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Özet– ‹cazet hadis ve Kur’ân tefsiri gibi ‹slâmî bilimlerin etkisi alt›n-
da Müslümanlar taraf›ndan H. 3./ M. 9. yüzy›l kadar erken bir tarihte
gelifltirilmifl özgün bir gelenektir. ‹slâmî pedagojide ‘icazet’ terimi ge-
nel olarak ‘ö¤retme ruhsat›’na iflaret eder ve bir yüksek ö¤renim ku-
rumundaki bir hoca taraf›ndan, hocan›n derslerini baflar›yla tamam-
layan ve böylece ayn› dersi kendi ö¤rencilerine aktarma yetene¤i ka-
zanan bir ö¤renciye verdi¤i sertifikay› ifade eder. Besmele, hamd ve
salâvat ile bafllayan icazet metni, ilmin ve isnad›n öneminden bahse-
dilip isnad silsilesi, kitaplar›n ve derslerin adlar› say›ld›ktan sonra ho-
can›n ö¤rencisine tavsiyeleri, dua, tarih ve hocan›n onay› -mühür ya
da imza- ile sona erer. ‹cazet verme görev ve yetkisi yaln›zca hoca-
ya aittir. Bu konuda resmî oteritenin herhangi bir etkisi yoktur. Hoca
kendi sorumlulu¤unun bilincinde oldu¤u sürece, ‹slâm kültüründeki
e¤itimin kalitesi ve akademik standartlar› korunmufltur. ‹cazet gele-
ne¤i 4./10. yüzy›lda bütün Müslüman ülkelerde uygulanan evrensel
bir e¤itim prosedürü hâline gelmifl ve hatta Hristiyan Avrupa’n›n e¤i-
tim yaflam› üzerinde de baz› önemli etkiler yapm›flt›r. Nitekim 12.
yüzy›lda Latin Bat›’da ortaya ç›kan, zaman içinde sertifika, diploma,
derece fleklinde de¤ifliklikler geçirecek olan licentia docendi de ica-
zetle ayn› anlama geliyordu. ‹cazet gelene¤inin yüzy›llar boyunca
bütün ‹slâm âleminde hemen hemen ayn› flekilde uygulanmas› Müs-
lümanlar›n dinî, kültürel ve e¤itimsel birli¤ini göstermektedir.
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‹slâmiyette e¤itimin anlam› terbiye, talim ve tedip terimlerinin yan
anlamlar›n›n toplam›nda yatmaktad›r. Bu terimlerin Tanr›’yla ilifl-
kili olarak insanla, toplumuyla ve çevresiyle ilgili olarak tafl›d›¤› an-
lamlar birbirleriyle iliflkilidir ve hepsi birlikte ‹slâm’daki ‘resmî’ ve
‘gayriresmî’ e¤itimin kapsam›n› oluflturur (al-Attas, 1979: 157-159).

‹slâm’›n ilk dönemlerinden bu yana e¤itim sistemi cami merkezli ola-
rak bafllam›fl, zamanla mektep (ilk okul)1, beytu’l-hikmet (hikmet
evi)2, mecâlis (okullar ve ö¤renci topluluklar›) (Makdisî, 1981: 10-
12), daru’l-ulûm (tekili ilm) (Shalaby, 1979: 99-102) ve medâris (te-
kili medrese, okul ya da kolej) gibi di¤er e¤itim kurumlar› hâlinde ge-
liflmifltir. Bunun yan›nda t›p, astronomi ve amelî ilimlerde hastane-
ler, rasathaneler ve sûfî birlikleri içinde zaviyeler do¤mufltur.

Hicretten sonraki birinci yüzy›l içinde cami ( m e s c i t )3 içinde ve et-
raf›nda Müslümanlar›n do¤ru davran›fl biçimlerini belirleyen ha-
dislerin ö¤renilmesine ilâve olarak Kur’an’›n ezber yoluyla ö¤renil-
mesi ve anlafl›lmas› e¤itimi bafllam›flt›r. Peygamber’e iman ve amel
konular›nda, hadisler ve di¤er baz› konularda cami içinde ve d›fl›n-
da s›kl›kla sorular soruluyordu. Bu nedenle cami içinde etraf› insan
h a l k a s ›4 ile çevrilmifl hâlde oturur, ders verirdi. Onlar da hadisleri
ö¤renene kadar üçer kez tekrarlarlard›. Peygamber’in ölümünden
sonra, sahabe tart›flmalar› ayn› flekilde sürdürdü ve böylece bilim-
sel araflt›rmalar hadislerin derlenmesi ve düzenlenmesiyle bafllad›.
Kur’an ve hadisin incelenmesinden f›k›h bilimi geliflmeye bafllad› ve
daha sonra camilerde hararetle Arapça filolojik araflt›rmalar› ya-
p›ld›. Böylece cami çeflitli ‹slâmî derslerin ö¤retilmesi için kullan›l-
maya devam etti. ‹lk yirmi otuz y›l›n ‹slâmî e¤itimi büyük ölçüde
dinî doktrinlere dayand›r›lan dinî e¤itimden olufluyordu. ‹badet
amac›yla infla edilen mescitlerin ö¤retim amaçlar›yla kullan›lmas›
gayet do¤ru bir uygulama idi.
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1 Daha fazla ayr›nt› için bkz. Nakosteen, 1964: 46; Makdisî, 1981: 19; Shalaby, 1979: 18-23.
2 Ayr›nt›lar için bkz. Shalaby, 1979: 96-97.
3 M e s c i d, ibadet yeri, özellikle secde yeri anlam›nda olup Arapça kök fiil olan ‘secede’den gel-

mektedir. Bkz. Pedersen & Makdisî, 1981.
4 Halka için bkz. Nakosteen, 1964: 45; Shalaby, 1979: 216-219.



‹slâm’›n yay›lmas›ndan sonra, ö¤rencilerin say›s› dereceli olarak artt› ve
buna ba¤l› olarak camilerdeki halkalar›n say›s› da artt›. Say›s›z e¤itim
halkalar›n›n kaç›n›lmaz varl›¤›, ibadetlerin düzenli olarak yap›lmas›n›
önledi¤i için baz› rahats›zl›klara neden oldu. Üstelik dersler gelifltirildi ve
yeni derslere iliflkin tart›flma ve müzakereler gündeme geldi. Bu derslerin,
herkesin sayg›l› ve sessiz olmas› gereken camide yeterli bir flekilde ifllen-
mesi imkâns›zd›. Bu nedenle, bu flartlar alt›nda daha sonra e¤itim mes-
citten baflka yerlere, daha çok medreselere k a y d › .5

Her ne kadar medrese düzenli olarak geliflmeye bafllad›ysa da, cami ve
medresenin kesiflti¤i uzun bir dönem olmufltur. Medreselerin ortaya ç›k-
mas›ndan sonra bile, normal camiler daha önce oldu¤u gibi okul ifllevle-
rini sürdürmüfllerdir ve bu dönemde medrese ile cami aras›ndaki fark çok
a z d › r .6 Örne¤in Fat›mîler taraf›ndan 359/9707 y›l›nda kurulan el-Ezher
orijinalinde bir cami idi, ancak daha sonra 378/988 y›l›nda resmî olarak
düzenlendi ve bir yüksek ö¤renim kurumu olarak ilân edildi.

