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I. KUR’AN’A GÖRE FEN BİLİMLERİNİN GEREKLİLİĞİ  

Madde ötesi bir varlığa sahib olan Yüce Allah, esmâ ve sıfatlarının anlaşılması için 

nazarları mahlûkata çevirmiş olup Kur’an’ın yaklaşık olarak üçte biri Bediüzzaman’ın Kitâb-ı 

Kâinat dediği maddî âlemden bahsetmektedir. Şu halde Allah Teâlâ’nın varlığı bilmek, esmâ 

ve sıfatlarının mahiyetini anlamak için kâinat kitabını iyi okumak mecburiyetindeyiz. Bu da 

netice itibariyle fen bilimlerinin tahsilini ve bu konularda derinleşmeyi gerektirir.  

Cenâb-ı Allah “Hiç düşünmüyorlar mı?”, “Hiç akletmiyorlar mı?”; “Hiç tezekkür 

etmiyorlar mı?” buyurmak suretiyle bizi aklımızı çalıştırmaya teşvik etmektedir. Tefekkür, 

taakkul ve tezekkür hiç şüphesiz hayal etmeyi değil, aklın ilkeleri doğrultusunda doğru 

düşünmeyi gerektirir. Bu da fen bilimleri konusunda gayret gösterme ve çalışma neticesini 

doğurur. 

Namaz vakitlerin, kıble istikameti, oruç ve hac zamanları kevnî olaylarla ilgilidir. Her 

ne kadar normal durumlarda bunları çıplak göz ve basit gözlemlerle bilme imkânı varsa da, 

şartların normal olmadığı durumlarda bu zamanlar hesapla tespit edilebilir. İbadet vakitlerinin 

ve kıble istikametinin daha kolay bilinme ihtiyacı insanları bu olayların kanunlarını bilmeye 

sevkeder. Zaten kısa bir süre içinde bunlarla ilgili önemli gelişmeler olmuştur.   Bununla 

birlikte rü’eyet-i hilal gibi konularda halâ önemli problemlerimizin olduğu ortadadır. Bu tür 

problemler ancak herkesin kevnî olayların kanuniyet prensibini anlamasıyla mümkün 

olacaktır. 

Dinin beş ana maksadından biri canın ve sağlığın korunmasıdır. Hz. Peygamber yaşlılık 

hariç her hastalığın bir çaresi olduğunu beyan etmiş ve hastalara tedavi olmalarını 

emretmiştir. Bu da tıp ilminin tahsilini ve geliştirilmesini gerektirir. 

 

II. HZ. PEYGAMBER (SAV) DÖNEMİNDE İLİM TAHSİLİ 

Daha Hz. Peygamber döneminde ilim tahsili birkaç koldan yürüyüp gidiyordu. Birinci 

ve ilk kol, inen ayetlerin yazılması ve evlerde bu âyetlerin okunmasıydı. Kur’an kelâm (=söz) 

olarak iniyor, ancak hemen yazıya geçiriliyordu. İlk Müslümanların ellerinde çeşitli Kur’an 

nüshaları bulunuyordu. Mesela Hz. Ömer Müslüman olmadan önce kız kardeşinin evine 

uğradığında, burada Habbâb b. Eret, kız kardeşi ve eniştesi Saîd b. Zeyd’e Tâhâ suresinin ilk 

âyetlerini yazılı bir metinden öğretiyordu. Hz. Peygamber vefat etmeden önce Kur’an 

âyetlerinin tamamı yazdırılmış ve bunlar pek çok sahâbînin elinde bulunuyordu. Bunlar 

evlerde okunurdu. Dârü’l-Erkâm aynı zamanda Müslümanların inen âyetleri öğrendikleri bir 

evdi. 

İkinci kol Mescid-i Nebevi ve burada bulunan Suffe idi. Suffe’de sadece Kur’an 

öğretilmez, okuma-yazmanın yanında diğer bazı gerekli bilgiler de öğretilirdi. Bazı 

araştırmacılar Suffe’yi medreselerin ilk modeli olarak kabul etmişlerdir. 



Üçüncü kol dârülkurrâlardır. Daha Hz. Peygamber döneminde Medîne’de bir evde 

Kur’an öğretimi yapılıyor ve buraya dârülkurrâ deniliyordu. Bazı araştırmacılar da bu evi 

medreselerin ilk modeli olarak kabul ederler. 

Bu üç kol genişleyerek ilim tahsil mekânları olmaya devam etti. Zamanla evlerin yanına 

dükkânlar, dârülkurrâ’ların yanına, küttâblar ve darü’l-hadîsler, mescitlerin yanına 

kütüphaneler eklendi. Ebû Hanîfe ana derslerini Kûfe mescidinde verirken, dükkânını da bir 

ilim meclisi olarak kullanıyordu. İmam Mâlik’in biri mescitte, diğeri evde olmak üzere iki 

adet ders halkası bulunuyordu.  

İslâm tarihinde camiler ve mescitler her zaman bir okul gibi kullanılmaya devam etti. 

Batı dünyasına ilim ve kültür açısından yeni ufuklar açan Endülüs’te dahi dersler çoğunlukla 

mescitlerde yapıldığından burada müstakil medrese binalarından pek söz edilmez. 

 

III. NİZÂMİYE MEDRESELERİNİN KURULUŞU VE GELİŞMESİ 

Medrese denilince akla ilk gelen Nizamiye medreseleri olmakla birlikte İslâm tarihinde 

ilk kurulan medreseler bunlar değildir. İlk medreseler hicrî dördüncü asrın ilk çeyreğinden 

itibaren Türkistan ve Horasan’da bölgesinde kurulmaya başlanmıştır. Bunlar genellikle 

vakıflar veya bazı zengin adamlar tarafından kurulmuştur. Meşhur Nizâmiye medreselerinin 

ilki de yine bu bölgede, Nişâbur’da inşa edilmiştir. 

Ayrıca Nizâmiye’den önce Şîî-İsmâili mezhebinden olan Fâtımîler, Sünnî Abbâsiler’e 

karşı hilafeti temsil hak ve yetkisinin kendilerine ait olduğu fikrini yaymak ve kurdukları 

devleti her bakımdan güçlendirmek için Kâhire’de el-Ezher’i (365/975)  ve bir kütüphane ve 

araştırma merkezi olarak da Dârülilm’i (Dârülhikme)  (1004) kurmuşlardı. Ezher Câmii’nde 

ilk dâvet 365/975 yılında, ilk ders halkası ise 368/979 yılında başladı. Fâtımîler’in kültür ve 

öğretim faaliyetleri daha çok, Hâkim-Biemrillâh’ın 395/1004 yılında inşa ettirdiği 

Dârülilim’de yoğunlaşmıştı. Bu kurum dopdolu bir 172 yıl geçirmiş ve bu sırada çeşitli 

değişikliklere uğramıştır. Halife burayı Ehl-i Sünnet’e yakınlaşma maksadıyla inşa ettirmiş, 

fakat çok geçmeden 400/1010 yılından itibaren burası Fatımî propagandasının merkezi haline 

gelmiştir. Ezher Câmii ve Dârülhikme’de yapılan ilmî çalışmalar, ciddî anlamda devlet 

adamlarının ilk olarak en yüksek seviyede müdahale ettiği, yönlendirdiği ve hatta planladığı 

çalışmalar sayılabilir.  

