


MEDRESELERİN ISLAHATı

Prof. Dr. Hüseyin ATAY

Osmanlılarda m~drese nizann veya diğer deyimle resmi bir mües-
sese olarak medresenin devlet nizamı içinde yer alması, Fatih Sultanın
kendi adıyle kurduğu Fatih Medreseleri ile başlamıştı. Bunların
kuruluşundan bir asır sonra gene aynı nizamın bir devamı olarak
Kanunı Sultan Süleyman'ın kurduğu Süleymaniye Medreseleri Osman-
lı devletinin en muhteşem müesseseleri olma vasnm kazanmışlardı.
Süleymaniye Medreseleri Fatih Medreseleri ile aynı nizamın, çağın ihti-
yacına göre genişlemesiydi. Süleymaniye Medreseleri ve Fatih Medre-
seleri çağın fen ilimIerini, şeriat ve sosyal ilimIeri okutmak üzere gerekli,
imkiim sağlıyorlardı. Böylece Fatih devrinde kurulmuş olan bir iiniver-
,site yerine Kanuni'nin himnietiyle ikinci bir üniversite de kur~uş
oldu. Bunların bu kadar yüce bir ideal ve gaye ile kurulmalanna rağ-
men, bir yazıda sebebIerine temas ettiğimiz gibi, arzulanan gayeye
doğru daha gelişip inkişaf ederek yükselememiş ve yıkılmaya, pek er-
kim bir tarihte diyeceğim, yüz tutmuştur. Burada bu yıkılışın farkına
ne zaman varıldığım ve ele alınan tedbirlerin ne olduğunu inceleyere-
ğiz.

Buna medresenin düzeltilmesi veya ıslahatı diyoruz. Tarihin içer-
lerine doğru yol aldığımız zaman veya başlangıç tarihini takip ederek
günümüze doğru gelirsek, ıslahatın iki kategoride yürütüldüğÜ.llü görü-
yoruz. Şüphesiz bu iki tutum, ıslahat, zamanın şartlarına ve ihtiyacına
göre yapıldığının neticeei olarak ortaya çıkıyor. Bu iki kategorideki ısla-
hatın seyrini tarihte şöyle görüyoruz.

Birincisi tüzük meselesi (A) ve ikincisi (B) program meselesidir.

A- Medreselerin Tüzük Yönünden ıSlahı

Medreselerin ilk defa ıslah edilmelerine duyulan ihtiyacın III. Sul-
tan Mehmed devrinde olduğunu tarihen tesbit etmek mümkündür.
Ancak, bu tarihte bozulmaya başladığına dair ınisaller başka bir yazıda
incelenmiştir. Her nekadar Kanuni Sultan Süleymana atfedilen Kanun-
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namenin gerçekten onun zamanında olup olmadığını tesbit etmek
henüz güçlük arzetmekte ise de ikincİ Sultan Bayezid devrinde med.
reselerde müdcrrislerin tayinlerinde kanunlara aykırı hareket edİ.
lerek iltimasın başladığı bilinmektedir. Elimizde mevcut olan ıs.
lah at fermanı ve kanunnamelerin kesin ve belirli tarihlisine III.
Sultan Muradın saltaıiatının ilk yıllarmda rastlıyoruz. Artık ondan son-
ra nerdeyse her gelen padişah ıslahat ile ilgilenmiştir. III. Sultan Murad'.
ın sık sık medrese ıslahatı ile ilgilendiği müteaddit fermanlar ve kanun-
nameler çıkardığı görülüyor. i\zıcak, bu kadar ilgilenilın~sine raimen
gene de tesİrinİ gösteremediği anlaşılıyor.

Fermanlarda bahsedilen bozukluk ve yapılması istenen şeylerden
üç hususta ıslahatın üzerinde duruluyor. Biri talebenin belli süre oku-
ması ve derse devamı, ikincisi müderrislcrin derslerine dcvamı ve üçün-
cüsü dc okuna gelen kitapların eksiksiz okutulmasıdır. Doğrusu, bir
dördüncüsü olarak da talebenin iyİ öğrenmeden eline icazet veya vesika
verilmemesidir. Bu dört konu bugünün de konusudur. Demek ki eskiIer
de ıslahat görüşlerinde isalıet etmişlerdir. Önemli olan isabetli bir kararı
ciddi olarak uygulama imkanına sahip olmak. ve uygulamakta ihmal
göstermemek ve tekrar iltimas yapmamaktır. Derslerle ilgili üçüncü
kısmı program ıslahatına hırakıp birinci ve ikinci olarak ele almak iste-
diğimiz talebenİn belli hirmüddet okumaya mecbur tutulması ile mü.
derrislerin derslerine devamı sorunudur.

1) Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1526-1540 yılları arasında
Sahn' a varmadan sekiz yıllık bir tahsil' süresi tesbit edilebiliyor.

'20 akçeli medrese 2
30 akçeli medrese 2

40 akçeli medrese 2-3
50 akçeli Hariç medrese 1

50 akçeli Dahil medrese 1

Topl~m: 8-9

1575-6 yılları arasında medreselerde öğretim sürelerinin bir ferman-
da geçtiğine göre tesbiti mümkün oluyor. Ancak bu ferman ıslaha yö-
neliktir. Artık medreselerde ıslahat fermanlarının bu tarihten İtibaren
başladığını söylemek icab etmektedir. Gene ıslah fermanı diye bilinen
oldukça genİş kapsamlı bir ferman daha varsa da, tarihi bilinmemekte-
dir. Burada şunu söylemek yerinde olacaktır. Bu tarihsiz ferman bir

1 Cahit Baltacı 37-42.
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ıslah fermanıdır. Cahit Baltacının da ifade ettiği gibi Fihrist defterinde
bu ferman Kanuni Sult~ Süleyman'aZ atfediliyorsa da, bunun başka
bir delili henüz elimizde mevcut değildir. Gene Cahit Baltacı bu ferma-
nın II. Sultan Selime ait olabileceği ihtimalini ileri sürüyor3 fakat des-
teklemiyor. Uy:unçarşılı ise "bir ferman"da demekle iktifa edip tarihi üze-
rinde durmadan muhtevasını işliyor4• Bu fermanın Kanuni'ye ait olması
gerektiğini tarihi oluş ve mana bakımından ileri sürmek bana doğru
gelmemektedir. Kanuni, medrestierini kurmuş bir müessistir. Onun fer-
manı ve kanunu, tesis kanunu olur. Bu kanun ise bir ıslah kanunudur.
Sonra Süleymaniye medreseleri Kanuni'nin son devirlerinde kuruldu.
Kurulur kurulmaz hemen ıslaha muhtaç olması çok uz~ bir ihtimal
olur. Kanuni'nin ilk yıllarında kurulmuş olsaydı, yanm asra yaklaşan
saltanatının sonuna doğru böyle bir ıslah fermanına ihtiyaç olabilirdi.
Öyle ise bu fermanın Kanuni ilc alakası olmamalıdır. Zayıf bir ihtimalle
şimdilik bu fermanın II. Sultan Sclimc atfedilmesine nza gösterelim.
Buna sebep Sahn-ı Seman'dan önce 8-9 yıllık tahsil süresi bu fermanda
5 yıldan aşağı olmayacağının ifade edilmesidir ki, öncesine yakındır.
1575-6 III. Murad zamanındaki fermanda ise Sahn-i Semandan önceki
tahsilin 3 yıldan az olamayacağı ifade edildiğine göre, demek ki, gittik-
çe bozulan medrese tahsilinin süresi de resmen kısaltılmaktadır.
Öyleki artık iki yılda bütün medreseleri devredip tayin yapılabiliyordu.
Böylece hu fermandan gerçekten ıslah değil, bozuk düzeni ibka ederek
ona meşruiyet verdiğini anlama ihtimali daha çok mevcuttur.

II. -Selim'e isnad edilmesi şimdilik uygun görülen kanunnameyi
bugünkü Türkçe ile paragraflar halinde buraya alıyoruz.

1- Müderrislerİn

a) Okunagelen kitapların tamamını talebelere okutmaları,
b) Talebelerin her biri ile yeteri ve gereği kadar meşgul olmalan,

c) Kitaplann birinde mahir olmayınca başkasına başlamamaları,

d) O devrede okunan kitaplara iyice vakıf olduktan sonra nekadar
zamanda ve kaç kitap okuduğuna dair talebenin eline bir tutanak
vermeleri gerekir.