Medreseler IX. yüzy›ldan bu yana mevcut olmakla birlikte, en ünlü ola-
n› vezir Nizamü’l-Mülk (1018-1092) taraf›ndan 459/1066-1067 y›lla-
r›nda Ba¤dat’ta kurulmufltur. Onun döneminde, bu medresenin kurul-
mas›ndan hemen sonra medreseler Irak, Horasan ve ‹slâm topraklar›n›n
di¤er k›s›mlar›na yay›ld› ve Nizamü’l-Mülk medrese infla etme konusun-
da büyük bir üne sahip oldu. Onun yan› s›ra fiam’da iki sultan, Nured-
din b. Zengi (541-569/1146-1163) ve Selahaddin Eyyûbî (570-
589/1174-1193) bu yönde önemli faaliyetler gerçeklefltirdiler ve böylece
medrese yaln›zca Suriye’nin di¤er flehirlerine de¤il, ayn› zamanda Filis-
tin, M›s›r ve Hicaz gibi ‹slâm âleminin di¤er bölgelerine de yay›ld›. Bu
nedenle Selahaddin, Nizamü’l-Mülk’ten sonra medrese infla etme flöhreti
bak›m›ndan ikinci büyük kifli oldu (Shalaby, 1979: 205-210; Pedersen &
Makdisî, 1981) Üstelik Eyyûbîler ve Memlûkler döneminde medrese sa-
y›s› ola¤an üstü derecede artt›. Örne¤in Küçük Asya’da Selçuklular dö-
neminde medreseler yay›ld›. Bunlar›n en eskisi 7./13. yüzy›lda infla
edilmifltir. Tunus’ta ise Hafsîler döneminde (625-941/1228-1534)
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5 Medrese kolej anlam›na gelir. As›l Arapça kökenini derese “okuma” ya da “ö¤ren-
me” sözcü¤ünden almaktad›r. Bkz. Shalaby, 1979.

6 Daha fazla bilgi için bkz. Makdisî, 1981: 21-34.
7 Makale boyunca önce verilen tarih hicrî, sonraki miladî tarih olup belirtilmeksizin

tek tarih verildi¤inde miladî tarih kastedilmektedir (DED).



bir çok medrese kuruldu. Bunlar›n en eskisi 650/1252 y›l›nda kuru-
lan Medresetü’l-Ma’rad idi. ‹spanya’da 7./13. yüzy›la kadar medre-
se yoktu ve e¤itim camilerde veriliyordu, ancak Granada’da Nasrid
Yusuf Ebu’l-Haccac taraf›ndan 750/1349 y›l›nda büyük bir medrese
kuruldu (Shalaby, 1979). Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ilk
medrese Orhan Gazi (1288-1360) taraf›ndan ‹znik’te kuruldu. Bu
flehrin 1331 y›l›nda fethedilmesinden sonra, Orhan Gazi kiliselerden
birini medreseye dönüfltürdü ve bu medrese önemli kurumlardan bi-
risi olarak kabul edildi. Buras› 14. yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun en önemli e¤itim merkezlerinden birisi idi (Baysun, 1987).
Daha sonra 15. ve 16. yüzy›llarda medreseler Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun Bursa, Edirne, Aksaray ve ‹stanbul gibi kentlerine ve Balkan-
lardaki Üsküp, Manast›r ve Saraybosna gibi vilâyetlere yay›ld› (Bal-
tac›, 1976: 72-555). 1520-1566 y›llar›nda Kanunî Sultan Süleyman,
Süleymaniye Medresesini kurarak medrese sistemine önemli bir kat-
k› sa¤lad› (‹pflirli, 1988: 18-58).

Daha önce söz edildi¤i üzere, ‹slâm’da e¤itim, do¤as› itibariyle dinî idi
ve ilk dönemde ana dersler camilerde ö¤retildi. Medreselerde ö¤retilen
Kur’ân ve hadise daha sonra f›k›h, Arapça ve kelâm eklendi. Bunlara
ayr›ca tefsir, usûl-i f›k›h, nahv (gramer) ve âdâb (edebiyat) eklendi.8

Daha sonraki yüzy›llarda e¤itim sisteminin geliflmesinden sonra, med-
reselerde ö¤retilen bilimler genel olarak iki gruba ayr›ld›. ‹bn Haldun
(1332-1406) bizi ünlü M u k a d d i m esinde bilimlerin duyular›n gözlemi-
ne ve tümden gelime dayanan ulûm-i akliye ve linguistik bilimler dahil
kitaba ba¤›ml›, nakle dayal› ulûm-i nakliye olarak ikiye ayr›ld›¤› ko-
nusunda bilgilendirmektedir (‹bn Haldun, 1981: 549-550).

Birinci gruba giren bilimler mant›k, aritmetik, hendese (geomet-
ri), astronomi, mûsiki , tabiat (fizik) ve ilâhiyatt›r (metafizik). Bu
bilimlerin her birinin kendisine ait alt bölümlerinin bulundu¤u-
nu belirtmek gereksizdir.

‹kinci gruba dahil bilimler aras›nda Kur’an, hadis, f›k›h, usûl-i f›k›h,
kelâm, tasavvuf, rüya tabiri, lügat, nahv, beyan ve âdâb (edebiyat)
yer almaktad›r. Yine bunlar›n da alt bölümleri vard›r.

Ancak yukar›da sözü edilen bütün dersler medreselerde verilmez. Ör-
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ne¤in tabiat›n bir alt dal› olarak kabul edilen t›p, bimaristan ad› ve-
rilen hastanelerde ö¤retiliyordu. Fatimîler taraf›ndan kurulan ve o
dönemin en büyük hastanelerinden birisi olan Kudüs’teki Salihiye
Bimaristan› buna örnek olarak verilebilir (Abdu’l-Mehdi, 1981: 343-
350).

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, Balkanlar hariç olmak üzere, medrese-
lerdeki dersler üç gruba ayr›ld›: ulûmu’l-cüz’iyye, ulûmu’l-âliye ve
ulûmu’l-’aliye. Ulûmu’l-cüz’iyye konular›; hesab (matematik), hende-
se (geometri), heyet (astronomi) ve hikmet idi. Ulûmu’l-âliye dersleri
kelâm, meâni, bedi’i içeren belâgat, beyan, mant›k, sarf ve nahv.
Ulûmu’l-’aliye tefsir, hadis, usûl-i hadis, f›k›h, usûl-i f›k›h ve bunla-
r›n dallar›ndan olufluyordu (Atay, 1981: 190-194). Yine de dinî ka-
naatlere yönelik baz› tart›flmal› konular›n devam etmesi nedeniyle
14. yüzy›ldan bafllayarak, hikmet hariç ulûmu’l-cüz’iyye dinî medre-
selerden kald›r›l›rken, di¤er iki gruba ait dersler güçlü bir flekilde
vurgulanmaya baflland› (Baysun, 1987).9

‹slâm’›n yay›lmas› ve ‹slâm kültürü ve düflüncesinin, dinî bilimlerde-
ki çal›flmalara paralel olarak geliflimiyle, Müslüman âlimler, felsefe,
mant›k ve bilim gibi di¤er baz› alanlarda çeflitli kitaplar yazmaya
bafllad›lar. Bu arada di¤er dillerden Arapça’ya çeviriler de h›zla art-
maya bafllad›. ‹slâm âlimlerinin orijinal çal›flmalar›n›n yan› s›ra ba-
z› çeviri eserler de medreselerde ders kitab› olarak kullan›lmaya bafl-
land›. Bu eserlerden baz›lar› flunlard›r:

Eyyûbîler ve Memlûkler zaman›nda, Kudüs medreselerinde tefsir
dersinde flu kitaplar okunuyordu: ‹mam Ebu’l-Kas›m ez-Zemahfle-
rî’nin (537/1143) el-Keflflâf an Hakâiki’t-Tenzîl’i; ‹mam Ebû Muham-
med el-Bugavî’nin (H. 516) Meâlimu’t-Tenzîl fi’t-Tefsîr’i; ‹mam Fah-
ruddin er-Razî’nin (606/1209) Mefâtihu’l-Gayb’›; ‹mam Abdullah el-
Beydavî’nin (685/1280) Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl’i ve di¤erle-
ri. Yine ayn› medreselerde mant›k dersinde flu kitaplar okutuluoyrdu:
Necmeddin Ömer el-Kazvinî’nin (H. 693) efl- fi e m s i y y esi ve Sadeddin et-
Taftazanî’nin (1389) Tezhîbu’l-Mant›k ve’l-Kelâm› vs.1 0
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9Baysun’a göre hikmet dersi ortadan kald›r›lm›flken, Atay bu dersin dinî medreselerdeki ana ders-
lerden birisi oldu¤unu ileri sürmektedir. Bkz. Atay, 1981: 191, 194-195.

1 0 Di¤er kitaplar ve konular hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi için bkz. Abdu’l-Mehdi, 1981: 13-113.



Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde ‹stanbul ve (belli bafll› Balkan kent-
leri dahil) di¤er bir çok kentlerdeki medreselerde f›k›h dersinde flu kitap-
lar ve flerhleri okutulmaktayd›: Burhaneddin el-Merginânî’nin (H. 593)
el-Hidâye’si; Molla Hüsrev’in (885/1480) Durer’i ve flerhi Gurer’i; Ha-
lebî ‹brahim’in (1549) Multeka’l-Ebhuru ve di¤er baz› eserler.11

Medreselerde e¤itim veren hocalara, e¤itim verdikleri sahaya göre mü-
derris, fleyh ve üstat gibi özel isimler verilmekteydi. Müderris terimi ge-
nellikle f›k›h hocalar› için kullan›l›rken, fleyh terimi genel olarak Kur’an,
hadis, gramer ve mant›k gibi di¤er bütün dallarda kullan›lmaktad›r. Bu
alanlar›n hocalar› fleyhu’l-k›ra’at, fleyhu’l-hadis, fleyhu’n-nahv; ma-
kamlar› ise meflîhatu’l-k›raat, meflîhatu’l-hadis vs. fleklinde adland›r›l›-
yordu (Makdisî 1981; Pedersen & Makdisî, 1981). Üstat terimi ise günü-
müzde bile Arap ülkelerinde kullan›lmaya devam eden bir onur s›fat›
olup, ça¤dafl Arapça kullan›mda Bat›’daki profesör terimine denktir (Pe-
dersen & Makdisî, 1981).

Ö¤renciler (talebe, tullab, tekili talib) sistematik olarak farkl› ‹slâmî
e¤itim alanlar›ndaki bu hocalardan ders al›r ve hocalar›n› kendileri
seçebilirlerdi. Ö¤renciler y›llarca bu hocalardan e¤itim gördükten ve
e¤itimlerini mükemmel flekilde tamamlad›ktan sonra geleneksel ola-
rak bir ya da daha fazla hoca taraf›ndan verilen bir ö¤retim ruhsat›,
icazet elde etmekteydiler.

‹slâmî e¤itim ve e¤itim kurumlar› hakk›nda k›sa bir özet sunduktan son-
ra, flimdi ‹slâmî e¤itim yaflam›nda uzun bir tarihe sahip olan icazet g e l e-
ne¤ine geçebiliriz. Bu takdim bölümü icazetin sözlük anlam› ve teknik
anlam›yla bafllayacak ve sonra ‹slâm dünyas›nda icazetin tarihsel gelifli-
mi ve önemi ile devam edecek ve icazet türleriyle bitecektir.

‹cazetin Anlam›

‹cazet, ‹bn Manzur’un (1970) Lisânu’l-Arab adl› eserinde etimolojik kö-
kenine atfen belirtti¤i gibi, t›pk› bir yast›¤a yaslan›r gibi yaslanmak a n-
lam›na gelen eceze kök fiilinden türetilmifltir. en-Nevevî, et-Takrîb ve’t-
Te’sîr li-Ma’rifeti Suneni’l-Beflîri’n-Nezîr adl› eserinde bu fiilin tarlala-
r› sulayan ya da susuzlu¤u gideren suyu ifade etmek için kullan›ld›¤›n›
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1 1 Di¤er kitaplar hakk›nda daha fazla bilgi için ve ayn› zamanda bu derslerin ayr›nt›lar› için bkz.
Baysun, 1987; ‹pflirli, 1988: 30-35; Atay, 1981: 194-195; Uzunçarfl›l›, 1988: 20-31.



belirtmektedir (en-Nevevî, tarihi bilinmiyor: 18). el-Fîrûzâbâdî (1993:
652) ise el-Kâmûsu’l-Muhît’inde sözcü¤ün bu aç›dan anlam›n› izin, ruh-
sat ya da yetki verme olarak belirtmektedir.

‹bn Manzur’a göre teknik olarak icazet ismi ö¤rencilerin belli bir bilim
alan›nda bilgiye sahip olduklar›n› iddia etmek için güvendi¤i makamla-
r› ifade etmektedir. en-Nevevî’ye göre ö¤renci bir profesörden kendisine
icazet vermesini, yani kendisinin bilgi susuzlu¤unu gidermesini ister. el-
Fîrûzâbâdî e¤itime iliflkin olarak bu terimin ö¤retme izni vermeyi ifade
etti¤ini aç›klamaktad›r.

‹slâmî pedagojide ‘icazet’ terimi genel olarak ‘ö¤retme ruhsat›’na iflaret
eder ve daha spesifik olarak bir yüksek ö¤renim kurumundaki bir hoca
taraf›ndan, hocan›n derslerini baflar›yla tamamlayan ve böylece ayn›
dersi kendi ö¤rencilerine aktarma yetene¤i kazanan bir ö¤renciye verdi-
¤i sertifikay› ifade eder (Ebied & Young, 1974: 445).

Böylece icazet, kendi anlatt›klar›n›n hepsini aktarmas› için ö¤rencisini
ruhsatland›ran bir izin verici (el-muciz, yani âlim ya da hoca) taraf›n-
dan verilir. Genel olarak bu icazet, aktar›lmas› için ruhsat verilen kitap-
lar ya da derlemelerin ve ayn› zamanda derslerin isimlerini içerir. Âlim-
den yap›lacak bu aktarma genel ya da ayr›nt›l› olacakt›r. Rivayetçiler sil-
silesi kitab›n yazar›na ya da Hz. Muhammed’e (A.S.) kadar geriye gider
(Gunaymah, 1953: 219; el-Meclisî, 1983: 102/166; el-Tahranî, 1972:
233-234; el-Mar’aflî, 1995: 9).