Fâtimîler devrinde okutulan başlıca ilimler tefsir, kıraat, hadis, fıkıh, kelâm, nahiv, 

lügat, beyân ve edebiyat gibi naklî ilimlerle felsefe, hendese, astronomi, mûsiki, tıp, kimya, 

sihir, riyâziyyât, tarih ve coğrafya gibi aklî ilimlerdir. 

Nizamiye medreseleri, Şiî Fâtımîler’in Sünnî Abbâsîler’i ve Selçuklular’ı yıpratmak 

amacıyla siyasî ve askerî faaliyetlerin yanı sıra ilmî açıdan da yoğun bir propagandaya 

giriştikleri dönemde, Ehl-i sünnet akîdesini güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu 

görevlileri yetiştirmek için Sultan Alparslan’ın veziri Nizâmülmülk tarafından açıldı. 

Nizâmiye, tek bir medresenin özel ismi olmayıp, Nizâmülmülk tarafından ülkenin her 

tarafında açılan medreselerin genel adıdır. Bunları en meşhuru Nizâmülmülk’ün “Dünyada 

eşi-benzeri olmayacak” diyerek 459/1067 yılında Bağdat’ta öğretime açtığı Nizâmiye 

Medresesi’dir. Bunun yanında Merv, Herat, Belh, Basra, İsfahan, Âmul, Musul, Cizre ve Rey 



gibi şehirlerde de başka Nizâmiye medreseleri açılmıştır. Yine Selçuklular döneminde 

Cürcân, Rey, Hemedan, Şîraz, Kirman, Merv ve Kaşân’da birçok medrese inşâ edilmiştir.  

Nizâmiye müderrisleri ilk zamanlarda seçkin âlimler arasından bizzat Nizâmülmülk 

tarafından seçilip görevlendirilmiştir. Nitekim 483/1090 yılında Ebû Abdullah et-Taberî ile 

Ebû Muhammed Abdülvehhâb eş-Şîrâzî, 484/1091 yılında Gazzâlî, Nizamülmülk’ün 

menşûruyla müderris tayin edilmişlerdir. Nizâmiye Medresesi’ne genelde sadece bir müderris 

tayin edilirdi. Bazen iki müderris görevlendirildiği de olurdu. Bu durumlarda müderrisler 

Taberî ve Şîrâzî örneğinde olduğu gibi nöbetleşe ders verirlerdi. 

Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde ve muhtemelen diğer medreselerde, Kur’ân-ı Kerîm ve 

Kur’an ilimleri, hadis, Şâfiî fıkhı ve usûlü, Eşʻarî kelâmı, Arap dili ve edebiyatı, riyâziye 

(hesap) ve ferâiz dersleri okutulurdu. Medreselerde ayrıca bir kütüphane de bulunurdu. 

Bağdat Nizâmiye medresesinde yaklaşık 6000 cilt kitap vardı. Bu zengin kütüphaneden 

günümüze hiçbir eser intikal etmemiştir. 

Yaygın kanaati göre Nizâmiye Medresesi’nin yıldızı bizzat Halife’nin himayesindeki 

Mustansıriyye Medresesi’nin açılmasının ardından (631/1234) sönmeye başlamıştır. 1243, 

1248 ve 1254 yıllarında Dicle nehrinin taşması sebebiyle üç defa tahribata mâruz kaldı. 

Ayrıca 1258 yılındaki Moğol istilasıyla büyük zarar gördü. Daha sonra burada düşük düzeyde 

ancak yüz sene kadar eğitim yapılabildi.  

Nizamiye medreseleri kendisinden sonraki medreseler için gerek yapı gerekse müfredat 

itibariyle örnek olmuştur. Nitekim Kuzey Afrika ve Endülüs’te her çeşit yeniliğe karşı çıkan 

eğitim kurumları bu medreselerden etkilenmiş, Bağdat Nizâmiye Medresesi’nde okuyan İbni 

Tûmert, Mağrib’e döndükten sonra Sünnî medreselerin müfredatı üzerinde büyük 

değişiklikler gerçekleştirmiştir. Salerno, Paris ve Oxford gibi Batı’da kurulan üniversitelerin 

de Nizamiye medresesinden etkilendikleri ileri sürülmektedir. 

Nizâmiye medreseleri olumlusuyla olumsuzuyla şu sonuçları doğurmuştur:  

a. Nizâmiye medreselerinin devlet eliyle kurulması daha sonra gelecek olan idarecileri 

etkilemiş, bundan sonra devlet adamlarının medrese kurmaları bir gelenek halini almıştır. 

Nitekim Nizâmiye medreselerinden sonra kurulan bütün büyük medreselerin devlet ricali 

tarafından kurulduğunu söylemek mümkündür. Özellikle Osmanlılar için Nizâmiye 

medreseleri önemli bir örnek teşkil etmiştir. 

b. Nizâmiye medreseleri öncesinde Abbâsîler’in daha çok aklî ilimlere önem verdiğini 

söyleyebiliriz. Çünkü daha önce devlet, medreseleri değil; hastaneleri, rasathaneleri, 

Beytülhikme gibi tamamen aklî ilimlere yönelin faaliyetlerin yürütüldüğü tercüme ve 

araştırma merkezlerini kuruyordu. Bu sefer ibre medreselere doğru dönmüştür. Medreselerin 

kurulması devletin aklî ilimlere tamamen sırt çevirdiği anlamına gelmez. Çünkü Nizâmiye 

medreseleri kurulurken hemen bunların karşısına bir de bîmâristan (hastane) kuruluyordu. 