2 Osmanlı Medreseleri 70.
3 Osmanlı Medreseleri 67.
4 t.R.U. İlmiye 15, fakat 16 ncı sayfada çıktığı not (1) de "daha evvelki kanunda Sahn.ı

Semana giı"ebiJmek için müddet üç sene iken burada beş senedir'diyor. Daha evvelki kanunla
sayfa 15 te zikrettiği 1576'daki fermanı kasdediyor. Burada şu müphem kalıyor. "Daha evvel"
ifadesi tarih bakımından mı yoksa kendisinin kitapta zikredişi bakımından mı önceki diyor. An.
cak kendisi bir tarihçi olması hasebiyle tarih bakımından önceliği kastedeceği akla gelebilir.
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2- Bir üst payeye (sınıf) yükselen talebelerin

a) Aynı şekilde ciddi olarak çalışmalan gerekir. Her payede okunan
kitapları ister aynı medresede, ister ayrı medresede okuyabilirler.

b) Müderrisler talebe (danişmend) anlayışlıdır diye, kitaplardan bir
kaç konuyu okutmakla dersi değiştirmes~nler, bütün konuları,
meseleleri, ilkeleri ve delillerini kavrayana kadar okutsunlar.

c) Müderrisler talebeyi uyarmalı, şiddet ve tehdid kullanarak tam
olarak çalıştırmalıdırlar.

d) Muhtasaratı tamamen okutup, her kitaptan bir miktar ile yetinme-
sinler.

3-
a) Sahn hocaları talebclerine; Tetimmelerdeki öğrencilere (suhte)

dikkat etmelerini ve çalışmayana tckye (oda) vermemelerini vc
dersini okumayan öğrenciyi tutmamalarını (kovmalarını),

b) Haftada dört dersi tamam olarak okumalarını ve günde iki ders
iles yetinmemelerini, meşru özrü olmadan bir ders kaçırmamalannı
temin hususunu sıkı sıkı bildirsinIer.

4-
a) Bir talebe, anlama (istidad) derecesine ulaşıp bir yılda ve belki de

daha az bir zamanda6 Semaniye medreselerine erişip ilim tahsili
olunmazmış (yani olunmazmıymış? diye böyle yapmaya çalışıyor-
lardı ki aşağıdaki emir verilmektedir) .

. b) Bundan sonra emrim odur ki, böyle bir ınustaid (istidatlı kimse)
çıkıp tamamen tayin edilmiş sistem ve yürürlükte olan kanun üzere
bütün payeleri (sınıfları) geçip okunagelen kitapları okuyup ih-
tiyacını gördükten sonra beş yılda Semaniye'ye varıp gırsin, beş yıl-
dan az bir zamanda bil' talebe Semaniye'ye girmesin.

c) Bütün müderdsler bu emrime riayet etsin ve buna muhaiif olana
ceyap vermesinIer.

d) Talebe dolu olan odalarda (yurtlarda) ki talebeyi memleketlerine
yollayarak yerlerine dışardan talebe alındığı görüldüğünden, bundan
böyle emrİm odur ki, bir medresenin odası boş kalmayınca ,dışar-

-5 Sonradan günde iki dersten fazla okumadıklannı yukarda gördük.
6 Buna göre medreselerin nekadar bozulduğu görülüyor.
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dan asla bir talebe alınmasın. Kendi arzusu olmadan hiç bir tale-
beye memleketine gitmesi teklif edilmesin.

5-
a) Bu emrimi, müderrislerin tutup tutmadığı, ihmal edip gevşek tut-

tuklan araştınlacaktır.

b) Bu ferman-ı hümayunuma aykırı hareket eden müderris kendiııi
azledUmiş bilmelidir.

c) Her an fermanımı yerine getirmeye dikkat etsinler, ihmal ve ko-
laylık göstermesinIer.

d) Bütün müderrisler, bu kanunname-i hümayunumun suretini alıp
saklasınlar.

6- Bu suretle hükümdarlığım günlerinde faziletli ilim sahipleri
çoğalsın ve şerefli ilme tam hir riayet ve ilim elıline her türlü yücelik
gösterme ve hürmet etme hasıl olsun?

29 Şevval -983 (1 Şubat 1576) tarihli kanunnamede Sahn-ı Seman-
dan önce medrese1erdeki tahsil süresi şu suretle heyan ediliyordu.

1)~'Talebeden biri istihkakıyle danişmend olduktan sonra"

2) "Üç yıl alettevali sual etmeden Sahn medreselerine varmayalar"
i

3) ,"Sahn müderrisleri dahi bir danişmending danişmend olduktan
sonra, üç yıl hitteman şugl ettiği şuhud-ı udul ile yanlarında sahit ol-
mayınca onun gibileri danişmendliğe kahul etmeyeler'"

4) Bu e~ri Şerifc ınuhalif va;>:'la1'1sad~r olursa

a) danişmend tazir olunup tankten red oluna, ve

b) kahul eden müderris da1ıi muatah ve mazul 0Iur"9.

20 akçeli Medrese 1 yıl

30 akçcli Medrese 2 ay

40 akçe1i Medrese 3 ay

50 Hariç Medrcse 5 ay

7 Kanunname-i (Sultan Süleyman Han ?) Veliyuddin, Efendi No 1970 (122 b. 123 h.)
Bk: Cahit Baltaeı Osmanlı Medreseleri 623 vd).

8 MuUaka medrese talebesi (t.H.U.)
9 Ahmet Refik, Onuneu Asri Hicride İsıaıılıul Hayatı 50-51 İstanbul 1333 İ.H.U. lImiye.

13-14. Bu iiç seııeyi hangi medreselerde ne kadar sUre ile okuyacağı da belirlenmişıir. Cahit Bal-
tacı 67 (ııot 28). 70.
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50 Dahil Medrese 6 ay

Toplam 2 yıl 4 ay

J

Kanunnaİnede bir yıl geçiyor. Buradaki yılı on iki ay takvim yılı
olarak değil, tedris yılı almamız gerekiyor. Böylece diğer medreselerde'
ay hesabıyla yapılan tedrisatın toplamı olan on altı ayı ikiye bölersek
sekiz aylık tedris müddeti olur ve kanunnamedeki üç yıl tamamlanmış
olur. Bir yıl denen Haşiye-i Teerid (20 akçeli) medresesi tahsili de bir
tedris yılı olarak alınırsa ondaki tedris süresi sekiz ay olur. Bu hesabı
medreselerin tedris süresin!n yılda sekiz ay olarak düşünülmesine dair
bir fikir verirlO.

2 Şaban 985 (15 Ekim 1577) de III. Murad tekrar bir ferman çıka-
rarak Fatih Sultan Mehmcd'in kanununa göre tedrisat yapılmadığından
şikayet ediyor ve mevcut nizamlara uyulmasını sıkı sıkı emrediyor,
ancak bunda medreseIerin tahsil süresi söz konusu edilmiyor. Sadece
yapılan suistimaııerden, haksız kayırmalardan, haksız yere müderris-
lerin terfi ettirilmesinden ve danişmendlerin der~lerine devam etmeme-
sinden kendilerine gelecek zararı düşünmeleri hususunda uyarılmakta-
dırlarll•

28 Muharrem 987 (27 Ma,rt 1579) da hir Hümayunname çıkarıl-
mış, özellikle Anadoludaki taleb c isyanlarının bulunduğu yer kadılık-
larına birer sureti gönderilmiştp'ı. Bunda da yeni bir hüküm ve nizam
getirilmiyor. Gelenek halinde olan kanun ve nizamlara göre talebenin
müderrislerin tedds yapmadıkları ve gereken sürece okumadıkları üze-
rinde duruluyor. Yapılan ıslahatlarda yalnız eskiye bir özenti olduğu
göze çarpıyor ve eski nizamlara riayet edilmesi tekrar tekrar ve sık sık
emrediliyor. Bunun yanında yeni şartların 'meydana getirdiği yeni ak-
saklıklar varsa onlara karşı da eskiye ilave olarak hükümler ve cezalar
konuyor. III. Murad devrinde üç defa kanun ve ferman-ı hümayunun
çıkması ve hemen peşinden gelen III. Mehmed'in daha ilk zamanların-
da oldukça geniş kapsamlı bir kanunnamenin çıkmasına gerek görül-
mesi, medrese ıslahatımn başarıya ulaşamadığını gösteriyor. Aynı za-
manda medresenin de büyük bir çıkmaza girdiği ortaya çıkmış oluyor.
Bunun için III. Mehmed,'in ıslahat kanununu bugünkü türkçe ilc takip
edelim.