‹slâm Dünyas›nda ‹cazet Gelene¤i ve Önemi

‹slâm gelene¤inde rivayet (aktarma) son tahlilde bask›n karakterini,
Cebrail taraf›ndan Allah’tan kendisine aktar›lan, kurtulufl için gerekli di-
nî bilgiyi (ilim) vahiy yoluyla almak üzere seçilen Peygamber’den almak-
tad›r. Peygamber bu ilmi ashâb›na, onlar tâbiûna, onlar da tebeu’t-tâbi-
ûna aktarm›fl ve böylece yüzy›llar arac›l›¤›yla ulemâya (tekili âlim) ka-
dar gelmifltir. Bu hadis rivayetleri Peygamber’in sünnet tabir edilen ey-
lemleri, sözleri ve tav›rlar›na iliflkin aç›klamalard›r. Bu rivayetin vas›ta-
s› ezberlenen, yüksek sesle okunan sözler, yani Kur’ân’d›r.

‹cazet iki yolla verilir: sözlü ve yaz›l› olarak. Ancak tarihsel bak›mdan
sözlü tarz yaz›l› tarzdan önce gelir (Fayyad,1967: 21; Gunaymah,1953:
223). Bu genifl anlam› kazanmas›ndan önce, icazet en az güvenilir olan-
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dan bizzat sözle do¤rudan rivayet edilene kadar s›n›fland›r›lan sekiz ge-
çerli hadis aktarma yolundan yaln›zca birisiydi (el-Mar’aflî, 1995: 6-7;
Goldziher & Bonabakker, 1986). Muhaddisler bu terimi bilim ad›na kul-
lanan ilk kiflilerdir. Çünkü onlar bilginin yaz›l› hâle getirilmesine önem
veren ilk Müslümanlard›r. Daha sonra bu metot di¤er bilimlerde de kul-
lan›ld› (Gunaymah,1953: 220). 

Böylece icazetle ba¤lant›l› ilk teknik terim sema’, iflitme fiilinden türetil-
mifltir. Hadis literatüründe kullan›lan bu terim (sema’) dinlemenin ruh-
satland›r›lmas› (icâzetu’s-sema’) anlam›na geliyordu. Bu onay kitap ya
da di¤er yaz›l› eserlerin sonuna ilâve edilirdi ve icazet sahibinin ve bazen
onunla birlikte ismi zikredilen di¤er kiflilerin bu materyali ruhsat verenin
yönetimi alt›nda ö¤rendi¤ini belgelerdi. Üstat kitab›n yazar› ya da tam
yetkiye sahip kifli olarak ayr›ca kitab›n içeri¤ini nakletme yetkisini de ve-
r e b i l i r d i .

‹câzetu’s-sema’ya dahil olan unsurlar flunlard›r: ruhsat veren (müsmi’),
okuyucu ya da zikreden (kari’), dinleyici (sâmi’ûn; tekili sâmi’) ve ruh-
sat› yazan (kâtib, kâtibu’s-sema’, kâtibu’t-tabaka, musbitu’s-sema’.12

Bu gibi bir dinleme ruhsat› metnin okunmas› ya da ezberden tekrar›n›
içerir. Bu okuma ya da ezber birisi Kur’ân ile, di¤eri de hadis ile ba¤lan-
t›l› iki temel terimle ifade edilir. Her ikisi de birbiriyle yak›ndan ba¤lan-
t›l› ve hatta efl anlaml›d›r: karae ve semi’a (Makdisî, 1981: 140-141).

Hadis rivayet etme icazeti baflkalar›n›n da ayn›s›n› yapmas›na izin ver-
meyi içerir. Yani baflkalar›na hem izin hem de izin verme yetkisi verile-
bilir. Hadis rivayet etme ruhsat›ndan sonra, hukuk ö¤retme ruhsat› (e l -
icâze li’t-tedrîs) gibi di¤er ruhsat türleri de gelifltirildi. Burada ruhsat›n te-
mel amac› hadisin gelecek kuflaklara aktar›lmak üzere korunmas› de¤il-

Mesut IDRIZ

176

de¤erler 

e¤itimi

dergisi

1 2 Biyografik notlarda s›kl›kla bir âlimin t a b a k a yazar› oldu¤u, bunun anlam›n›n ise onun
güvenilirli¤ini ve do¤rulu¤unu teyit etmek oldu¤u ve bunun genellikle güzel bir el yaz›s›
ile yaz›lm›fl bir tasdik oldu¤u zikredilir. Müsmi’ kendisi üzerinde çal›fl›lan kitab›n yazar›
(mü’ellif) olabilece¤i gibi, bu kitab› ö¤retmeye yetkili bir baflka âlim olabilir. Bu durum-
da do¤rudan yazara kadar geri giden ya da yazarla kendisi aras›ndaki bir ya da daha faz-
la say›da yetkili âlimi de (sened, isnad, rivayet) zikreder. K a r i ’ , yani okuyucu genellikle
kitab› okuma ya da ezbere okuma konusunda en yetkili kiflidir. Dinleyiciler yazar, kâtip
taraf›ndan, e¤er herkes taraf›ndan eflit olarak ö¤renilmemiflse, her bir dinleyicinin
okudu¤u tam miktar belirtilir. Yazar genellikle tam isimleri, derslerin say›s›n›, yerini ve
tarihini bilme konusunda güvenilebilecek ö¤rencilerden birisidir. Daha fazla ayr›nt› için
bkz. el-Müneccid, 1955: 232-241; Makdisî, 1981: 140-141.



di. F›kh›n geliflmesiyle birlikte icazet e¤itme, ö¤retme ruhsat› fleklinde ge-
liflti (el-Macarî, 1982: 53).

Bu ö¤retme ruhsatlar› ilk olarak hicrî üçüncü yüzy›lda Ba¤dat’ta verildi.
K›sa süre sonra dördüncü yüzy›lda bütün ‹slâm ülkelerinde evrensel ola-
rak kullan›lan bir e¤itim prosedürü hâline geldi. Bu uygulama daha son-
ra di¤er alanlara da yay›ld›. Böylece üstat art›k kendi yönetimi alt›nda
belirlenmifl e¤itim müfredat›n› tatminkâr olarak tamamlam›fl olan ö¤-
rencilerine kabul edilen bir sertifika verebiliyordu. Erken dönemde icazet
genellikle ö¤renilen kitab›n arka sayfas›na yaz›lan flerh fleklinde veril-
mekteydi (Shalaby, 1979: 147-148)

S›navlar

‹cazet, s›nav yapan âlimi aday›n yetkinli¤i konusunda tatmin eden bir
sözlü s›nav sonucunda verilmekteydi. Bafllang›çta basit bir ifllem olan bu
s›nav, zamanla icazet almak isteyen aday›n bir tez ya da tez serisini sa-
vundu¤u bir tart›flma hâline dönüfltü. Aday bu tart›flmada uzmanl›¤›n›
kan›tlad›¤› zaman hukuk ö¤retme (tedris) icazeti veriliyordu. Bu icazetin
kökeni ve geliflimi f›k›h biliminin hadis biliminden geliflmesine paralel
bir çizgi izlemektedir. Ayr›ca s›nav aday›n ö¤rendi¤i özgün kitaplar üze-
rinde yap›l›r. Örne¤in, ‹brahim b. Makram efl-fiirazî’ye iki hoca taraf›n-
dan hukuk ö¤retme ve fetva verme icazeti verilmifl, fiirazî ayr›ca baflka
hocalar taraf›ndan farkl› kitaplar konusunda s›nava tâbi tutulmufl ve bu
s›nav sonucunda bu kitaplar› da ö¤retme icazeti alm›flt›r (es-Sahavî’den
aktaran Makdisî, 1981: 151-152).

