOndan da medreselerin giderleri için tahsis edilen vakOflar ve gayr-i menkuller sayesinde Nizamiye
Medreseleri oldukça geniP maddi imkânlara sahipti. ÖrneSin sfahan’daki Nizamiye Medresesinin yOllOk geliri on bin dinar civarOndaydO. Yine NiPâpûr’daki medresede müderrislerden öte, her bir öSrencinin özel odasOnOn olduSu da kaynaklarda
nakledilen bilgiler arasOndadOr. Bu imkânlara ek olarak Nizamiye Medreselerinin
dâhilinde, hocalarOn ve öSrencilerin rahatlOkla yararlanabileceSi, zengin kütüphaneler kurulmuP ve buralarOn bakOmOyla ilgilenecek özel görevliler de tahsis edilmiPtir. Bu kütüphanelere özel ilgi gösteren Nizamülmülk, baPta BaSdat Nizamiyesi
olmak üzere kütüphanelerin tesisiyle bizzat kendisi ilgilenmiPtir (Sallâbî, 2006).
4. MEDRESE SONRASI SÜNN ANLAYI!IN KURUMLA!MASI
1067 yOlOnda kurulan Nizamiye Medreseleri yüz yOl içinde slam topraklarOnOn deSiPik bölgelerinde birçok âlim ve davetçinin yetiPmesini saSlamOPtOr. ÖrneSin Ebû shak eP-%îrâzî’nin bir yolculuSundan dönüPünde Pöyle dediSi nakledilmektedir: “Horasan’da hangi köye ve Pehre girdiysem, o Pehrin kadOsOnOn, hatibinin, müftüsünün veya kâtibinin öSrencilerimden biri olduSunu gördüm. Orada
da bir Nizamiye Medresesi inPa edilmiP ve ders veriliyor.” (AbdulhâlOk, 1990;
Köymen, 2001). DolayOsOyla buralarda yetiPen âlimler slam dünyasOnOn her bölgesinde Sünni anlayOPO yaygOnlaPtOrmaya baPlamOPlar, devlet görevlerine atanan bürokratlar yine aynO anlayOPO bulunduklarO yerlerde hâkim kOlmaya gayret etmiPlerdir. Bunun sonucunda da Ehl-i sünnet’in EP’ari, Maturidi ve Hadis taraftarlarOnO
içerecek Pekilde Pemsiye bir kavram olarak kullanOmO, baPlangOçta Mutezile tehdidine, daha sonra da %iilerin yükseliPine ve HaçlO tehlikesine karPO birlePtirici ve
yakOnlaPtOrOcO bir muhtevaya kavuPmuPtur. Sünni kimliSin veya Ehl-i sünnet kimliSinin oluPmasOnda Nizamiye Medreselerinin önemli bir yeri vardOr (Kutlu, 2006).
Medreselerce oluPturulan bu kimlik, daha önce sOnOrlarO kesin olmayan (Korkmaz,
2006) bir kavram iken Nizamiye’den sonra kurumlaPmaya baPlamOPtOr.
Nizamiye Medreselerinin kuruluP amaçlarOnOn gerçeklePmesi BatO’lO yazarlarOn da ilgisini çekmektedir. ÖrneSin Berchem (1894) medresenin, özel, baSOmsOz
ve Pahsi bir kurum iken Nizamiye’den sonra kamuya ait, siyasi ve resmi bir kurum halini aldOSOnO dile getirir. Bu deSiPim hilafetin zaafO karPOsOnda %iiliSin yükseliPine karPO bir tepki olarak ortaya çOkmaktadOr. Selçuklular, %iilere karPO Sünni
hilafetin müttefikleri olarak sahneye girerler. Nizamülmülk, devletin bir aracO
olan, kamuya ait ve resmi niteliSi bulunan yeni medreseyi kurmuPtur. Buralarda
tüm tezahürleriyle %iiliSe karPO EP’ari öSretisi yüceltilir ve yeni kurumda öSretilen
teoloji halini alOr. Sünni tepki iki yönlü olduSundan EP’arilik, MutezileliSe karPO
da kullanOlOr. BaPlangOçta %afii olan medreseler, daha sonra Hanefî, Malikî ve
Hanbelî halini de alOrlar; çünkü aralarOnda bir düPmanlOk yoktur. EP’arilik tüm
medreselerde öSretilen öSreti durumunda olduSu için tüm mezheplere veya hu-

146

Muhiddin Okumu#lar

kuk ekollerine; %afiilere olduSu kadar ilham kaynaSO olur. Söz konusu medrese
hem bir teoloji hem de bir hukuk kurumudur (akt. Makdisi, 2004).