10) Age 14, Cahit Baltnc! "Dahil" medresesinin bu tarihteki öğretim süresini bildirmiyorsa
da zikrettiği kanunnamede mevcuttur (Os. Med. 37-42).

LL) tIl.U. 1Imiye 241-42 aslı ile basıldı (C.B.Os. Med. 628-29).
12 tR.U: lImiye 242. .
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Kanun-Name

(Ramazan 1006jNisan 1598)13

"Nişan-ı hümayunu verdim ve buyurdum ki:

7

L-
a) Önce, kırk akçe medreseden azledilmiş bir müderris tayin edilsin.

b) Hareket isteyen öğrenci (suhte) ve başkası gitsin ondan okusun.

c). Anlayışlı (mustaid) olduğu anlaşılınca eline hir tezkere verilsin.

d) Böylece talebe (danişmend) olsun ve yirmil4, yirmibeş, otuz, kırk
akçe medreselerde üç ay,.

2) ve Hariç medreselerde beş ay,

3) ve iki-üç medreseye benzeri hareket-i ederek

4) ve Dahil medreselerinde altı ay,

5) 'bu ııuı geçen medreselerde iki seneyi tamamlarnayınca ve gere-
ğince doğru meşru şekilde hareket ettiği sabit olup eline tezkere verme-
yince Semaniye girmesin.

2-
a) Semaniye ve daha yukardaki müderrisler taIebc arasında araştırma

yapıp odadan fazla talebe almasınlar.

b) Nöbettc ve mülazım olanların eşkaJleri yazılıp saklansın. Hala
mülazemette olanlar gelsin, eşkallcrini yazdırsın ve yeni gelenler
eşkallerini yazdırsınıar.

c) Çünkü bir mülazım fevt olunca, hilelıazlar gelip kendilerini yazdı-
rıyorlar. Böyle yapmaların önüne geçilsin. Bazı şirretler de vilayet-
te kalamayınea, talebe (danişmend) olup ilimden nasiLi olmadan ve
müderrislerin (mcvali) hizmetlerinde de olamayıp bahçe ve fırın ve
öküz anbarı hocası oluyur ve nöbette bu şekilde yüz kırk nefer mü-
lazım kayd olmuş, ancak beş altı nefer kimesne olagelmiştir.

d) Sahibi veziri azam olup sağ olmayan eI.liakçe medreselerden muid
(asistan) alınmasın.

3-
13 Aşir Efcndi kitaplığı No: 1004 (69 b. 7l a.), İ.R.U. lImiyc 244 vd. kısmen neşredildi.

Cabit Baltacı tarafında'n aslı ile neşredildi 630-632.
11 Az sonra üzerinde durulacak.
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a) Bundan soma kadılar içelde1s müderris olmasınıar.

h) ve içel müderrisleri kırk akçeye varınea iki yıl medreseye mutasar-
nf olsunlar.

e) İsmi olup eismi (resmi) olmayan medreseleri tamamen kaldırmaya
imkan yoktur.

d) On ve on iki yıl önceden (beri) kadıaskerlerden güvenilen (sıka)
ve itimad edilen ve herkesçe dürüstlükleri kabul edilenlere verile-
geldikleri medreseıcı' verilsin ve diğerleri kaldırılsın. Çünkü bazı
kimseler gelip içelde niüderris namını alıp terakki ederek elli ve
altmış akçe kadı olur ve böylece tafra (sıçrama) yaparak az zaman-

i
da yüksck mevkilere çıkanların sonu yoktur. Artık bundan sonra
olmasın.

4-
a) Yeni mülazım üç seneyi tamamlamayınca kendisine mevki veril-

mcsin, para karşılığı bir mevkiyc tayin olan kadının vazifesini para
ile aldığı yaygın ve meşhur olmuşsa azıcdilmelidir ki, başkasına ib-
ret olsun.

lı) Paye müderrisleri ve daha aşağıdakiler arasında danişmendsizlik
(dokto~a talebesi) ayıp sayılmaktadır. Danişmendi olmayanlar, bazı
tabakalarda azledilmekten korktukları için eahil kimseleri daniş-
mend olarak almakla, ilim yolu büsbütün bozulmuştur. İmdi, mü-
denise danişmendsizlik ayıp değildir~ Belki ayıp olan cahil daniş-
mend 'tutmaktır."

Bu kanunname, önümüze çıkan medreselerdeki tahsil süresinin
/

gene önem kazandığıw anlatmış oluyor. Ancak bu kanunnarnede 1576
daki kanun-namede gösterilen tahsil süreleri kadar üç yıla yakın oldu-
ğunu görüyoruz. Bizim yukarda belirttiğimiz gibi Sahn'dan önce tahsil
süresi 8 vc Sonra 5 yıla meeburi iken sonraki bu iki kanun-nameden ön-
ecsinde üç ve sonrakinde iki yıla indirilmcsini anlamakta zahmet çeki-
yoruz.

20 Akçeli Medrese 3 ay
25 Akçcli Medrese 3 ay

30 Akçeli Medrese 3 ay
40 Akçeli Medrese 3 ay

15 İstanbul, Edirne, Bursa medreselerine ve bunlann eivarlanndaki kasabalarda bulunan
, medreselerin gözdelerine verilen ad idi. (Kanun Name-i AI-i Osman 20, İstanbul. 1330, Tarih.i
Osman EneÜIneni 1I1eemUllSllUni1avesid'ir).
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50 Akçeli Hariç Medre8e

50 - Akçcli Dahil Medrese

Toplam

5 ay
6 ay

23 ay'6

Burada karşımızda sürenin tayini bakımından bir sorun daha çık.
'maktadır. O da "iki sene"nin açıkça belirtilmiş olmasıdır. Yap~ığımız
hesaba göre 23 ay süren tahsili yılda 8 ayı tedris yılı kabul ederek üç Re-
neye çıkarmak mümkündür. Nitekim yukarda öyle yaptık. Yoksa burada
tedris yılı on iki ay mı hesab edilmişti. Buna imkan yoktur. Çünkü tm
azından bir ay ramazanda tedrisat yapılmaz. Gidiş geliş tatil günlerini
de hesaba katarsak bir aydan mutlaka daha fazla tatil yapıldığını kabul
etmek gerekir. Bu "iki sene"yi kesin hesap kabul etmek zorunda oldu-
ğumuza göre medresclere tahsis edilen tahsil sürelerini kısaltmak gere.
keeektir. Kanı.n-namede geçen .

"Yirmi ve yirmi beş ve otuz ve kırk akçe medreselerde üç ay olup"
ifadesinden, bu zikredilen medreselerin her hirinde değil, hepsinde
üç ay okuma)'ı anlamak Türkçeye daha uygWl düşer. Bu duruma göre
hesap şöyle olur:

20 - 25 - 30 - 40 Akçeli Medrese

50 - Akçeli Hariç Medrese
50 - Akçeli Dahil Medrese

Toplam

3 ay
5 ay
6 a,y

14 ay

On dört ay iki tedris yılı olarak kabul edilebilir. Eğer 40 lı. medre-
Bede ayrıca 3 ay tedris kabul edilirse 17 aylık bir tedris olur ki tam iki
tedris yılına tekahül eder. Ne varki bu anlayış kanun-name de mevcut
olan ifadeden anlaşılacak durumda değildir. Böyle kaynağı az olan ve
müphem ifadeler bulunan bil' konuda insan bir ip ucu elde ettiğini zan-
nettiği anda başka bir ip ucu elde etmeğe uğraşırken önceki elinden
kayıyor.