Ö¤rencilerin ‹cazet Alma Yafl›

‹cazet genellikle ö¤rencilere ileri bir yaflta verilmekteydi. Bu yafl otuzlu,
k›rkl› ve hatta daha ileri yafllar› bulabiliyordu. Ancak daha erken yafl-
ta icazet alan istisnalar da vard›. Suriyeli meflhur f›k›h âlimi Evzâî’nin
ilk fetvalar›n› on üç yafl›nda iken verdi¤i rivayet edilmektedir. fiafiî
mezhebine ismini veren fiafiî on befl yafl›nda iken ünlü Mekke’li f›k›h
âlimi Müslim b. Halid taraf›ndan kendisine icazet verildi. Tacuddîn
Subkî’ye f›k›h ö¤retme ve fetva verme icazeti on sekiz yafl›nda iken ve-
rildi. Buna benzer baflka örnekler de vard›r. Asl›nda bunlar mükemmel
haf›zaya sahip usta âlimler idi (el-Hanbelî’den; el-Askalanî’den; en-
Nu’aymî’den aktaran Makdisî, 1981: 149).

Bütün bunlarda ve di¤er örneklerde belirtilen yafllar›n ola¤an d›fl› olarak an-
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lafl›lmas› gerekir. Verilen yetki yap›s› itibariyle kifliye özel oldu¤u için, onu
veren profesöre ba¤l› idi. Ayr›ca baz› üstatlar yetki vermede serbest de¤iller-
di. Örne¤in f›k›h âlimi Ebû ‹shak ‹brahim b. Yahya ed-Dimeflkî ö¤rencileri-
nin icazet almas›n› son derece güçlefltirmiflti. Adaylar› yetersiz görerek icazet
vermeyi reddetti¤i bir çok örnek bulunmaktad›r (Askalanî’den aktaran
Makdisî, 1981: 150). Ayn› durum Osman b. Said Osman Ebû Ömer için de
rivayet edilmektedir (el-Akfl, 1986: 156-157) ve baflka benzer örnekler de
vard›r. Kendilerinin yetersiz oldu¤unu ve icazet almaya lay›k olmad›¤›n›
ilân eden baz› ö¤renciler de vard›r. Bu, onlar için büyük bir sorumluluk ol-
du¤u için icazete lay›k olduklar›n› kabul etmekten kaç›n›yorlard›. Buna ör-
nek ‹bn Hubeyfl’tir. O flöyle söylemiflti: “Allah flahit ki, ben icazet almaya lâ-
y›k de¤ilim...” (el-Mukrî’den aktaran el-Akfl, 1986: 156-157).

‹cazet: Kiflisel Yetki Verme

Görev ve yetki âlime, din bilginine, özellikle f a k i he aittir. Üstat-fakih f›-
k›h ö¤retme icazeti verdi¤i yani hukuk alan›nda meflru ve yetkili otorite
olarak hareket etti¤i zaman, bunu bir fakülte olarak hareket eden üstat
fakihler grubunun parças› olarak de¤il bireysel olarak yapar. Modern
ça¤lara kadar icazet, yetki veren âlimden yeni yetki verilene yönelik bir
kiflisel yetki eylemi olarak kald›. Bu süreçte egemen gücün herhangi bir
yeri yoktu. Ne halife, ne sultan, ne emir, ne kad› ne de baflka birisi böy-
le bir icazeti verebilirdi. ‹slâm’da kilise, kilise hiyerarflisi, üniversite yok-
tu; yani üstatlar loncas› yoktu. Yaln›zca üstat fakih icazet veriyordu. Hiç
kimse onu yasal olarak bunu yapmaya zorlayamad›¤› gibi bunu yap-
maktan da al›koyamazd›. Dinî otorite saltanatta de¤il, din âlimlerinde,
u l e m ada idi. Üstelik uleman›n e¤itim verdi¤i kurumlar tamamen sultan-
dan ba¤›ms›z kurulufllar idi ve kurulmalar› için sultan›n izni gerekmiyor-
du. Gerçekten de icazet konusunda, o kurumun kurucusu olsa dahi, sul-
tan›n hiçbir söz hakk› yoktu. ‹slâmî e¤itim, t›pk› ‹slâm hukuku gibi te-
melde bireyci, kifliseldi (Makdisî, 1981: 271).

‹cazet Türleri

Alt› tür icazet vard› ve bunlar flu flekilde s›ralan›yordu:13
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13 Ayr›nt›lar için bkz. Nashabî, 1985; el-Akfl, 1986. Bu referansta üç ve dördüncü
türler nakledilmemifltir. Çünkü bunlar›n her ikisi de çok zay›f icazetler olarak kabul
edilmifl, ‹bnü’z-Zübeyr’in S›latu’s-S›la’›nda taraf›ndan çürütülmüfltür.



(i)  Özel ‹cazet: Burada icazet belli bir kifli taraf›ndan belli bir kifliye ve-
rilmektedir. Bu en prestijli icazet türü dört zorunlu bölümden olufl-
maktad›r: hocan›n ismi, ö¤rencinin ismi, dersten bahsedilmesi ve
e c e z t u teriminin kullan›m›.

(ii)  Özel Olmayan ‹cazet: Burada hocan›n isminden ve ö¤rencinin is-
minden söz edilir, ancak dersin ad› yer almaz. Böylece hoca ö¤ren-
cisine, hangi kitap ya da ders oldu¤undan söz etmeksizin, kendisin-
den ö¤rendi¤i konular› aktarma izni verdi¤ini söyler.

(iii) Genel ‹cazet: Burada hocan›n ad›ndan söz edilir, ancak bir ö¤renci
grubuna, spesifik olarak isimlerinden söz edilmeksizin spesifik bir
derste ondan ald›klar› ilmi aktarmalar› için genel bir izin verilir.

(iv)  Belli bir Kitap Hakk›nda Verilen ‹cazet: Bu tür icazet çok spesifik-
tir; hoca belli bir ö¤rencinin kendisinden belli bir kitap konusunda
ders ald›¤›n› ya da spesifik bir metni ezberledi¤ini onaylar. Ancak
ö¤rencinin bunu kan›tlamas› hâlinde bu tür bir icazet verilir. 

(v)  Yaz›flmayla Verilen ‹cazet: Bu tür icazet hadis literatürüne özgüdür.
Bir âlimin bir kitap yaz›p, onu bir ya da daha fazla ö¤rencisine, on-
lar›n bu kitapta hocan›n yazd›¤› bilgileri di¤er ö¤rencilere aktarma-
lar›na izin veren bir “icazet mektubu” ile birlikte göndermesiyle ger-
ç e k l e fl i r .

(vi) Onursal ‹cazet: Bu icazetler s›kl›kla ulema ile s›n›rl›d›r ve genellikle
kendi aralar›nda karfl›l›kl› sayg› ve takdir iflareti olarak verilir.