Diğer taraftan rasathane kurma faaliyetleri de devam ediyordu. Medreselerde de başta 

matematik olmak üzere fen bilimlerine ait bazı bilgiler veriliyordu. Ancak İslâm tarihinde 

Beytülhikme tipi kurumların bir daha hiç kurulmadığı görülmektedir. İster istemez Nizâmiye 

medreselerinin kurulmasıyla birlikte aklî ilimler öğretimi ikinci sıraya atılmış gibidir. 

c. Bu medreselerde eğitim ve öğretimin fıkıhta Şâfiî mezhebi, kelâmda Eaşʻarî kelamı 

ile sınırlı kalması, diğer Sünnî mezheplere ilginin azalmasına ve onların dışlanmasına sebep 



olmuş, bu mezheplere mensup ulemâ ve fukahâdan yeterince istifade edilmesine engel 

olmuştur. Hatta şunu da söylemek mümkündür: Eğitim öğretimde Nizâmiye medreselerinin 

hâkim olması Hanefî fıkhı ve Mâtüridî kelâmının, ya da diğer mezheplerle birlikte Şâfiî fıkhı 

ve Eşʻrî kelâmının okutulduğu medreselerde Şafiî fıkıh ve Eş’arî kelâm anlayışının hakim 

olduğunu, netice itibariyle Hanefî fıkhının sonrası itibariyle biraz lafzîleştiğini, Mâtürîdî’lerin 

de daha çok Eşʻarî kafasıyla düşündüğünü söyleyebiliriz.  

d. Bu medreselerle birlikte siyaset adamlarının ilmî hayata müdahale yolu açılmış, 

âlimlerin ve şairlerin siyaset ve devlet adamalarını övmeleri ilmin ve şiirin aleyhine olmuştur. 

Nizâmülmülk’ün İran ve Aşağı Mezopotamya’da yaptığını Nûreddin Mahmud Zengî ve 

Selâhaddîn-i Eyyûbî Yukarı Mezopotamya, Suriye ve Mısır’da gerçekleştirmiş, böylece 

medrese sistemi batıya doğru yayılmıştır. Eyyûbîler döneminde sadece Şam’da doksandan 

fazla medresenin varlığı bilinmektedir. 

Türklerin Anadolu’ya gelişinden itibaren bu coğrafyada birçok medresenin yapıldığı 

görülmektedir. Anadolu Selçukluları Anadolu’da bir şehri fethettiklerinde ilk iş olarak orada 

cami, medrese ve zâviye inşa ederek tüccarları, din adamlarını ve Türk nüfusu buralara 

yerleştirmişlerdir. Bu medreselerden 139 tanesinin önemli bir kısmı halen ayaktadır. 

Medreselerde genellikle tek bir mezhebin usûl ve fürûu okutulurdu. Birden fazla fıkıh 

mezhebinin öğretildiği medreseler de vardı. Meselâ Kahire medreselerinin on dördü Şâfiî, 

dördü Mâlikî, onu Hanefî, üçü Şâfiî-Malikî, altısı Şâfiî-Hanefî, dördü ise dört sünnî mezhebin 

fıkhı üzerine eğitim yapıyordu.  

 

Büyük medreselerde dinî ilimlerin yanı sıra tıp, matematik ve astronomi gibi ilimler de 

okutulurdu. Medreselerde okutulan aklî ilimler Batı dünyasında büyük etki yapmış, Hristiyan 

din adamları ile diğer bazı kimseler buralardan aldıkları bilgileri memleketlerine taşımışlardır. 

Medreselerde okutulan aklî ilimler Batı dünyasında büyük etki yapmış, Hristiyan din adamları 

ile diğer bazı kimseler buralardan aldıkları bilgileri memleketlerine taşımışlardır. Bu sayede 

İbn Rüşd’ün düşünceleri Müslüman Doğu’dan çok Hristiyan Batı’yı etkilemiş ve burada 

doğan Averroisme cereyanı kilise tahakkümünün ve skolastik anlayışın sarsılmasında önemli 

rol oynamıştır. İspanyollar Mürsiye’yi (Murcia) zaptettikleri zaman kral dönemin 

âlimlerinden Muhammed b. Ahmed el-Mürsî’yi hizmetine alarak adına bir medrese inşa 

ettirmiş, Mürsî burada Müslüman, Hristiyan ve Yahudilere mantık, hendese, tıp, felsefe ve 

mûsiki dersleri vermiştir. 

IV. MUSTANSIRİYYE MEDRESESİ 

  



631/1233 yılında Abbasî Halifesi Mustansır Billâh’ın eğitim-öğretime açtığı 

Mustansıriyye Medresesi dünya tarihinde ilk Üniversite özelliğini gösteren bir müessesedir. 

Burası yedi bölümle yüksek öğretim veriyordu. Bölümler dört mezhep fıkhı yanında Kur’an, 

Hadis ve Tıp alanlarından oluşmaktaydı. Bunların dışında medrese bünyesinde bir kütüphane 

ile bir de eczane bulunuyordu. 

Medrese, Bağdat’ta Dicle nehrinin doğusunda Me’mûn köprüsüne 100 m. Kadar 

mesafede Halife sarayının hemen yanında kurulmuştu. Dört sünnî mezhebe vakfedilen 

medresenin bu bölümlere ait bölümlerinin her birinde bir müderris, dört muîd ve 62 fıkıh 

öğrencisi mevcuttu. Böylece medresenin fıkıh alanında yüksek öğretim gören 248 öğrencisi 

bulunuyordu. Öğrencilerin yeme-içme ve yurt ihtiyaçları karşılanıyor, ayrıca her öğrenciye 

aylık iki dinar (8.5 gr. altın para) burs veriliyordu. Dârülkur’ân’da 30, Dârülhadîs’te 10 

öğrenci bulunuyordu. Dârüttıb’bın bir doktor ve 10 öğrencisi mevcuttu. Bunların dışında 

medresede bir nahiv ve bir riyâziye (matematik) müderrisi bulunmaktaydı. Medresenin 29 

kişilik öğretim kadrosu ve toplan 298 öğrencisi vardı. Ayrıca murakıplar, kâtipler, imam ve 

müezzinler, aşçılar ve diğer hizmetliler de vardı. 

Bu orijinal yapısına rağmen Mustansıriyye Medresesi, Nizâmiye Medreseleri kadar 

meşhur olmamıştır. Bunun iki önemli sebebi vardır: Birincisi Nizamiye Medreselerinin sadece 

Bağdat’ta değil, önemli olan bütün şehirlerde kurulmuş olmasıdır. İkincisi ise 

Mustansıriyye’nin henüz öğrencilerini yetiştirip bunlar çevrede etkinlik sağlayamadan eğitim 

ve öğretimine son vermek mecburiyetinde kalmasıdır. Önce Hulâgû’nun Bağdat’ı işgal 

etmesiyle (656/1258) medresede eğitime ara verildi. Sonra yenide başlatıldıysa da bu sefer de 

Timur’un Bağdat’ı işgal ettiği dönemlerde 795/1392, 803/1401) eğitim ve öğretime ara 

verilmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu dönemlerde âlimlerin bir bölümü Suriye, Hicaz ve 

Mısır’a gitmiş ve öğretim kadrosu zayıflamıştır. Ayrıca Timur, Bağdat’taki ulema ve 

sanatkârlardan bir kısmını Semerkant’a götürmüştür. Sonraki dönemlerde medrese yavaş 

yavaş fonksiyonunu kaybetmiştir. 