Medresderin ıslahı hususunda en ciddi ve ayrıntılı kanun-namenin
III. Mehmed'in çıkardığı 1006 (1598) tarihli kanun-name olduğu görü-
lüyor. Bundan sonra uzun bir süre, i. Mahmud zamanına (1750) kadar'
medrese ilc ilgili ciddi bir ıslahat teşebbüsü görülmemektedir. Ama
I. Ahmed oldukça ayrıntılı bir Adalet fermanı çıkaraı'ak kadıların yol-

16 Yukarda zikredilen 1006 (1590) Kanun-namesinin (i d.).bendinde, Cahit Baltaeı farkına
varmadan 40 akçeli medresenin Hariç sayıldığını ve beş ay tedris yaptığıııı zikrediyor. Osmanlı
Medreseleri 39. 1.H.U. İlıniye 244'de "Kırklı" medreseyi zikretmemİştir, zühul eseri olabilir.
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8u:ıluklarınııı önüne geçmek istemiştp7. Uzunçarşılı, kadıların ıslahına
daha çok önem verilip medresenin biraz olsun ihmal edilmesinin sebe-
bini; adaletin tevzii, şeri ve hukuki işlerle meşgulolmamalarından do-
layı zararlanııın kadılaı'a göre daha az olduğunals bağlıyor. Oysa bu yan-
lış bir tutum olsa gerek. Kadılar medreseden yetiştiğine göre, medrese
bozuk olur da kadı iyi olabilir mi? Aslında medreseyi düzeltmek ilk
haşta gelen gaye olmalıydı. Koçi Bey, az zamanda müderris ve kadı
olunca ilim sahası cahillerle doldu ve iyi ile kötü helirsiz oldu. çoğu kez
zulüm ve teaddi ettilerl9 diyerek hozukluğu vc zulmün mcnşeiniıı ceha-
let olduğuna işaret ctmiştir. Aslında buna kim8enin itirazı olamaz. Her
felaketin sebehini cahillikte' r::ramak gerckir. Bir işin düzeltilmesi eği-
timle olur. Tesbit edilebildiğine görc kadıları ıslah medrcseden önemli
görülmekle, medrcsenin ıslahı için çıkarılan kanun vc' fermanlar da etki-
lerini göstercmcdi vc medresede haseb, neseb, yaşlılık ve hatta rüşvet20

i$ görmekte devam etti.

Koçi Bey, Ri8alesindc medreselilerle ilgili şu hususlara dikkati çe-
kiyor:

1) İdarenin bozukluğunun mcdreseyc tesiri: İetimai ve idari sebep:

"Son- durum, 1003 (1594.)den beri bu nizam (eski) bozulmuş, daha
önee şeyhulislam olan Sunullah Efendi sebebsiz yere hir kaç defa azle-
dilmiştir. Kazaskerler de çabuk çabuk azledilinee, yerinc gelen azlolma
korkusuna düşüp devlet vekillerine yaranmaya muhtaç oldular ve pa-
dişahm huzurunda gerçeği 8öylemekten çekindiler2l• llerkesin hatınna
bağlanıp kaldılar22•

l7 l.H.U. tımiye 250-253.
l8 l.H.U. lımiye 254.
19 Risale ll, 1273 baskısı.
20 Koçi lley, Aynı yer, l.H.U. ıımiye -248.
2~ Burada bir örnek vermek isti)'orum. Bu risale IV.lIIurad'a 1041 (1631) yılında (lsL.Ans.

6/833) verildiği halde Bağdad seferine giderken şu hadise eere)'an etmiştir. "M"ld Ahmed Efen-
di Anadolu Kazaskeri bulunduğu sırada IV. M"rad'la Bağdad seferine giderkeu İzmit'e gelin-
diği esnada Şeyhulislam Yahya Efendiuin miiIaziııılerinden bir müderris ba~kas1l1a verilen bir
medreseden dolayı önce Rumeli Kazaskerine ve sonra Muld Ahmed Efendiye itiraz ederek ağrr
söz söylemesi üzerine Muld Efendi herifi güzelce dövmüş. Yahya Efendi bun!, işitince müteessir
olup, vaka yı padişah dııymuş, bunun üzerine Sultan Murad bu gibilere iyi muamele edilme,;ni
bilvaslta Muid Aluned Efendiye bildirmiş, fakat Ahmed Efendi, bu tavsiyeye uyacak yerde ken-
diBine pudişalıın iradesini tebliğ eden memura.Deli Hüseyin Pa~a idi-da sert mukabele elti~nden
dolayı Sultan Murud kendisini -azledip kudılıkla Belgrada yollamıştır. (1.H.U. Osm.Tar. 32 J
467) Padişalı hem iltimas edecek.ve hem ıslah, ikisi zıttır, birleşmez. Sonra da i1tin;ı.asetmeyeni
cezalandır. Eski ve yeni felaketIerin sebebi budur.

22 Koçi Beyage 10.
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2) İlim ve kadılık mansılılarınde iltimas yapılmaması gerektiğini
anlatır.

"İımı mevkinin iltimasla (şefaat) verilmesi doğru değildir. Daha
bilgin olana verilmelidir. Kadılıkta dayanak İÜmdir, yaşlı olmak, yıl,
soy ve sop değildir. Şeriat kürsüsü (seceade) alim ve adaletI i olanlara
gerekir. Medreseler de ilmi incelikleri çıkarabileceklere layıktır. Cahil
bir kimsenin yaşlıdır diye bir alime üstün tutulması elbette zulümdür."

3) "ilim ve marifetten yoksun olan bin ya~ında da olsa, Allahın
kullarına (insanlara) faydası olmaz ve hakkı batıldan ayıramaz. Her-
kes, mülazemeti hak sahiplerine verdikleri takdirde az zamanda ilim
yolu nizama girer ve ehliyetli olanlar ehliyetsizlere üstün gelir2)."

Görüldüğü gibi daha öneeki ıslalıat fermanlarından artık bir şey
olmadığı gibi padişahın iradesine de iktiran etmiş değildir. Durumu
tekrar ve bazı teklifleri ihtiva etmektedir.

1678 de vefat eden Hezarfen Hüseyin Efendi'nin de "Telhis 'ul-
Beyan Fi kavanin-ı Al-ı Osman" adh eserinde alimler hakkında padişa-
ha şu tavsiyede bulunuyor.

"Padişahlara lazımdır ki, alimler zümresini saygılı ve şerefli tutma-
hlar. Fakir olanlarına vaıife ve bahşişler vermeyi eksik etmemelidir. İç-
lerinden faziletli ve kamil nefsine hakim muttakı olanlarını mümtaı
kılıp şeriata uyanlara ve çekingen olanlara başkalarından çok hürmet
etmelidir.24"

III. Ahmed (1703-1730) de medresenin ıslahı ile ilgilenmiş ise de
fazla başarı sağlanumamıştır.

i. Mahmud'un 1750 (1163) de Şeyhulislam Murteza Efendiye g6n-
derdiği bir hattı hümayunda iltimasııı, şefaatın ehil olanlar ile ehliyetsİ:i,
olanları hirbirinden ayırmadığı; kaide ve nizamın hozulmasının yüce
dinimizce caiz olmadığından, artık dikkat edilerek ehil olmayanlara ve
hak kazanmayanlara ~edrese ,ve mülazemetin verilmemesini, "Allah
size emanetleri (görevleri) ehline verin" ayetine göre hareket edilmesini
emreder2s•

Bunda bir yenilik görmüyoruz. Ne ders ve ne de tedris süresi gibi
konulara temas edilmemiştir. Eski kanun ve tüzüklerin uygulanması
istenmiştir. III. Selim zamanında (7.4.1789 - 29.5.1807) müteaddit de-

23 Koçi Bey ll, t.R.U. llmiye 248.
24 t.R.U. llmiye 252. Venedik, Biblithecae Regle 1321/3 vrk. 147-a
25 t.R.U. İlmiye 254. ,
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falar (1789, 1893, 1895, 1898 yıllarında) çıkarılmış olan kanun-nanıeler
ve fermanlarda medrese ile ilgili hususların şunlar olduğu görülüyor. .