(v i i) Bu icazet türlerinin her birinin de¤iflik versiyonlar›n› bulmak müm-
kündür. Ancak bütün icazetlerin ortak karakteristi¤i, daha önce be-
lirtildi¤i üzere, hepsinin kurumsal olmaktan çok kiflisel olmas›d›r.
Gerçekten de bu ‹slâmî e¤itimde belgelendirmenin en seçkin karak-
t e r i s t i ¤ i d i r .

‹cazetin Önemi

‹cazetin ‹slâm medeniyetinin modern ö¤rencileri için önemi büyüktür.
‹cazetin önemi befl noktada özetlenebilir:

(i)   Bu belgeler ciddî miktarda ayr›nt›l› biyografik bilgi içerir. Hz. Pey-
gamber’in (S.A.V.) sözleri, hâlleri ve eylemlerini rivayet eden âlimle-
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rin biyografileri, onlara icazet veren hocalar›n isimleri, nesep bilgile-
ri ve unvanlar› eserleriyle birlikte belirtilir. Bu, ‹slâmî biyografiler
için en büyük kaynak kabul edilebilir. 

(ii)  Âlimler, onlar›n bilimsel faaliyetleri, uygulamalar›, görüflleri ve dü-
flünceleri hakk›nda bir çok de¤erli tarihsel bilgi içerirler.

(iii) Belli dönemlerde e¤itim ve ilim merkezi olan kentler hakk›nda bir
çok bilgiler verirler.

(v)  Belli derslerin ö¤renilmesinde en çok yararlan›lan kitaplar› ortaya
k o y a r l a r .

(vi) Bu icazetlerden ‹slâmî akademik yaflam›n geliflimi ve alt›nda yatan
fikir ak›mlar›n›n tasviri elde edilebilir.

‹cazet Tarzlar›

Daha önce icazet türleriyle ba¤lant›l› olarak söz edildi¤i üzere, özel ica-
zet denilen bir icazet türü vard›r. Bu türde, özellikle hadis alan›nda ve
daha sonra hat, tarikat, tasavvuf, fliir, edebiyat, t›p bilimleri ve ‹slâmî
ilimler gibi alanlarda icazet tarzlar› bulunmaktad›r. Hadis icazetlerinin
‹slâm tarihinin erken dönemlerindeki gelifliminden sonra, di¤er icazet
tarzlar› do¤du.

Hat icazeti çeflitli türleriyle birlikte hocalar taraf›ndan ö¤rencilerine hat-
tat ya da kâtip olarak devlet dairesinde çal›flabilecek kapasitede olmala-
r› nedeniyle verilmekteydi. Bu tarz icazetlere iliflkin örnekler el-Mura-
dî’nin Silku’d-Durer ve U¤ur Derman’›n Hattat ‹cazetnameleri ( 1 9 7 0 ,
1973) adl› eserlerinde bulunabilir. Bir çok ö¤renci hem devlet dairesinde-
ki hem de matbaan›n bulunmad›¤› dönemde kitaplar›n ço¤alt›lmas›nda-
ki önemi nedeniyle ‹slâm hat sanat›nda uzmanl›¤a ilgi duyuyordu.

‹cazetin tarikat ve tasavvuf tarzlar› bak›m›ndan, müridlerine ya manevî
otorite olarak (fleyhin halefi olabilmesi için) ya da tasavvufla ilgili kitap-
lar› ö¤retebilmek için izin verme amac›yla fleyhler aras›nda çok yayg›n
icazet uygulamalar› vard›. Manevî otorite vermeye bir örnek olarak fieyh
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14 ‹cazet (Haz›r Ömer Efendi’ye fieyh Abbas Efendi taraf›ndan 1321/1901 y›l›nda
verilen yay›nlanmam›fl icazet –Kiflisel koleksiyon, Hüsamettin Vardar, Üsküp).



Abbas Efendi’ye Haz›r Ömer Efendi taraf›ndan, Nakflibendiyye’nin bir
kolu olan Ümmi Sinan tarikat›nda, H.1321 y›l›nda Üsküb’te verilen ica-

zet gösterilebilir.14 Burada, fieyh Nizamüddin Evliya’ya, üstad› fieyh Fe-
ridüddin Ganîfleker taraf›ndan verilen ve manevî otoriteyle birlikte Ebû
fiekûr Sâlimî’nin iman esaslar›n› ele alan Temhidat’›n› ö¤retme icazeti
tasavvufla ilgili bir kitab› ö¤retebilmek için izin örne¤i olarak zikredile-
bilir (Nizamî, tarih yok).

fiiir dal›ndaki icazete; Ali b. Muhammed b. Mahfuz el-Alevî taraf›ndan
o¤lu S›dd›k b. Ali’ye H. 691 y›l›nda verilen icazet, Ömer b. el-Ferid’in bir
fliir kitab›n› ö¤retme izni içermesi bak›m›ndan örnek olarak gösterilebi-
lir. Bu icazet flu flekildedir:

Âlim, dürüst ve gayretli ö¤renci, o¤lum S›dd›k b. Ali –Allah ona do¤ru ve
hak yolu izleme ilham› versin ve onu cezay› hak edenlerle birlikte olmak-
tan korusun– Ömer b. el-Ferid’in fliir kitab›n› Sa’iku’l-Ezan Tatvi el Bid
Tay ile bafllayan bir fliir hariç ö¤renmifltir ve bu nedenle ben de ona bu fli-
irleri benden sonra, t›pk› benim fieyh Fahreddin el-Irakî’den sonra yapt›-

¤›m gibi okumas›na icazet veriyorum (Shalaby, 1979).15

T›p bilimlerine gelince, ‹slâm dünyas›nda t›p mesle¤inin önemi onuncu
yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren çok iyi anlafl›ld›¤›ndan, hekimlerin bir s›-
navdan geçmesi ve bir icazet almalar› gerekiyor, aksi takdirde bu mesle-
¤i icra edemiyorlard›. Bu tarz icazetler için ‹bn Ebî Usaybia’n›n (1965)
Tabakatü’l-Etibba’s›nda baz› örnekler bulabiliriz.

‹cazetin Yap›s› ve ‹çeri¤i

Bu bölümde ‹slâm dünyas›nda verilen icazetlerin yayg›n karakteris-
tiklerini içerecek genel bir flema verilecektir. Küçük istisnalar d›fl›n-
da, hemen hemen hepsi az ya da çok bu flemaya uyar.

(i)  ‹cazet de¤iflmez bir flekilde besmele ile bafllar, sonra hamd ve sa-
lâvat ile devam eder.

(ii)  ‹lim övülür ve önemi izah edilir. Burada genellikle “De ki: ‘Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ Do¤rusu ancak ak›l sahiple-
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ri ö¤üt al›rlar” (39/ Zümer, 9) ayeti ya da “‹lmi arama yolunda
seyahat eden kifliye, Allah cennet yollar›ndan birinde yürümeyi
nasip edecektir” (Ebû Davud, no: 3634) hadisi gibi ilmin öne-
miyle ba¤lant›l› Kur’ân ayetleri ve Hz. Peygamber’in (S.A.V.) ha-
disleri zikredilir.

(i i i) ‹snad›n öneminden bahsedilir: Burada genellikle isnada iliflkin olarak
daha önceki büyük âlimlerin sözleri nakledilir. Abdullah b. Müba-
rek’in flu sözü gibi: “‹snad dinin parças›d›r” (Müslim, S a h i h, s.5.)