Selçuklular dönemindeki medreselerde sıra kitapları içinde yer almasa da önemli sayılan 

her medresede mutlaka fen bilimlerine dair bazı kitaplar okunurdu. Hatta bu dönemde âlimler 

fen, felsefe ve tıp alanlarındaki bilgilerinin fazlalığıyla diğer âlimlere karşı tefevvuk ederdi. 

Bu yüzden Selçuklular döneminde müderrislerin büyük çoğunluğu İslâmî ilimlerin dışında 

aklî ilimlerle de meşgul olurlardı. Bu hususu destekleyen bazı tarihi belgeler de mevcuttur. 

Meselâ, XII. yüzyıl sonlarında veya XIII. yüzyıl başlarında Anadolu’ya gelen Ömer b. 

Muhammed b. Ali es-Sâvî adlı bir âlim insanların dinî ilimlere ilgisizliği sebebiyle Akâid-i 

Ehl-i Sünnet adlı bir kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığını eserinin önsözünde şöyle 

açıklamaktadır: “Diyâr-ı Rûm’a geldim. Herkesin ilm-i nücûm (astronomi) ile uğraşmakta 

olduklarını, dinî ilimlerden bî-haber olduklarını gördüm.”  

Ayrıca Anadolu Selçukluları ile Osmanlılar’ın ilk dönemlerinde âlimlerin sultan ve 

padişahlara dinî kitaplardan ziyade fen ve felsefe bilimleriyle ilgili kitapları sunmuş olmaları 

da bu bilimlere yüksek derecede önem verildiğinin işaretlerinden sayılmalıdır. Nitekim XIV. 

yüzyılın son çeyreğinde Ali es-Sîvasî adındaki bir zat Amasya’da Emîr Yaş Beg (ö.718/1318) 

adına Kitâbü İksiri’l-hayât fî telhîs-i kavâ‘idi’l-mu‘âlecât adlı eserini yazmıştır. Amasyalı 

Hakîm Bereket adlı bir zat Tuhfetü’l-Mübârizî adlı tıpla ilgili eserini Sultan I. Alâeddin 

Keykubâd’ın Amasya valisi Halîfet Gazi’ye sunmuştur. İbnü’l-Kemâl diye ünlenen İlyas b. 

Ahmed adlı bir zat Farsça olarak kaleme aldığı Keşfü’l-Akabe adındaki astronomi ve felsefeye 

dair olan eserini Danişmendiye Devletinin kurucusu Gümüştiğin Melik Ahmed Gazi’ye 

sunmuştur. Dâvûd-i Kayserî, İbnü’l-Fârız’ın Hamriyye olarak da adlandırılan el-Kasîdetü’l-



mîmiyye’sinin şerhi olan Şerhu’l- Kasîdeti’l-mîmiyye’sini İlhanlı vezirlerinden Abdükâfî b. 

Abdullah b. et-Tebrîzî’ye ithaf etmiştir. Hasan el- Komanatî, Astronomiye dair Bûzcanî’nin 

ez-Zîcü’ş-Şâmil adlı eseri üzerine el-Kâmil fî şerhi’z-Zîci’ş-şâmil adlı bir şerhini Çelebi Sultan 

Mehmed’e ithaf etmiştir. 

 

V. OSMANLILAR’DA MEDRESELER VE MEKTEPLER 

Osmanlılarda ilk medrese 1331 yılında Orhan Gazi zamanında İznik’te açıldı ve 

müderris olarak da aklî ve naklî ilimlerde temayüz etmiş olan Dâvûd-i Kayserî tayin edildi. I. 

Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed. II. Murad ve diğer devlet adamlarının yaptırdığı 

yirmi bir medrese ile Bursa cazip bir ilim merkezi oldu. Kuruluş yıllarından itibaren 1326-

1451 arasında Osmanlı hâkimiyeti altındaki topraklar seksen dört medresenin kurulduğu tesbit 

edilmiştir. Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethiyle başlayan yeni dönem, Osmanlı ilim 

hayatı ve medrese teşkilâtı için önemli adımların atıldığı devreyi oluşturur. 875/1470 yılında 

tamamlanan Fâtih Külliyesi içerisinde sekiz medreseden oluşan Sahn-ı Semân (sekiz avlu) ve 

bunların bir sıra gerisinde yer alan sekiz Tetimme Medresesi tesis edildi. Bu medreseler 

konumu, fizikî ve mimari özellikleri, sağlanan maddî imkânlar ve bilhassa müfredat programı 

ile bir yüksek öğretim ve araştırma kurumu özelliklerini taşıyordu. Sahn-ı Semân’dan bir asır 

sonra inşa edilen Süleymaniye Külliyesi (1551-1557) özellikle medrese-i evvel, sânî, sâlis ve 

râbi’ isimleriyle dört medrese, bir tıp medresesi ve dârüşşifâ ile dârülhadis’ten oluşuyordu ve 

Osmanlı Devleti’nde eğitimde varılan en yüksek noktayı temsil ediyordu. Önce Sahn-ı Semân 

ile ardından Süleymaniye medreseleriyle Osmanlı medrese sistemi dereceler, dersler, gelir 

kaynakları ve yönetim bakımından önemli gelişmeler kaydetti. Bundan sonra da devletin her 

vesile ile her yerde yeni medreseler teşkilini teşvik ettiği görülür. Meselâ XIX. yüzyılda 

Kayseri’de yirmi iki, İzmir’de otuz üç medrese vardı. En ücra köylerde bile medreselerin 

bulunduğuna dair kayıtlara rastlanır. Anadolu vilâyeti medreseleriyle müderrislerini gösteren 

934 (1528) tarihli bir listede 150 medresenin adı sayılmıştır. Osmanlı dönemi boyunca 

Bulgaristan’da 142 medrese, 273 mektep, Yunanistan’da 182 medrese, 318 mektep, eski 

Yugoslavya’da 223 medrese, 1134 mektep ve Arnavutluk’ta yirmi sekiz medrese, 121 mektep 

olmak üzere toplam 575 medrese ve 1843 mektebin yapıldığı tesbit edilmiştir. İstanbul'da XX. 

yüzyıl başlarında 185 medrese tesbit edilmiştir. Bunlardan 2000 yılına ulaşmış olanların sayısı 

harap olanlar da dâhil olmak üzere sadece doksan kadardır. Bu rakama kazasker 

rûznâmçelerinde rastlanan yüzlerce dersiye dâhil değildir. 