1789 (1204) da kadılarla ilgili kanunnamedeki 3 üncü madde "Ka-
dılıklara hizmetkar, cahil kimselerden (cehele mekulesinden) hiç kimse
tayin edilmeyerek imtihansız kadı tayin 0lunmaması26"m ifade etmekte-
dir. B~ maddedeki eahilliği giderecek yegane müessese medresedir. O•
halde medresenin ıslahma dair hir hüki~m bulamıyoruz. Aynı şekilde
1793 (1207) hatt-ı hümayundaki ı. madde "gerek Rumeli ve gerek
Anadolu kadılarının cehele güruhundan olmaları hasehiyle şeıi ahkama
vukufsuzluklarından dulayı verdikleri hükümlerİn gayrı şeri olduğu"
ve 3. maddede de "kazalara gönderilecek kadıların, iilim, hükme kadir
ve adil 0lmaları"27 ifadeleri yer almaktadır. Bu maddeler gene medresc-
nin eksik ve yetcrsiz yetişmesine dayanıyor. Kadılam "cahiller güruhu"
demekten, gerçekte medreseyi hedef almış olması gerektiğini anlamak
lazımdır. Sunra medreseden mezun olan bu cahillerin verdikleri hüküm-
Jerin şeri olmadığını iddia etmek çok ağJr hir itham kabul edilmelidir.
Kanuna ithal etmenin öne)l1i bizce büyüktür. Medresede şeriattan başka
bir şey okunmadığı hesaba katılırsel ve onu bitiren şeriat mümessili ve
alimi sayıldığı halde vereceği hükmün şeri olmadığımn ve şeriatla ilgisi
hulunmadığının ileri sürülmesi, o cahil kadıları yetiştiren madreseyi
harekete geçirıneli ve ıslahatı kendisi yapmalıydı.

1208 (1794) ilmiye ıslahatı'n da da daha önceki islahatlara riayet
edilmesi tekit edilmiştir2s.

Sonuç

Medreselerin kurulduğu 1457 ile tekamüle erişip son şeklini aldığı
1557 yılından sonra .Tanzimat 184.0'a kadar önemli bir gelişmenin ve
başarılı bir ıslahatın olmadığını söylemek haksızlık olmaz kanaatınde-
yiz. Yapılmak istenen bütün ıslahatın dayandığı tck esas nokta şudur:
Bütün bozuklukların ana kaynağı olan haksız yere iltimas yapmak,
kanun ve tüzükleri hiçe sayıp hatır için,ve yaranmak için iş görmekti.
Zadeganlar Kanunu yürürlükte olduktan sonra ıslahatı alt tabaka için
mi getireceklerdi? Elbette haşa geçince rüşvetle iş göreceğinde şüpheye
mahal olmamalıydı. Öyle görülüyor ki, ıslahatın hangi çeşidi olursa d-
sun bir zümJ:eyi istisna ediyor veya koruyorsa, ötekiler için de geçerli
olmayacağını önceden kestirmek gerekir. Böyle bir durumda ne padi-
•

26 İ.ır.u. lımiye 256.
27 Age 257.
28 Başveklilet arşivi, sandık 23',evr: No 1 Vekanuvis Halil Bey Tarihi,(I,Hy.l1ıniye 285)
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şahın- çü,nkü etrafının tesirindedir- ne medresenin başında olan şeyhulis-
lam, ve ne de kazaskerlerin gerçek ıslahat yapmalarına imkanyoktu
ve olamadı.

B- Programlarda Islahat

Yalnız Osmanlı İmparatorluğunda değil, bütün İslam memleket-
Ierinde, zamanımızın medeniyetini meydana getiren yenileşme çağının
baskı ve zorunlulukları hissedilmeye başlandı. Bu zamana kadar İslam
dünyasında ve hele Osmanlılarda memleketin ve milletin yüksek öğre-
timi bütünüyle medresclerde yapılırdı. Osmanlı İmparatorıuğunda m~d-
resenin dışında yüksek tahsil seviyesinde öğretim yapan sapece "Ende-
run" mektebi bulunurdu. Buniarın dışında el sanatlan okulları (top-
hane, kılıçhane, tüfeklıane gibi) vardı ise de bunlarda hakim olan pra-
tik sanatlı aşağı seviyedeki mektepler, medrese kapsamının dışında kal.
maktadır. Yukardan beri takip ettiğimiz gibi, medrese milletin yegane
ve tek irfan yeri olup adalet tevzi eden kadılar, sivü ve askeri idareciler,
hekimler, uzmanlar ve memleketin muhtaç olduğu ilim adamlarını ye-
tiştirird~.

D~ğişen hayat şartlarına ve ilerleyen ilim, sanat ve metod verilerine
göre medrese, şartlarını, durumunu Y.C.. tutumunu değiştirmeyi düşün.
memişti. Aslında eskiden, kuruluşu esnasında konan kanun ve tüzük.
leri de olduğu gibi koruyamadığının farkına varmaya başlamıştı. Böylece
medresede meydana gelen bozukluk memleketin her tarafına ve her
müessesine sirayet etmişti. Her taraftan gelen şikayetler devletin başı
padişahı tedirgin ettiği gibi o da medresenin ileri gelenlerinden Şeyhulis-
lamı ve kazaskeri sıkıştırıyor ve onlara fermanlar ve kanunuameler
çıkarıyordu. Ancak, medresenin üst tabakası gereken emirleri yerine
getirmeyi kendi menfaatine aykın bulduğu için uygulamıyor~u. İçlerin-
de uygulamak isteyen çıksa bile, çoğunluk onu hemen vazifeden uzak-
laştınyordu. Bu h",susta, paşalar ve sadrazamlar ve hatta ordu hep be-
raber birbirinin çıkarını koruyorlardı. Rahat geçinmeye ve yü,ksek mev-
kide (.turmaya alışmışlardı. Herkes kendini düşünüyordu. Devleti ve
millet~ düşünen yoktu. Devlet gemisinin batması ilc kendilerinin de
batacağına dair hadis-i şerif bile vardı. Ama bilmiyor veya bilmek iste-
miyor, yahut ta bilen bulunsa bite bir şey yapacak güçte değildi.

Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu on altıncı asırda çizdiği sınırla-
rını sanki aşılmaz birer hendek ile çevirmişti'. Balkanlarda bazan git gel
gibi ileri geri hareketlerin dışında bir şeyolmuyordu. Bu hudutların için.
de her nekadar bazı isyanlar vukua geldi ise de hiç biri imparatorluğu
parçalayacak derecede ayrı bir devlet kurmaya muvaffak olamadı ve-
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ya hunu düşiinemedi. Osmanlı imparatorluğu bu bakımdan ger~ekten
güçlü idi, en zayıf zamanında bile bütünlüğünü korudu, yıkılınca d:t
hep birden çöktü ve tarihe mal oldu. Ne var ki dış devletlerin giriştikleri
savaşlar devleti gerekli tedbirleri almaya zorlamıştı. Çeşme savaşından
(1770) sonra Osmanlı İmparatorluğu artık yeni bir deniz suhayı yetiş-
tirme okulu açmak zorunda kaldı. Böylece 18 Kasım 1773 de "Mühen-
dishane-i Bahri-i Hümayun" adı ilc açılan okul, tarih boyunca Osmanlı
öğretim sisteminde bir yenilik kabul edilmelidir ve III. Selim zamanın-
da 10 Mayıs 1796 yıhnda da Kara kuvvetleri subayı yetiştirmek üzere
de Mühendishane-i Berri-i Hümayun kurulmuştu. Bu okullarda zama
mn gerektirdiği bütiin hesap' ve geometri konuları, tarih, coğrafya,
kozmografya okunuyordu29•

1827 de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure açılmış olmakla,
eskiden beri medrese kısımları arasında sayılan "Darultıp"lar da med-
rese dışına çıkmış oldu.

1838 de Mekteb-i Maarif-i Adliye,
1839 da Mekteb-i Ulum-u Edebiye,
1847 de Darulmuallim Rüşdi,
1854 de MuaUimhane-i Nüvvab
1859 da Mülkiye Mektebi

1867 de Mekteb-i Sultani'ler açılmıştır. Ancak bunlar ük açılış
şeklinde kalmadıkları gibi adları da müteaddit defalar değişikliğe uğra-
mıştır. Bunların açılmasına doğrudan doğruya hükümet adamları ve
padişah tarafından teşebbüs edilmiştir. Böylece medresenin dışında yeni
mekteplerin değişik programla, günün ilimIerini okutan ve hayat şart-
lanna cevap veren bu okulların açılması ile medresenin alt tabanının
elinden alındığı ve üzerinde oturduğu arazinin kaymaya başladığı an-
laşılır ulmalıydı.