(i v) Hem ö¤renci hem de hocalar›n isimleri zikredilir: Burada icazeti ve-
ren, icazetin verildi¤i ö¤rencinin ismini yazar. Ö¤rencinin ahlâkî
nitelikleri ve ayn› zamanda akademik baflar›lar›n› sayar. Ayr›ca
icazet veren, bu f›rsattan yararlanarak kendi hocalar›na flükranla-
r›n› sunar ve böylece kendi akademik ba¤lant›lar›ndan söz eder.

(v) ‹cazetin verildi¤i kitaplar›n ve derslerin adlar› say›l›r.

(vi) ‹snad silsilesi, silsilenin o kitab›n yazar›na kadar gitti¤i özgün
bir kitaba iliflkin olmas› hariç, Allah’a kadar uzan›r. Ancak ha-
dis kitaplar›nda bu silsile hadisleri derleyen ve yazana kadar
uzan›r, çünkü o kitaptaki hadisler farkl› raviler yoluyla Hz. Pey-
gamber’e (S.A.V.) ba¤lan›r. Üstelik icazette Hz. Peygamber
(S.A.V.) zaman›ndan hadisleri derleyen kifliye kadar bütün ravi-
lerin isimlerini yazmak çok güçtür. Çünkü isnad silsilesi çok
uzun hâle gelmifltir ve yaz›lmas› uzun vakit ve yer ister. Bu ne-
denle yaln›zca isimlerden baz›lar› belirtilir.

(vii) Daha sonra icazet veren, ö¤rencisine bu ilmi nas›l kullanaca¤›,
bir âlim olarak gelecekteki ö¤rencilerine karfl› ifllevini kendi top-
lumunda nas›l yerine getirece¤i konusunda tavsiyelerde bulunur
ve ayn› zamanda ondan kendisini unutmamas›n› ve Allah’tan af
dilemesini ister.

(v i i) ‹cazet normalde bir dua, verilifl tarihi ve hocan›n ya mühür ya da
imza ile veya her ikisiyle birlikte onaylamas›yla sona erer. Ö¤retimin
yap›ld›¤› kurulufltan nadiren söz edilir. E¤er resmî bir törenle veril-
miflse, törenin yap›ld›¤› yerden söz edilir. Böylece yer belirlenebilir.
Bunun yan› s›ra icazeti veren hocan›n ismi ve tarih belirlenerek de
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yer tespit edilebilir. Bu yolla ‹slâmî bilimlerin co¤rafî durumu, yani
nerede, ne zaman, nas›l ve hangi tür derslerin ifllendi¤i, o yer ya da
flehrin siyasal ve sosyal iliflkiler bak›m›ndan konumu ortaya ç›kar ve
tarihteki rolü anlafl›labilir.

‹cazet ile Sertifika ya da Diploma Aras›ndaki Bafll›ca Farklar

‹cazet gelene¤i, daha önce sözü edildi¤i üzere, ‹slâm’da M. 10. yüzy›l
/ H. 4. yüzy›l gibi çok erken bir dönemde geliflmifltir. ‹ki as›r sonra, mi-
ladî on ikinci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Latin Bat›’da da ortaya ç›k-
m›flt›r. Bu belgeye Bat›’da verilen isim licentia docendi idi ve icazetle
ayn› anlama geliyordu. George Makdisî’ye göre, antik ça¤da, Ro-
ma’da ya da Yunan’da e¤itimde ö¤retme ruhsat› verildi¤ine iliflkin tek
bir kan›t bile yoktur. Ayn› flekilde klâsik e¤itimin devam› olan Hristi-
yan Do¤u Bizans e¤itiminde de böyle bir ruhsat verilmemektedir. Hris-
tiyan Bat› Latin e¤itimi de böyle bir belge üretmemifltir. Hristiyan Ba-
t›’da ilk olarak on ikinci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda herhangi bir yerli
geçmifli olmaks›z›n kurulan bir dizi kurumdan birisi olarak ortaya ç›k-
m›flt›r (Makdisî, 1981: 272). Ancak Daniel Haneberg, ‹slâmî e¤itim ko-
nusundaki eserinde, icazete iliflkin olarak flunlar› söylemektedir: “Sa-
n›yorum bizim l i c e n t i am›z bu ‹slâmî kurumdan (icazet) al›nm›flt›r”
(Haneberg, 1850’den aktaran Makdisî, 1981). Bu nedenle licentia do-
c e n d inin kökeninin icazet olmas› olas›l›¤› bulunmaktad›r.

Ayr›ca hem icazet hem de licentia docendinin geliflimi aflamalar›, Geor-
ge Makdisî’ye göre, yap›s› itibariyle oldukça benzerdir ve bu benzerlikle-
ri yazar flu flekilde tan›mlamaktad›r:

Edebî sanatlarda uzmanl›¤a götüren uzun bir e¤itim sürecine kat›lmak, bi-
lim adam› (mütefakkih) ve fakih aflamalar›ndan geçmek önlisans ve lisans
e¤itimlerine karfl›l›k gelmektedir: Üstada s›radan bir mu’id ya da özel bir
müfid olarak yard›m etme, tart›flmal› konularda repertuar oluflturma (me-
sa’il-i hilafiye, questiones disputatae), ö¤rencilerin birbirlerini sorgulama-
s› (müzâkere, collatio), uygulama bak›m›ndan s›n›fta di¤er ö¤rencilere ya
da hocaya muhalefet etme (münazara, disputatio), fikirlerin çat›flmas›na
dayal› müzâkere (hilaf, sic et non), diyalektikte uzmanlaflma (cedel, dialec-
tica), nihayet ö¤retme ruhsat› elde etme (icazet li’t-tedrîs, licentia docendi)
ve ilk ders ya da konferans› vererek bafllama (ders-i iftitahî, inceptio)

(Makdisî, 1981: 276).
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Aradaki tek fark ‹slâm’da icazetin licentia docendinin Hristiyan Avru-
pa’da bafllamas›ndan bir as›rdan fazla bir süre önce uygulamaya girmifl
olmas›d›r. Licentia docendi Bat›’daki belgelendirmenin ilk biçimi idi. An-
cak tarih boyunca ‘licentia docendi’ terimi üniversite sistemlerine göre ser-
tifika, diploma, derece vs. fleklinde de¤iflim geçirdi. Meselâ Fransa’da, li-
sans geleneksel olarak ilk derece idi. Lisans için e¤itim görme Frans›z
yüksek e¤itim sisteminin ana ilgi odaklar›ndan birisiydi. Ancak 1973 y›-
l›nda bafllay›p 1976 y›l›nda tamamlanan Frans›z üniversite diplomalar›
reformuyla birlikte, lisans›n konumu de¤iflti (Green, 1978: 1234). Buna
karfl›n ‹slâmî e¤itim yaflam›ndaki icazet terimi baz› yerlerdeki istisnala-
r›yla birlikte günümüze kadar ilk gelifltirildi¤i hâliyle kalm›flt›r.

fiimdi icazet ile günümüzün sertifika ya da diplomas› aras›ndaki ana uy-
gulama farkl›l›klar›n› ele almaya bafllayabiliriz. Bunlar üç ana farka in-
d i r g e n e b i l i r :

(i)   Öncelikle, ‹slâmî e¤itimin benzersiz özelli¤i; ‹slâmî e¤itim ku-
rumlar›n›n asla akademik bir sertifika vermeyle ilgilenmemesi-
dir. Bu, özünde ilgili hocan›n sorumlulu¤u olup hoca belli bir
derste ö¤retimin tamamlanmas›ndan sonra baz› ö¤rencilerine,
performanslar›na dayal› olarak, ö¤retti¤i materyali uygulama,
ö¤retme ya da di¤er ilim arayanlara aktarma yetkisi verebilir.
Ne mühür ne de hocan›n ders verdi¤i kurumun onay› talep edil-
mez. Asl›nda bunun anlam› ‹slâmî e¤itim uygulamas›nda icaze-
tin yaln›zca hocan›n sorumlulu¤unu gerektirdi¤idir. Hoca kendi
sorumlulu¤unun bilincinde oldu¤u sürece, ‹slâm kültüründeki
e¤itimin kalitesi ve akademik standartlar› korunmufltur.