Medresede okutulan dersler cüz’iyyat denilen hesap, hendese (geometri), hey’et 

(astronomi) ve hikmet (felsefe)  dersleri; âlet ilimleri (ulûm-ı âliye) kabul edilen belâgat, 

mantık, kelâm, Arap sarf ve nahvi, dil ve edebiyatı dersleri; ulûm-ı âliye denilen tefsir, hadis 

ve fıkıh derslerinden oluşmaktaydı. Derslerde belirli kitaplar takip edilirdi. Bu kitapların 

hemen tamamı Arapça idi, ancak eğitim dili Türkçe, eğitim metodu ise genelde takrir tarzında 

olup müderris İslâm dünyasının Gazzâlî, Ebû Hafs en-Nesefî, Adududdîn el-Îcî, Sâdeddin et-

Teftâzânî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Kâdî Beyzâvî, Zemahşerî ve Râzî gibi üstatlarının klasik 

metinler haline gelmiş olan Arapça kitaplarını takrir ederdi.  

XV ve XVI. yüzyıllarda felsefî konular ve matematik, mühendislik, tıp gibi teknik 

konular Osmanlı medrese programında yer almakta ve okutulmakta iken felsefî ve teknik 

konuların zamanla neden ve nasıl gerilediği meselesi en çok durulan bir husustur. 

Taşköprizâde, daha 1540’larda medresede tartışmalı kelâm ve matematik bahislerinin ulemâ 

arasında önemini yitirmesinden, ilim seviyesinin düşmesinden yakınmaktadır. Kadızâdeliler 



ve Sivâsîzâdeliler arasındaki yersiz tartışmalara bizzat şahit olan Kâtib Çelebi muhtemelen 

bunun da tesiriyle artık seviyeli, faydalı kelâm ve felsefe tartışmalarının yerini lüzumsuz 

zıtlaşma ve inatlaşmaların aldığını belirtmiştir. Kâtib Çelebi, medreselerde matematik dersle-

rinin de eskisi gibi okutulmadığına temas ederek fikhî meseleler için matematik ve hesap 

derslerinin önemini vurgulamaktadır. 

XVII asırda Osmanlı medreselerinde aklî ilimler yeterince okutulmadığı için bid’at 

addetmeleri sebebiyle tasavvufî unsurlara karşı çıkmanın yanı sıra, aklî ilimleri okumanın caiz 

olmadığını ileri süren ve Kadızâleliler diye isimlendirilmen dinî bir grup ortaya çıktı. Bu 

gruptan şeyhülislamlık makamına gelen birisi olmamakla birlikte bu asırda sarayı 

etkileyebilecek bir güce ulaştılar. 

Osmanlılar’da XVI. asrın sonlarına doğru gelindiğinde müsbet ilimler alanında önceki 

seviye dahi muhafaza edilemeyip gerileme dönemi başlamıştır. Osmanılar sadece silâh 

teknolojisinde XVII. asrın sonlarına kadar Batı’ya karşı üstünlüklerini muhafaza 

edebilmişlerdir. Diğer alanlardaki gerileme bir asır önce başlamıştır. Aşağıdaki iki tablo 

bunun en açık göstergesidir:  

 

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanlarında Asırlara Göre Eserlerin Dağılımı 

Eserin 

yazıldığı asır 
Astronomi Matematik 

Tabiî ve 

Tatbikî 

Bilimler 

Tıp Coğrafya 

8./14. asır   2 14 1 

9./15. asır 52 28 19 97 4 

10./16. asır 300 81 61 179 42 

11./17. asır 190 70 108 140 24 

12./18. asır 344 121 70 223 47 

13./19. asır 267 176 1226 1491 244 

14./20 asır 222 466 1591 2950 335 

Yazıldıkları 

asır 

bilinmeyenler 

1063 174 277 511 30 

Toplam eser 

sayısı 
2438 1116 3354 5607 727 

Genel Toplam                                                                                                           13242     

 

Fen ve Sağlık Bilimleri Alanlarında Asırlara Göre Müelliflerin Dağılımı 

Müellifin 

yaşadığı asır 
Astronomi Matematik 

Tabiî ve 

Tatbîkî 

Bilimler 

Tıp Coğrafya 

8./14. asır   2 9 1 

9./15. asır 25 12 14 41 6 



10./16. asır 85 44 35 73 29 

11./17. asır 100 41 34 84 20 

12./18. asır 152 68 47 117 30 

13./19. asır 128 109 269 282 176 

14./20 asır 66 196 1074 823 167 

Yaşadıkları asır 

bilinmeyenler 

26 21 21  29 

Toplam müellif 

sayısı 

582 491 1095 1429 458 

Genel Toplam                                                                                     4055    

 

Eser konusundaki benzeri durumun yetişen müellifler açısından da geçerli olduğunu 

söyleyebiliriz. 16. yüzyılda Matematik alanında 44 müellif 81eser verirken 17 asırda bu sayı 

41’e, Tabiî ve Tatbikî Bilimler alanında 35’ten 34’e, Coğrafya alanında 29’dan 20’ye 

düşmüştür. Astronomi alanında müellif sayısının 85’ten 100’e ve Tıp alanında ise 73’ten 84’e 

yükseldiğini görüyoruz. Fakat müellif sayısının artması eser sayısının artması anlamına 

gelmemektedir. 16. asırda 85 astronomi bilgini 300 eser yazarken, 17 asırda 100 müellif 

ancak 190 eser yazmıştır. Neredeyse 17 asırdaki müelliflerin verimliliği % 50 azalmıştır. Aynı 

durum tıp alanında da geçerlidir. 16. asırda 73 tabip 179 eser telif ederken, 17. asırda 84 tabip 

ancak 140 eser telif etmiştir. Tıp alanında da verimliliğin % 50’ye yakın düştüğünü 

görüyoruz. Aklî bilimler alanında en problemli alanın Astronomi olduğu müşahede 

edilmektedir. 19. asrın başından itibaren diğer bilim alanlarında bir sıçrama olduğu halde 

Astronomi alanında hiçbir zaman bir sıçrama yaşanmamış, bilakis 18. asırda bu alanda 344 

eser yazılırken, 19. asırda ancak 267 eser verilebilmiştir. Bunun en büyük sebebi İstanbul 

Rasathânesi’nin yıkılmasından sonra bu alanın yeni gözlemlerle desteklenememesi ve aslî 

gelişme kaynağından mahrum kalmasıdır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde hemen her alanda 

geçmiş yüzyılın iki katına yakın eser verildiği halde, 1895 yılında Rasathâne-i Âmire’nin 

kuruluşana rağmen 20. asırdaki eser sayısı 222’de kalmıştır. Benzeri durum müellifler 

açısından da geçerlidir. Matematik, Tabiî ve Tatbikî Bilimler, Tıp ve Coğrafya alanlarında 19. 

asırda eser veren müelliflerin sayısı ortalama üçe katlanırken, Astronomi alanında 18. asırda 

müellif sayısı 152 iken, 19. asırda bu sayı 128’e, 20 asırda ise 66’ya düşmüştür. Osmanlı’nın 

kuruluşunun ikinci yüzyılında bile bu sayı 25 idi. 