Üst ve yüksek tahsili besleyen ilk ve aşağı, alt seviyedeki tahsile
mukayeseli olarak bir göz atmak gerekmektedir. Burada verec~k oldu-
ğumuz programların bugünkü anlamda resmi bir hüviyeti haiz olduğunu
düşünmemek lazımdır. Bunlar alimlerin önerileri ile mevcut olanın tas-
virlerinden yararlanarak ortaya konmaktadır. Ancak Osmanlılarda
buıilarm res~niyeti vakfiyelere Ye devletin çizdiği programlara dayan-
dığım da göz önünde bulundurmalıdır. Resmi olmaktan kasdımız mut-
lak olarak uygulandığını anlatmaktır. Resmi değilse uygulanmasında
kesinlik derecesini tayin etmek zor olur.
__ ~_____ i

29 Programlan için bk: 1-2/327 İkinci ba8kı, Hasan Ali Koçer, Türkiye dc Modenı Eğiti-
min Doğuşu ve Gelişimi 29-30. Sayın Koçer'in eserini (1773) tarihinden başlatmakta fen bilgi-
lerinin okunmasının meşruiyet kazanması olarak görmekte oluşunda tarihi açıdan~isabet vardır.
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Sıbyan Mektepleri

İslam Dünyasında

15

Orta Doğu
Batı Kuzey

Afrika Endülüsü
"osmanlılarda Tanzimattan

Önce Sonra

1- Kuran ve
ezberi

2- Hadis

3- Aşksız şürler
4- Yazı
5- mu kişilerin

hayatı (tarih)
6- Aritınetik

7- Hitabet ('0)

1- Kuran (Yazılışı,
şekli, yazısı)

2- Hadis

3- Şiir
4- Yazı
5- Arap dili

bilgileri
6- Aritmetik' ('I)

1- Kuran

2- tImihal
(namaz kılına)'

3- Yazı (")

1- Elifba.

2- Kuran

3- İImülıal
4-. Teveid
5- Harekeli

Türkçe
6- Muhtasar Ah.

lak-ı Memduha
7- Hat (")

Osmanlılardan önce İslam Dünyasında- özellikle Aral' Dünyası
demek daha doğrusudur, çünkü elimizdeki örnekler onlara aittir- mev-
cut olan Sıbyan mektepIeri programımn Osmanlılarınkinden oldukça
farklı olduğu görülmektedir. Ancak şunu söyleyelim ki, biraz önce verdi-
ğimizlistede, Osmanlı Sıbyan mekteplerinde üç yıl içinde okunan dersler
olduğu açıkça ifade e~ilmektedir. İslam Dünyasındakiiki tür programın
yıllarıbelli değildir. Onlar daha uzun süre bu programı ancak tamamlaya-
bilirler. Sonra hitabct, iyi konuşma, sanatı öyle ilk mektep çocuğuna öğ-
retilecek bir sanat olmasa gerek. Ne varki ilk mektep çocuğuna kelime-
leri iyi telaffuz etmeyi öğretmek yerindedir ve bunun için de "Tecvid"
konmuştu. Türkçe Tecvidin konması iki şekilde anlaşılabilir. Arapça
tecyidin türkçesi olabilir veya Türkçeyi iyi telaffuz etmek için Türkçe
tecvidi olahilir. Şimdi üç seneden fazla tedris yılına sahip olan Sıbyan
mekteplerinin l'rogramlarına bir göz atalım.

Sıbyan okuııarımn oldukça geni~ ıslahatım 1869 (1286) yılında
"Maarif-i Umumiye Nizamnamesi"nde buluyoruz.

Madde 6: Sıbyan okullarının tahsilsüresi dört yılolup dersleri şun-
lardır:

30 İslam Tarilıi, Dr. MehmedDağ ve H.R. Öymen, 57, 59, 173.
31 Age 172.
32 Fatih ve II. Beyazıd VakfiyeIerinde Kuran-ı Kerim ,ve namaz kılmak şartı var (Os.

Er.age 83) i. Mahmud zamalUuda yazı şart koşuluyor (age 85-86, H. Ali Koçer, age 8).
33 H.AIi Koçer 8,60; 1846 yılındaki yönetmelik 1255 (1839) de çıkarılan layıhada:l-Huruf

Heee, 2- Kuran, 3- Teevid, 4- lImühal (abdest, namaz, levazım-ı İslami)~e ve adaboı şeriye),
5- Hüsnü Hat, 6- Okuma dersleri konulmuştur (Malımud Cevad, Maarif.i Umumiye Nezareti
24, 1338).
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[
Müslüman olmayanlara ]
kendi dilleri ile okutulacaktır.

1- Elifha - yeni usul 'İle

2- Kuran-ı Kerim - Müslüman olmayan çocuklara kendi din adamları
dinlerini okutacaklardır ..

3- Tecvid
4- Ahlakla ilgili eserler - Tayin edilecek bir cser olacaktır.

5- İlmü Hal
6- Yazı Talimi
7- Muhtasarfenni hesab

8- Muhtasar T'arih-i Osmani
i

9- Muhtasar Coğrafya

10- Fayda~ Bilgilerle ilgili eserler34•

23. Madde: Rüşdiye Mekteplerinin tahsil müdderi dört sene olup
aşağıdaki dersler okunacaktır.

33. Madde: İdadiye Mekteplerinde Rüşdiyeyi bitirenler okuya-
caktır.

38. Madde: İdadi Mekteplerinin tdhsil müddeti üç yılolup aşa-
ğıdaki dersler okunacak.

Rüşdiye (lIkokul)

1- Mebadii IDum-u Diniye (35)
2- Lisan-ı Osmam kavaidi
3- lınla ve İnşa
4- Kavaidi Arabiye ve Farisiye
.(yeni tertip üzere)

5- İlm-i Hesap
(Defter tutma usulü)

6- Tersim.i Hutut

8- Tarilii' Umumi ve tarihi Osmani
9- Coğrafya
10- Jimnastik '.
11- Mektebin bulunduğu yerde en çok kul-

lanılan lisan (35)

İdadiye (Orta)

1- Mükemmel Türkçe Kitabet ve tnşa
2- Mebadi-i tlm-i Servet-i Milcl
3- Hesap ve Defter Tutmak Usulü
4"- Fransızca

5- Coğrafya

6- Hendese ~e tlm-i Mesalıa
7- Kavanin-i Osmaniye
8- Tarihi Umumi
9- Hikmet-i Tabiiye
10- Mantık
11- İlm-i Mevalid
12- Kimya
13- Cehir
14- Resim (36)

34 Mahmud Cevad, Maarif Umumiye Nezareti, Tarihçe.i Teşkilat ve teraatı 470, 322.
35 Din derslerini, her dinin din adamı okutaeak ve dersler de milletin kendi dili ile okun'a-

caktır. Isteyenler 4. nCÜ senede Fransızeaya başlayabilir. M. Cevad 474.
36 Age. 477-8.
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46. Madde: Sultaniyt; (lise) Mekteplerinde okunacak dersler
Edebiyat ve Uluın sınıfı diyc ikiye ayrılınış bulunmaktadır ve tahıl
müddeti üçer yıldır.