Goldziher (1925) ise EP’arilerin teoloji eSitimini resmen vermeye baPlamalarOnO Nizamiye Medreselerine baSlar. Ona göre EP’ari teoloji eSitiminin Sünni
teoloji sistemi içinde kabul edilmesi bu hareketin en mePhur temsilcileri için Nizamiye içinde resmi kürsüler ihdas edilmesiyle mümkün olabilmiPtir. DolayOsOyla
bir yandan Mutezile’ye diSer yandan uzlaPmaz Sünni anlayOPa (eski Sünnilik)
karPO mücadelesinde -her ne kadar uzun süre tartOPOlsa da- EP’ari ekolünün zaferi
bu noktada kesinlePmiPtir. Bundan dolayO bu kurumlarOn ortaya çOktOSO dönem
sadece eSitim tarihi bakOmOndan deSil aynO zamanda slam teoloji tarihi bakOmOndan da önemlidir (akt. Makdisi, 2004).
Burada üzerinde durulmasO gereken önemli bir husus, Nizamiye’nin EP’ari
kelâmO ve %afii fOkhOnO esas almasO, diSer Sünni görüPleri tamamen dOPlayOp onlarO
yok etmeye çalOPmasO anlamOna gelmemelidir. Zira Selçuklu sultanlarO devleti ve
toplumsal düzeni tehdit etmedikçe mezhepler arasO farklara ve kavgalara müdahale etmemiPler ancak nadir durumlarda toplumsal düzeni korumak ve mücadeleleri yatOPtOrmak amacOyla uzlaPtOrOcO bir rol oynamOPlardO. Turan (1969)’On bnü’lCevzi’den aktardOSOna göre Nizamülmülk'ün EP’ariler ve Hanbelîler arasOnda münakaPalardan sonra kavgalar baPlayOnca BaSdat’a, Ebû shak eP-%îrâzî'ye gönderdiSi mektupta Nizamiye Medresesini bir mezhebi korumak için deSil, ilmi himaye
etmek ve yükseltmek gayesiyle kurduklarOnO, mezhepler arasO bir ayrOklOk siyaseti
gütmediklerini belirten ifadeleri din ve fikir hürriyeti hakkOndaki saSlam görüP ve
siyasetlerinin en güzel delillerinden biridir (Turan, 1969). Nitekim Semerkant
bölgesinde etkili olan Hanefi-Maturidi anlayOPOn etkisiyle bu mezhep görüPlerine
sahip olan Selçuklu sultanlarO, %am’da Hanefiler için 1098 yOlOnda Sâdiriye Medresesi’ni inPa etmiPlerdir (Madelung, 2003). Öte yandan Nizamülmülk Türk yöneticilere devlet iPlerinde vezir ve memur olarak sadece HorasanlO Hanefi ve %afiileri
görevlendirmelerini tavsiye etmiPtir (Nizamülmülk, 2003). DolayOsOyla o dönemde mezhep mensuplarO arasOndaki birçok tartOPma ve mücadele bulunsa da SelçuklularOn genel olarak Sünni mezheplerin yayOlmasOna yardOmcO olduklarO söylenebilir.
Medreselerin Sünni anlayOPOn kurumlaPmasOna etkileri, Sünni fakihlerin elde ettikleri konumdan da anlaPOlmaktadOr. Berchem (1894)’e göre fakih,
Nizamülmülk’ün geliPinden önce sade bir müderris durumundayken, Pimdi devlet
için çalOPan bir siyaset adamO haline dönüPmüP; din, hukuk ve eSitime iliPkin yönleri olan üçlü bir otoriteyle donatOlmOPtOr (Berchem, 1894; akt. Makdisi, 2004).
Böylece Nizamülmülk’ün ilim adamlarOnO kontrol altOna alma düPüncesi meyvelerini vermiPtir.