Batı karşısında gerileyişimiz ancak XVIII. asrın ortalarından sonra anlaşılmaya başlandı. 

Medreselerde de artık eski düzeyde âlim yetişmiyordu. Bu yüzden eğitim-öğretimde bazı 

değişiklikler yapma ihtiyacı hâsıl oldu. İlk değişiklik ordu cenahındı yapıldı ve önce ordunun 

haritacılık ve gemi inşaatı öğretimini karşılamak üzere 1773 yılında III. Mustafa döneminde 

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun kuruldu. Daha sonra kara ordusunun teknik kadrosunu 

yetiştirmek amacıyla 1795 yılında Mühendishane-i Berr-i Hümayun kuruldu. Mühendishane-i 

Berr-i Hümayun 1847’de mühendislik eğitimini dışında mimarlık eğitimi de vermeye başladı. 

1883’te bunlara Hendese-i Mülkiye eklendi.  

II. Mahmut döneminde eğitim-öğretimde köklü değişikliklere gidildi. Modern tıp 

eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye açıldı. 1835’te subay 



yetiştirmek maksadıyla Mekteb-i Sultanî, 1839 yılında da devlet memuru yetiştirmek 

amacıyla Mekteb-i Maârif-i Adliyye ve Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye adı verilen okullar açıldı. 

Yine II. Mahmut döneminde 1838 yılında sıbyan mektepleri’nin üstünde yer alan ikinci 

dereceli okulların açılmasına karar verildi. Daha sonra bu okulların adı “Rüşdiye” olarak 

değiştirilmiştir. 1846 yılında Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti’nin kurulmasıyla da Osmanlı 

devleti dâhilinde altı yıllık programa tabi olan Rüşdiyelerin açılmasına başlanacaktır. 1869 

tarihli Maârif Nizamnâmesi’nin 23. maddesine göre Rüşdiyelilerin ders programında şu 

derslerin mevcudiyeti görülmektedir; Mebâdi-i Ulûm-u dîniye (Din İlimlerine Giriş), Lisân-ı 

Osmanî Kavaidi (Osmanlıca Dilbilgisi), İmla ve inşâ, Tertîb-i cedîd üzere kavâid-i Arabiyye 

ve Farsiyye, Tersîm-i Hudud, İlm-i Hesap, Defter tutmak usûlu, mebâdi-i hendese, Jimnastik 

ve Fransızca. 

Okullar Sıbyan, rüşdiye ve mekâtib-i âliye olmak üzere üç aşamalı olarak düzenlendi.  

Medreseler varlıklarını devam ettirmekle birlikte Mühendishâne ve mekteplerin 

açılmasıyla Osmanlı Devleti’nde eğitim-öğretimin ağırlığı mekteplere doğru kaydı. Ayrıca bu 

okullar Batı zihniyetiyle açıldığı için müfredatlarında din dersleri bulunmakla beraber 

mekteplerden mezun olanların önemli bir kısmı dine karşı lâkayt kimseler oldular ve 

medreselileri cahillikle itham ettiler. Esasen medreseler de mekteplerin açılmasına birlikte 

müsbet ilimlerden uzaklaşmaya ve dinî konularda mutaassıp olmaya başlamışlardı. XVIII. 

asra kadar müsbet ilimler alanında yazılan kitapların belki % 80’inin medrese kökenli âlimler 

yazdığı halde, bu asırdan sonra medreselilerin bu alanda kitap yazmaları nâdirattan olmuştur. 

Bunun tersine olarak din alanında önemli bazı eserleri müsbet ilimler alanında tahsil görmüş 

insanlar yazmaya başlamışlardır. Ahmet Muhtar Paşa gibi.  

Özellikle Kâdızâdeliler ve Sîvasîler arasındaki tartışmalardan itibaren medrese ile tekke 

arasında önemli anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştı. Şimdi bu tartışma üçlü bir boyut kazandı: 

Medrese, Tekke ve Mektep. Her biri, diğerini beğenmiyordu. Artık şark medreselerinden de 

ne Şâir Nâbî (ö.1124/1712) ne de İbrahim Hakkı Erzurumî (1703-1780) gibi bir tasavvuf ve 

hikmet adamı yetişmiyordu.  

Şarkın yalçın kayaları arasında doğup yetişen ve 1907 yılında İstanbul’a gelen 

Bediüzzaman Said-i Nursî Mektep-Medrese-Tekke arasındaki problemi çözmek üzere önemli 

bir tekliflerde bulunuyordu: Medresetüzzehrâ’yı kuralım. 

 

VI. MEDRESETÜZZEHRÂ 

Mektepler medreselerin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmiş 

şeklinden ibaret değildi. Yüzü Batı’ya dönük olmak üzere ilk olarak kurulan okullardı. Bu 

okullar açılırken medreseler kapatılmadı, onlar da bir yandan eğitim ve öğretimlerine devam 

ettiler. İkisi arasında başka hiçbir çatışma sebebi olmasa bile, mekteplerin kurulmasıyla 

medreselerin alanlarının daralması dahi iki müessese arasında bazı tartışmaların çıkması için 

yeter sebepti.   Üstelik devlet medreseleri umursamıyor, dini alanda eğitim yapmak ve şerî 

mahkemelere hâkim yetiştirmek için dahi sarısıyla Muallimhâne-i Nüvvâb (1854), Mekteb-i 

Nüvvâb (1885) ve Mekteb-i Kudât (1908)  adlarını taşıyan yeni dini okullar açmıştı. Bu 

okulların da açılmasıyla medreseler tamamen camilerde imam ve müezzin ihtiyacını 

karşılamak üzere eğitim yapan halk okulları seviyesine düştü. Maddî açıdan her yönüyle 



büyük sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Artık medreseleri ne devlet ciddî anlamda 

destekliyor, ne de büyük vakıflar. Fen bilimlerini bilen müderrisler de kalmamıştı. Eğitim 

gittikçe bazı dinî metinleri anlamaya hasredildi. Böyle bir atmosferde medreselerde yeni çağın 

ihtiyaçlarını karşılayacak fikirlerin doğması mümkün değildi. Dolayısıyla medreselerde belli 

seviyede mekteplilerin iddia ettiği gibi cehalet artmıştı.  