Buna karfl›n, Bat›’daki e¤itim kurumlar› sertifika, akademik unvan-
lar ve dereceler vermenin tüm sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Bu
aç›dan hocan›n sorumlulu¤u ikincil konuma düflmektedir. Bu uygu-
lama üniversitelerin büyümesi ve pratik olarak hocan›n kalabal›k s›-
n›flardaki ö¤rencilerini onlara sertifika vermenin do¤rudan sorum-
lulu¤unu alacak kadar iyi tan›mamas› hâlinde sorun yaratmaktad›r.
Böylece hocalarla ö¤rencileri aras›ndaki zengin entelektüel temas
s›kl›kla kaybolmaktad›r. Yaln›zca yüksek ö¤retim düzeyinde hoca-
ö¤renci iliflkisi korunmufltur.
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(ii)  ‹kincisi, icazette, ö¤renilen derslere ilâve olarak kitaplar›n adlar›n-
dan ve kitab›n yazar›na kadar uzanan isnad silsilesinden de söz edi-
lir. Buna karfl›n diploma ya da sertifikada yaln›zca ö¤renilen ders-
lerden söz edilir, çal›fl›lan kitaplardan, onlar›n yazarlar›ndan ya da
bu kitaplar›n isnad silsilesinden söz edilmez. 

(iii) Son olarak, flekilde de fark vard›r. Genel olarak icazetler bazen
yirmi ya da daha fazla sayfa içeren bir kitapç›k formundad›r.
Buna karfl›n sertifikalar ve diplomalar tek sayfay› içeren bir bel-
ge formunda verilir.

Sonuç

‹cazet gelene¤i, daha önce söz edildi¤i üzere, uzun bir tarihe sahiptir ve
Müslümanlar taraf›ndan 3./9. yüzy›l kadar erken bir tarihte gelifltirilmifl-
tir. Hadis ve Kur’ân tefsiri gibi ‹slâmî bilimlerin etkisi alt›nda Müslü-
manlar taraf›ndan gelifltirilmifl özgün bir gelenektir. Hicrî dördüncü yüz-
y›lda bütün Müslüman ülkelerde uygulanan evrensel bir e¤itim prosedü-
rü hâline gelmifl ve hatta birinci bölümde belirtildi¤i üzere, Hristiyan Av-
rupa’n›n e¤itim yaflam› üzerinde de baz› önemli etkiler yapm›flt›r. ‹cazet
gelene¤i bu asr›n bafl›na kadar yüzy›llar boyu devam etmifltir ve günü-
müzde bile ‹ran ve Arabistan gibi ‹slâm dünyas›n›n baz› bölgelerinde
varl›¤›n› sürdürmektedir.

Daha önce izah edildi¤i üzere ‹slâmî bilimlere iliflkin çeflitli icazetler geç-
miflte Müslümanlar›n dinî, kültürel ve e¤itimsel birli¤ini göstermektedir.
Co¤rafî farkl›l›klara ra¤men, ‹slâm ülkelerinin her yerinde icazet gelene-
¤i uygulamadaki çok küçük farkl›l›klar›yla birlikte ayn›yd›. Bunun ya-
n›nda, bütün icazetlerin, ‹slâm dünyas›n›n ortak dili (lingua franca)
olan Arapça ile yaz›lmas› nedeniyle bir dil birli¤i de vard›. Hatta icazet
terimi (ve onun icazetname versiyonu) neredeyse bütün ‹slâm âleminde
ayn› olarak kald›. Buna karfl›n Hristiyan Avrupa’s›ndaki sertifikan›n er-
ken formu olan licentia docendi terimi tarih boyunca üniversite sistem-
lerine uygun olarak sertifika, diploma, derece fleklinde de¤ifltirildi.

Bütün icazetler derslere iliflkin isnad silsilesi içerir ve böylece geçmiflteki
âlimlere uzanan ilim kayna¤›n› gösterir. Bazen özellikle Kur’ân ve hadis
alanlar›nda bu silsile Hz. Peygamber’e (S.A.V.) ve Tanr›’ya kadar uzan›r.
Bu durum hadis metodolojisinin icazet gelene¤i üzerindeki büyük etkisi-
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ni aç›kça göstermektedir. Ayr›ca icazet gelene¤inin önemli bir sonucu da
Bat›’daki örne¤inin aksine hocan›n, kurumdan daha önemli olmas›d›r.
Zira icazet vermede aslolan hocad›r. Ancak bu durum, icazet verme flart-
lar› ve usulünde keyfîlik oldu¤u fleklinde anlafl›lmamal›d›r. Aksine icazet
belgeleri ve tarihsel bilgiler, hocalar›n bu konudaki görev ve sorumluluk-
lar›n›n fark›nda olduklar›n› ve titiz davrand›klar›n› göstermektedir. Böy-
lece ilmî seviye ve e¤itim kalitesi de korunmaktayd›. Bütün bunlara ilâ-
veten; isnad silsilesindeki raviler hakk›ndaki bilgiler ve ravilerin nakille-
ri de modern araflt›rmac›lar için de¤erli bir kaynakt›r.
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Abstract–The ijazah tradition is recognized as having a long history in
Islamic educational life. The term ‘ijazah’ in Islamic pedagogy gener-
ally signifies a ‘licence to teach’, and more specifically refers to a cer-
tificate issued by a professor in an institution of higher learning to a
student who has attended a course of lectures to the professor’s satis-
faction, and who has been deemed henceforth as qualified to transmit
the same subject to his own students.

The ijazah tradition developed in Muslim educational life at least as
early as the 4th century A.H. (10th century A.D) and became a univer-
sally applied educational procedure in all Muslim lands. Originally it
was a tradition developed by Muslims under the influence of Islamic
sciences, such as Hadith and Qur’anic exegesis.  Some two centuries
later, in the second half of the twelfth century, ijazah made its ap-
pearance in the Latin West or Christian Europe. It was a license to
teach, a so-called licentia docendi,which is the same as the ijazah.
Licentia docendi was the earliest form of certificate in the West. But
throughout history, the term ‘licentia docendi’ has been altered, accor-
ding to the university system, into certificate, diploma, degree, etc.
Whereas the term ijazah, in Muslim educational life, has remained al-
most the same since the time it was developed, from the early years of
Islam up until today, with a few exceptions in some areas. The vari-
ous ijazahs in Islamic sciences and in other fields demonstrate the reli-
gious, cultural and educational unity of Muslims in the past, despite
their geographical differences. 

Key Words– Madrasa, Ijazah, Diblom, Education, History of Islamic
Education.
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