UlumSınıfı

3- Heyet
4- Hikmet-i Tabiiye ve kimyanın muhta.
sar suretle sanayi ve ziraata tatbiki

5- İIm.i Mavalid
6- Fenn-i Tahtit-ı Arazi (1)

1- Hendese-i Resmiye, Menazın Cebir ve
Cebrin Hendeseye tatbıki

2- Musellesati Musteviye ve Küreviye2- Arabi ve Farisi (den Edebiyata ıiit mü-
ellefat) j

3- Meani
4- Fransızca

Edebiyat Sınıfı

1- TiJkçe fenni kitabet ve İnşa

5- İ1m-i Serveti Milel
6- Hukuk-u Milel
7- Tarih (3)

1869 (1286) yılında kaleme alınan Maarif.i Umumiyc Nizamna-
mesinin ikinci maddesine göre tahsil mertebeleri üçe ayrılmıştır. Birin-
cisi Sıbyan ve Rüşdiye (Ana ve ilk okul), ikincisi idadiye (orta) ve Sul-
taniye (lise) mekteplerine ve üçüncüsü, yüksek mekteplerdir. Bu cihetle
Devlet-i Aliye'de umumi mektepler beş sınıfa ayrılmıştır. Birincisi Sıb-
yan, ikincisi Rüşdiye, üçüncüsü idadiye, dördüncüsü Sultaniye rnek-
tepIeri olup beşincisi dahi Yüksek mekteplerdirı.

Bu nizamnamenin büyük atılım ve ıslah getirdiğinde şü.phe yok-
tur. Bugünkü öğretirnin temellerini ihtiva ettiği görülüyor. Bu nizam-
name karşısında medresenin 1867 de kaleme aldığı rapordaki derslerini
karşılaştırdığımızda, medrese programının veya tahsilinin milletin ha-
yatında ne derece rol oynayabileceği veya hayat ihtiyacına ne derecede
ce,vap vereceği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Medresenin aynı ra-
pordaki ders programının Sıbyan okulundan sonra başladığı aıılaşılıyor.

Burada 1284/1867'de medrese alimleri tarafından teşekkül eden
onbeş kişilik ilmi bir heyhi~ medreselerdeki öğretimin düzeltilmesi hu-
susUnda yazdıkları bir rapordaki dersleri ve programları kendimizce
aşağıdaki cetvelde gösterelim.

Yıl - Sınıf Dersler ve Kitaplar

i.
n

- Sabah
- Sabah
- İkindi

Emsile, Bina, Maksud, Izzi (Zarf)
Avaınil, izhar (Nahiv)
HaIebi (Fıkıh)

37 Age 478
38 Age 480.
39 Age 470.
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m- Sabah
İkindi

IV-V- Sabah
İki~i

Vl- Sabah
İkindi

VI-IX - Sabah
İkindi

X • XII - Sabah
İkindi

XIII - Sabah
Ikindi

XIV - Sabah
Ikindi

HÜSEYİN ATAY

İzhar, Ktüiye (Nahiv)
(Ralebi -) (40)
Kafiye (Nahiv), IBagoei (Maııbk) /" .
Multeka (Fıkıh)
Fenari, Kavl-ı Ahmed (Manbk)
(Multeka)
Ta~avvurat, Tasdikat (Manbk)
Muhtasar Meani (Belagat)
Şerhi Akaid (Kelam)
Mir'at (Usul ili- Fıkh)
Kadıınir (Fizik)
.Mutavval (Belagat)
Kadıınir (Fizik), Celfıl (Kelam)
Tavzih (Usulül - Fıkh) .

Bu raporun sekizinci maddesinde tatil günlerinde okunması tav-
siye edilen kitap ve ilimler zikredilmektedir. Ancak bu tatil günlerinden
h,angi tatil günlerinin kas dedildiği belli değildir. Haftanın tatil günleri
mi, yoksa yılın tatil gü.nleri mi olduğu tayin edilmeye muhtaçtır. Çün~
kü çok önemli ders ve kitaplar tavsiye edilmektedir. Onlar arasında bir
tertip gözetilmemiş olmaın, isteyen isteyeni okusun anlamında alınırsa
herhangi birini okumak talebenin seçimine bıı:akılmış olur ve ihtiyat
ders olınası düşünülebilir. Onlar şunlardır:

"İlm.i Tefsir, İlm-i Hadis,

. Fıkıhtan (Dürrü Muhtar) veya (~ürer)

İlm-i Vazi'den Vaziyye

İlm-i Münazaradan (Hüseyniyye) ve (Velediyye)

İlm-i Beyan'dan (Feride) ve (Alaka)

Ulum-u Riyaziye'den (Heyet), (Hendese) _ve (Hesab) gibi kitap

ve risaleler.
Hat ve İnşa,

Talim el.Mutaallim Sarf'a başlanılan günlerin tatillerinde ikindi-
den sonra okunmalıdır."41

Bu rapor bize üç noktayı açıklamaktadır. \
40 - Halebi bitene kadar kayıdı var. Senesi yok. Biz, bir senede bitmeyeüegini hesa-

ba katarak böyle tahmin ediyoruz. Bütün ikindi derslerinde, "Okunan kitap bitince öte-
kine başlanmalı" ifadesi yer almaktadır; Bunun için tahminimizi parantez içine aldık.

11 - Bu rapor, Reyanül, Hakk. dergisinin 18 zilhiccc 1324 H (1908) tarihli iS nci
sayısı nda 322.324 sayfalarında yayınlanmıştır. Osman Ergen taş basması olarak da ha-
sılmış olduğunu süylüyor, (Maarif Tarihi 1 (106 .İkinci baskı),
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1) Derslerin, ilimIerin ve kitapların sırasını, hangisinin hangisin-
den önce ve sonra okunduğunu mesela "Halebi" bitince "Multeka",
Multeka hitince Muhtasar Meani (madde 7)

2) Derslerin ve kitapların yıllara göre tayin,edilmesi ve bölünmesi,
hangi kitabın ne kadar zamanda okunup bitirilmesi gerektiği, mesela
Bina'mn42 bir buçuk ayda bitirilmesi (madde 2), tasavvuratın ve tasdika-
tın üç sene okunacağı (madde 5) Kadırnu'in bir buçuk senede biteceği
(madd~ 6) bildiriliyor.

3) Bütün tahsil on dört senede tamamlanıyor ve medrese tahsili
höylece bitiyor. İhtisas veya başka tahsil raporda yer almıyor. Bu ra-
pordaki ders programı ile Fatih zamanında tesbit ettiğimiz ders programı
kıyaslanacak olursa; aradaki büyük fark/v~ dört asır gibi büyük bir za-
,ınan aşımı da hesaba katılırsa, dört yüz sene sonra dört yüz sene, önce-
sinden daha geri ve çok daha düşük bir ilmi seviyeye düşüldüğü görülür.

1867 tarihli raporda ınedreselerin ders programları ele alınıyor. O
zamana kadar, yapılmaya çalışılan bütün ıslahat teşebbüsleri hep Sul-
tan Fatih'in veya Kanuni'nin medreselerinde vaZ'edilmiş olan ders prog-
ramlarının ve tüzüklerinin iyi uygulanmı;ıdığındaıı şikayet edilmekte ve
ıslahatın eski tüzükleri uygulamak ve eksikleri, yeni maddelerle destek-
lemekten ileri gitmediği görülüyor. Her nekadar 1867 tarihli medrese
ders ıslahatı programını geri, zamanın ihtiyaeına cevap ve~meyecek
~eviyede görüyorsak da yeni bir unsur getiriyor. Bu da derslerin okwı-
ma sürelerini ve tahsil in kaç senede biteceği müddetini nizama sokm~-
sıdır. Bu programın -resmi olduğunu tesbit edemedik- kendiliğinden
medreselerde ve cami derslerinde müderrisJer tarafından uygulandığına
şahit oluyoruz4'.

Bu rapordaki ulemanın isimlerini buraya alarak gayelerini ve cemi-
yette ilim sahasındaki rollerini, rutbe ve seviyelerini tesbit etmiş oluruz.

1- Sanısunı Halil (müderrisinden mukarnr)
2- Ahmet İzzet (mütekaidinden)

42 Mübahat S. Kütükoğlu, 19 uncu asnn ortalannda Sarf ve Nahiv kitaplanndan hangi-
lerinin okutulduğunu tesbit edemediğini beyan ediyor (İstanbuf Medreseleri, Tarih Enstitüsü
Dergisi 279 not 9, İst. 1976-1977). Bu rapora göre ve bir de matbuata yani basılan sarf ve nahiv
eserlerini tesbit ederek okunan kitaplan tayin etmek mümkündür.