Nizamiye Medreselerinin bu baParOsOnda, öncelikle her türlü düPünceye
karPO müsamahalO davranmasOnOn da etkili olduSu düPünülebilir. Köymen (2001),
medrese yapOmOnOn kutsal sayOlmasOnOn aynO zamanda müderrise ilmî ve idarî
özgürlük ile Pahsi dokunulmazlOk saSladOSOnO; medresenin ekonomik baSOmsOzlOSOnOn yanO sOra binasOnOn da koruma altOnda olduSunu ifade etmektedir. Bu görüPe
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sahip olmasOnO da Pu olaya baSlamaktadOr: Herat'ta Abdullah Ensârî'nin takibine
uSrayan bir filozof, Fusenç Selçuklu medresesi müderrisinin evine sOSOnmOP, devlet
müdahale ederek hem filozofu hem de müderrisi kurtarmOP, üstelik olaya sebep
olan Abdullah Ensârî'yi Herat'tan bir müddet sürgün etmiPtir. Filozof, taPOdOSO ve
yaymaya çalOPtOSO yasak fikre raSmen, korunacaSOndan emin olduSu medrese'ye
sOSOnmaktan çekinmemiPtir. Onun böyle hareket etmekle aldanmadOSO; Selçuklu
devletinin, filozofu ve kendisini kabul eden müderrisi deSil, dinî taassup sonucu
onlara saldOran Abdullah Ensârî'yi cezalandOrmasOndan anlaPOlOyor. %u halde medrese, yalnOz bir ilim merkezi deSil, aynO zamanda her türlü hür düPüncenin de
merkezidir. Devlet, müderrisin ve medresenin baSOmsOzlOk ve korunmuPluSunu
saSlarken, aynO zamanda düPünce hürriyetini de korumuP olmaktadOr (Köymen,
2001).
Nizamiye’nin ilmî, sosyal ve siyasal alandaki bu rolüne karPOn Makdisi
(2007) medreselerin, halifenin yetki sahasOndan baSOmsOz bir kurum geliPtirme
giriPimi bakOmOndan baParOsOzlOSa uSradOSOnO iddia etmektedir. Onun bu kanaate
sahip olmasO, Nizamülmülk’ün vefatOndan sonra Selçuklu gücünün zayOflayOp
BaSdat’ta iktidarOn Halifelere dönmesi neticesinde yeni bir medrese olan
MustansOriye’nin kurulmasOndan kaynaklanmaktadOr. Oysa Nizamiye hem BaSdat dOPOndaki merkezlerde varlOSOnO sürdürmeye devam etmiP hem de sonraki dönemlerde kurulan neredeyse tüm medreselere esin kaynaSO olmuPtur. BaPta Irak
olmak üzere slam âleminin diSer bölgelerindeki yöneticiler Nizamülmülk’ü taklit
etmiPler ve hâkim olduklarO bölgelerde Nizamiye benzeri medreseler inPa etmiPler
ve aynen Nizamiye Medreselerinde olduSu gibi kurduklarO medreselerin giderleri
için vakOflar tahsis ederek Nizamülmülk’ün sistemini uygulamOPlardOr
(AbdulhâlOk, 1990). Hatta Nizamiye’nin kuruluPunda etkili olan düPünceler ve
medresenin yapOlanma biçimi, özellikle vakOf okulu düPüncesi BatO’daki birçok
üniversite için ilham kaynaSO olmuPtur. Yine Makdisi (2004)’nin belirttiSine göre
13. yüzyOlda Oxford’un bir vakOf üniversitesi olarak yapOlandOrOlmasOnda Nizamiye önemli bir örnek tePkil etmektedir.
Sonuç olarak Nizamülmülk’ün siyasî ve dinî endiPelerle kurduSu medreseler aSO, büyük ölçüde istediSi sonuçlara ulaPmOPtOr. Nizamiye Medreseleri sayesinde geniP halk kitleleri, %ii anlayOPlar yerine Sünni anlayOPla eSitilmeye baPlamOP,
öte yandan yönetim kademeleri ve seçkinler arasOnda belli bir gücü bulunan
Mutezili anlayOPOn önüne geçilmiP, böylece bu gruplardan gelebilecek siyasi tehditler engellenmiPtir. Öte yandan Nizamiye Medreselerinden sonra Ehl-i sünnet,
içindeki farklO mezheplerin tümüyle bir blok olarak anOlmaya baPlamOP, diSer bir
deyiPle kurumlaPmOPtOr. Bu dönemle birlikte yazOlan eserlerde (Bkz. Pezdevî, 1988)
Ehl-i sünnet kavramO ve Ehl-i sünnet taraftarlOSOna açOkça vurgu yapOlmaya baPlamasO, kurumlaPmanOn bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Bu önemli etkinin yanO sOra slam DünyasOnda bir dönüm noktasO kabul
edilen Gazzalî’nin (öl. 1111) Nizamiye Medresesinin en önemli müderrislerinden
olmasO nedeniyle onun ilim dünyasOna katkOlarO aynO zamanda medresenin de
katkOsO; Gazzali’ye yapOlan elePtiriler medresenin de elePtirisi olarak görülmekte-
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dir. limlerin dinî ve aklî olarak tasnifi, slamî ilimlerin yeniden diriltilmesi, sufi
anlayOPla Ehl-i sünnet düPüncesinin uzlaPtOrOlmasO gibi sonuçlar Gazzali’nin maharetiyle Nizamiye’nin etkileri anlamOnda düPünülebilir.
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