Mekteplerde de belli düzeyde dini bilgiler verilmiş olmakla birlikte bu okullar Batı 

rüzgârının etkisiyle çoğu Tanzimat dönemi ve sonrasında kurulmuş olan okullardı. Buralarda 

İslâmî havalardan ziyade Batı’nın pozitivizm rüzgârlarları esiyordu. Dolayısıyla buradan 

mezun olan insanların önemli bir kısmı dine karşı lâkayd, hatta bazıları dinsiz oldular. Bu 

durumda mekteplilerle medreseliler arasında bir çatışma olacağı muhakkaktı ve öyle de oldu. 

Medreseliler, mekteplileri dinsizlikle, diğerleri de bunları cahillik ve taassupla suçlamaya 

başladılar. Ayrıca mektep merkezli okullaşmada eğitim dilinin Türkçe olması sebebiyle, Doğu 

ve Güneydoğu’da bu eğitim sistemine erişim zorlaşmış, halk âdeti kendi okullarını (medrese) 

kendisi yönetir hale gelmişti. Onca savaşlar geçirmiş bir milletin yeterli devlet desteği 

olmadan kendi eğitim probleminin kendisinin çözmesi de imkânsızdı. Eğitim problemi 

çözülmeyen halkın diğer problemlerinin çözülmesi hiç mümkün değildi.  

Bediüzzaman Said-i Nursî dinî ilimlerle müsbet ilimlerin fonksiyonlarını ve her ikisinin 

birbirine karşı olması gereken durumu şöyle açıklıyor: “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir 

(din ilimleridir), aklın nuru, fünûn-u medeniyedir (medeniyeti meydana getiren fen 

bilimleridir). İkisinin imtizacıyla (birleşip kaynaşmasıyla) hakikat tecellî eder. O iki cenah 

(kanat) ile talebenin himmeti (gayret ve azmi) pervaz eder (uçar, yükselir). İftirak ettikleri 

(ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile (dinin gereklerini yerine getirmemek 

için çare arama, kandırma, aldatma), şüphe tevellüd eder (doğar).”  “Fünûn-u cedîdeyi (yeni 

fen bilimlerini), ulûm-u medâris (medresede okutulan ilimler) ile mezc (birbirine karıştırma) 

ve derc (birbirinin içine sokma)” etmenin gerekli olduğu da esasen bu demekti. 

Bu ifadelerinden açıkça anlaşıldığı üzere Bediüzzaman din ilimleriyle fen bilimlerinin 

birlikte okutulmasını arzu etmektedir. Gerek mekteplerin gerekse medreselerin arzu edilen 

yere gelmeleri bu şekilde olacaktır. Medreselerde fen bilimlerinin okutulmasıyla öğrencinin 

aklı nurlanacak, o ilmin gereklerini yapma konusunda öğrenci aşk ve şevke gelecek, sadece 

dini ilimleri okumaktan kaynaklanan taassuptan kurtulacaktır. Mekteplerde de dinî ilimlerin 

okutulması öğrencinin vicdanını aydınlatacak, dini ilimlerin gereğini yapma konusunda aşk ve 

şevke gelecek, sadece fen bilimlerini okumaktan kaynaklana şüphe ve dinin getirdiği 

sorumluluklardan kaçma çaresi aramaktan kurtulacaktır.  

Bediüzzaman henüz mektepler yoluyla şarktaki öğrencilerin kafalarında hile ve şüphe 

belirmeden önce medreselerin ıslahı yoluna gidilmesinin daha uygun olduğunu düşünmekte 

ve bu maksatla Medresetüzzehrâ adını verdiği yeni medreselerin kurulmasını teklif 

etmektedir. 

Din derslerinin yanı sıra fen derslerinin okutulacağı bu medrese Mısır’daki Câmiu’l-

Ezher ayarında bir üniversite olacaktır. Bitlis, Van ve Diyarbakır’da kurulmasını istediği bu 

medrese hem Türk, hem Kürt, hem de Araplar’a hizmet ifa edeceğinden dolayı üç lisanın 

öğretilmesini tavsiye ediyor. Bu dillerin gereklilik seviyesini de “Arabî vâcib, Kürdî câiz, 

Türkî lazım kılmak” şeklinde ifade etmektedir.  

Bediüzzaman bu medresenin hayata geçmesi için çok çalışmış, ancak sadece Van’ın 

Edremit nahiyesinde temelini atma imkânına sahip olabilmiştir. Eski Said diye adlandırdığı 



dönemde bu medreseyi kurma imkânı bulamayan Said Nursî manen bu maksadını Risâle-i 

Nurlarda gerçekleştirmiştir. 

 

SONUÇ 

Hz. Peygamber (sav), nübüvvetin geldiği sıralarda on bin nüfuslu Mekke’de ancak yirmi 

dolayında kişinin okuma-yazma bildiği bir toplumdan binlerce insanına okuma-yazma bildiği 

bit toplum çıkarmış, özellikle mescitler bir mektep gibi çalışmaya başlamıştır. Nerede bir 

mescit varsa, orada bir okul var demekti. Öyle ki hicrî dördüncü asrın ortalarına gelinceye 

kadar hariçte okul kurma ihtiyacı hâsıl olmamıştı.  

Dördüncü asrın ortalarına gelindiğinde naklî ilimlerin tamamı ortaya çıkmış; bu ilimler 

alanında çeşitli ekoller ve mezhepler teşekkül etmiş ve bu mezhepler kuruluşlarını 

tamamlamış bulunuyorlardı. Aklî ilimler alanında da durum bundan farklı değildi. Özellikle 

Me’mûn döneminde fen, felsefe ve tıbba dair kitapların tercüme safhası tamamlanmış, bu 

ilimler üzerinde yoğun tahliller ve bunları yeniden inşâ süreci başlamıştı. İslâm ülkesinin 

çeşitli yerlerinde hastaneler ve rasathaneler açılmıştı. 

Dört buçuk asırlık süreçte mescitlerde, evlerde ve özel araştırma mekânlarında üretilen 

bu bilgiler oldukça çoğalmış, artık herkese açık olan mescitlerde okutulamayacak hale 

gelmişti. Öğrencilerin vakitlerini tamamen bu işe sarfetmeleri ve geçim derdine düşmemeleri 

gerekiyordu. Siyâsî otoriteler de bu bilgileri kullanmak, arkalarında bir âlim grubunun 

bulunmasını arzu ediyordu. Bu işi ilk önce Fâtımîler başlatmıştı. Bütün bu sebepler mescidin 

dışında öğrencilerin gece-gündüz sadece bu işle meşgul olacakları medreselerin kurulmasını 

gerektiriyordu. 

İslâm tarihinde ilk ciddî medreseler Alparslan’ın veziri Nizâmülmülk tarafından kurulan 

Nizâmiye medreseleri oldu. Bu medreselerde Şafiî fıkhı ve Eş’arî kelâmı okutuluyordu. 

Önceleri önemli kişilerin yetiştiği bu medreselerde sonrada yeterli düzeyde âlim yetişmemeye 

başladı. Bunun en önemli sebebi eğitimin dar bir alanda yürütülmesiydi. Ayrıca medresede 

feraizi anlayacak seviyede öğretilen matematik dışında başka bir ilim okutulmuyordu. 

Nizâmiye medreselerinin yetersizliğini gören Halife el-Mustansır dört mezhep fıkhının 

yanı sıra Kur’an, hadis ve tıbbın öğretildiği yedi bölümlü yeni bir medrese inşa ettirdi. 

Mustansıriyye Medresesi adıyla bilinen bu medresenin açılmasıyla birlikte Nizamiye’ye olan 

talep azaldı. Ancak aradan yirmi beş sene bile geçmeden Moğol istilâsıyla bu medresenin 

eğitimin büyük ölçüde engellendi ve büyük önemine rağmen medrese tarihine damgasını 

vuramadı ve sonradan kurulacak olan medreselere örneklik teşkil edemedi. Çok bölümlü 

olması ve özellikle bünyesinde bir de tıp bölümünün bulunması sebebiyle bu medrese bir nevi 

dinî ilimlerle aklî ilimlerin birlikte tahsil edildiği bir mekândı.  

Beylikler ve ilk Osmanlı medreselerinde Nizâmiye örnek alınmıştı. Ancak Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde kurulan Süleymaniye Külliyesi dört medrese, bir tıp medresesi 

ve dârüşşifâ ile dârülhadis’ten oluşması bakımından Mustansıriyye Medresesi’ne benziyordu. 

Osmanlı’da eğitim-öğretimin en yüksek seviyede bulunduğu zaman da bu dönemdi. Bununla 

birlikte Süleymaniye Medreseleri sonradan kurulan diğer medreseler tarafından tam olarak 

örnek alınmadı. Hatta Süleymaniye içindeki tıp medresesi dahi gittikçe önemini kaybetti. 

Daha sonra bu bölüm medreseden çıkarıldı. Ancak bu çıkarılışın dahi ne zaman olduğunu 



bilmiyoruz. Tıp medresesinin Süleymaniye Külliyesi bünyesinden çıkarılması bir nevi dinî 

ilimlerle sağlık ve bir anlamda akli ilimlerin ayrılması anlamına geliyordu. 

Osmanlı döneminde fen bilimlerinde gelişmenin kırılma noktasını İstanbul 

Rasathanesi’nin yıkılışı temsil eder. Geçmişte fen bilimleri büyük ölçüde rasathâne çevresinde 

gelişmişti. Rasathâne yıkılınca astronomi gerilemeye başladı; astronomi gerileyince 

matematik, matematik gerileyince diğer fen bilimleri gerilemeye başladı. Bu gerileme elbette 

pratiğe de yansıdı. III. Selim dönemine gelindiğinde Fatih ve Kanunî zamanında dökülen 

topların daha iyilerinin dökülmesi bir tarafa, eskiden dökülmüş olan topların doğru atışı bile 

yapılamıyordu. Kağıthâne’de gerçekleştirilen bir bayramlaşma töreninde humbaracıların 

başarısız atışlar yapmasına çok üzülen padişah,  istikamet hesaplarını doğru bir şekilde 

yapacak bir uzmanın bulunmasını emretmiş, bunun üzerine huzura getirilen medrese hocası 

Gelenbevî toplardaki açı hatalarını ince riyâzî hesaplarla düzeltmiş, böylece atışlarda tam 

isabet kaydedilmesini sağlamıştır (1204/1790). 

Medreselerin yetersizliğini gören devlet bu sefer onlara dokunmadan XVIII. asrın 

sonlarından itibaren mühendishaneleri ve mektepleri açmaya başladı. Mektepler Batı 

rüzgârının tesiriyle ve bu zihniyetle açılmıştı. Dolayısıyla buradan mezun olan öğrenciler 

genellikle Batı hayranı ve İslam’a karşı lâkayd insanlar oldular. Medreseler de daha çok içine 

kapanarak daha mutaassıp insanlar yetiştirmeye başladılar. XVII. asırda medrese-tekke 

çatışmasına bir üçüncü boyut eklendi ve böylece medrese-tekke-mektep çatışması doğdu. 

Dine karşı lâkaydlığı dolayısıyla mekteplerin, fen bilimlerinin açılımından 

faydalanamayıp dinî konularda taassuba girmeleri sebebiyle medreselerin olumsuz bir yapıya 

dönüşmesi karşısında Bediüzzaman Said Nusrî çözüm olarak mekteplerde daha fazla din 

derslerinin, medreselerde de fen bilimlerinin okutulmasını tavsiye etmiştir. Hatta o bununla da 

yetinmeyin şarkta din ve fen bilimlerinin birlikte okutulacağı Medresetüzzehrâ adını verdiği 

yeni okulların açılması için büyük gayret sarfetmiştir. 

Bediüzzaman’ın bu teklifi ve çabası Mustansıriyye ve Süleymaniye medreselerinin de 

ilerisinde bir teklifti. Eğer bu düşünce gerçekleşseydi şarkta Mısır’daki Câmiü’l-Ezher benzeri 

bir okul kurulmuş olacaktı, belki oradan daha parlak öğrenciler yetişecekti. 

Bu olmadı. Fakat Bediüzzaman Medresetüzzehrâ’daki hasretini Risâle-i Nur’larla 

karşılamak istedi. Nur mektebinden yetişen şakirtler hiç olmazsa aynı zihniyet ve düşünceyle 

yetişmiş olacaklardı.  

İşte gerçek ortada: Risale-i Nur talebelerinin dini konularda taassubu olmadığı gibi fen 

bilimlerine karşı da son derece açıktırlar. Onlar Kitâb-ı kâinat’ı Kur’an gibi Allah’ın anlatan 

bir eser olarak tanırlar.  
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