43 Mesela Rizeli H.Muhammed Ali Efendi, 1309 H(1891) de derse çıkmış, 1322 H(1904)
de ieazet vermiştir. (Huzur Dersleri 2/327). On üç senede bütün medrese derslerini okutmuştur.
Medresede bir müderri, talebeyi birinci sınıftan alır son sııına kadar bütün dersleri kendi.i oku.

turdu.
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3- Süleyman Vehbi (Mevaliden)
4- İbrahim Edhem (m~validen)
5- Mustafa Şevket (ba paye Edirne)
6- Muhammed Muhyıddin (ba paye İstanbul)
7- Muhammed Şerif (ha paye İstanbul)44
8- Ders vekili Halil (ba paye İstanbul)4S

9 - Ömer Hulusi (ha paye Anadol)
10- Karacasulu Ahmed Necip (muderrisinden)46
11- Balıkesiri Mustafa (müderrisinden)47
12- Ahıshavi Süleyman (müderrisinden)
13- Çankırı Abdulkerim (müderrisinden mukarrır)48
14- Çankırı Ali Niyazi (müderrisinden mukarrır)49
15- Mustafa Tevfik (müderrisinden mukamr)

1924 yılında Tevhid.i Tedrisat Kanunu ile medreseler kapatıldığı
halde 1867 yılındaki raporda kaleme alınan dersler hususi şekilde bu-
gün de aynen okutulmakta ve şu iki fikir hala .hakimiyetini ilgili çev-
relerde sürdürmektedir. Bu eski tarz Arapça okuyuşu daha kuvvetli
Arapça bileni yetiştiriyor ve bu eski tahsili yapmak, bütün din ilimIeri
için en iyi çıkar yoldur.

Tefsir tlmi

Bıi raporda Tefsir ve Hadis ilmi yer almamaktadır. Bunlar en
yüksek ilimler olduğu halde onların medreselerde okutulmadığı bir ten-

44 Kütahya Müftüsü. Abdullah Sıdkının oğlu 1308 (1890) de Hicaz'da ölmüştür. Miftah'
el.Tefasır diye hasılmış hir eseri vardır (Osmanlı Müellifleri 1/340).

45 Bu zat meşhur ders vekili ve Mecelle Cemiyeti azasmdan Filiheli Ahmet Halil Fcyzi
/ Efendidir. 1282(1869)de ders vekili olmuş, 1284 (1870) de İstanhul payesine yükselmişti, 1295
(1878) de fiilen Anadolu Kazaskeri olmuştu. 1302 (1884)de ölmüştür. Yaşı doksana yakındı.
Bu zat Cemaleddin Efgani'yi tekfir etmiş ve o hadisenin haş sehehi olmuştur (H.A.Koçer 109,
H.D.2/145, 832, el..Tahrir 24.)

46 Meşihatı İslamiye müşteşan olmuş, Rumeli Kazaskerliğini elde etmiş 1318(1900) da
ölmüştür (H.D~ 2/840). .

47 Zcrdezade Mustafa Müıüp Efendi 1296 (1878) de Mekke.i Mükerrcme payesi sonra Mek.
kc mollası 1309 (1891) da İstanbul payesini kazannuştı ve aynı yı1m cemazıycI alımnda vefat
ettiği zaman yetmiş yaşında idi. (H.D.2/132, Sicilli Osmani4 /297).

48 Müdems ve molla olup Mekke payesini kazanmış 1295 (1878) den sonra vefatetmiştir.
(Sicilli Osmani 2/326, H.D.2/157).

49 Müdcrris ve dersıaındır. Huzur Derslerinde mukarnrlerin reisi olmuş ve 1299(1882) da
ölmüştür (Sicil 3/577, H.D.2/157).
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kit olarak gösterilmektedirso. Burada açıklanmasına gerek gördüğümüz
hususu belirtmek yerindedir. Eskiden beri tefsir ilmi en yüksek ilimdir
diye bir inanç sürüp gelmektedir. Bunun yanlış ve doğru tarafını açık-
lamakta fayda vardır. Tefsir ilmi demek her nekadar meşhur olmuşsa
da aslında ilmi disiplin anlamında tefsir ilmi diye müstakil başlı
başına kanunları, kaideleri belli, diğer ilimIerden ayrı niteliği
olan. bir ilim demek değildir. Bunun için "tefsir .ilmi" ünvanı
mecaz! bir addır. Böye olunca onu yükS'ek ilim saymak da yanlıştır.
Doğrusu ilim dedikten sonra yüksek sayılmak zorunluluğu vardır. Di.
ğer bir deyimle tefsir, Allahın kelamım anlamak olması bakımından
bütii,n İslami iliınlerin amacıdır. İşte bütün İslamı, ilimIerin gayesi,
Kuran'ı tefsir etmek, anlamak ve ondan hüküm çıkarmak, onu hayata•tatbik. etmek olmasından ötürü yüksek ilimIerden sonra okunması en
yüksek bir amaçtır. Bütün ilimler önce bilinir sonra Kurana tatbik .edi-
lir. Onun için tefsir ilmi deyince bütün ilimIeri anlamak gerekir. Böyle
bütün ilimIeri cemeden bir ilim olamaz, ilimIerde eiheti vahdetin bulun-.
ması gerekir. Mesela, Kclam bir ilimdir, Us'uı ül-Fıkh bir ilimdir, Belli-
gat biI: ilimdir. Miifessir olabilmek için, daha önce yazılmış tefsideri
okumakla değil, bu üç ana disiplin ve onların yardımcılarını iy{ okuyup
hazmetmek şarttır. Tefsir okumak demek, daha önce yapılanları okumak
anlamı~ı taşır ki, bu nakilcilikten öteye geçmez. Ve bu yüksek bir ilim
sayılmaz. Tefsir okumak diyecek yerde tefsir yapmak veya Kuran'ı
açıklamak ve anlamak denirse, yapılmış olan tefsirleri okumanın dışın-
da bir şeyolmuş olur. İslami ilimler bunu yapmak için okunur. Hiç
bir tefsiri okumamış kimse, yukardaki ana ilim disiplinlerini biınse en
iyi müfessir olur ve önceki.müfessirler~ yanıldıklan yerleri hile ortaya
çıkarabilir. Eski medrese zamanında olduğu gibi şin\di de tefsir ilmi diye
anlaşılan bir lim ve disiplin yoktur. Sarf, Nahiv \ Belagat ve Arap Ede-
biyatınıve etimolojisini iyi bilen, Mantık, Kelam ve Usul ül-Fıkhı iyi
bilen bir kimse iyi. bir müfessirdir. Bunun dışında Kuran-ı Kerim,in
temas~ttiği, ilimIere ait ayetleri en iyi anlayan ve tefsir edebilen o ilim-
lerde mütehassıs olanlardır. Bir ayet, bir ilmi bilmekle anlaşılabilirse,
o ilim bilinmezse, o ayet anlaşılmaz.

İşte hü~ün bunlardan dolayı en yüksek. bir ilim diy~ tefsir ilmini
programlarına almadıkları için medreseyi yermek yerinde değildir. Dedi.
ğimiz gibi ilim disiplini olmadığı için bir ayetin başkası tarafından tef-

50 H.Ali Koçcr, Türkiyc'de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi 13, Ş. Tekindağ, Cum-
huriyetin 50. yılında İstanbul Üniversitesi 31, 1973. Mübahat S. KUtükoğlu İstanbul Medrcse-
leri,279, Tarih Enstitüsü Dergisi İst. Ed. Fak. 1967-77.
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sirini okumanın ~adece o ayeti anla~nakta faydası vardır. Onu bilmekle
başka bir ayetin manası bilinmez, onu da ayrıca tefsirden okumak şart-
tır. Eğer bir ayetin tefsirini okuduktan sonra başka bir ayetin tefsirini
anlamak mümkün ise, bu birinci ayetin tefsirini yaparken bir ,kaide ve
ilmi bir kanun ve ilke kullaııılmışsa -elbetteki kullanılır- o başka Lir
ilme aittir, tefsirin kendisinin özel kaidesi yoktur. Tefsir ilmi diye bir
ilim olmd.masının sebebi budur. Buna rağmen teisir okumak gene de
gerekli ve faydalıdır. Bütün bu anlattıklarımız dirayet (anlayış) yolu
ile yapılan tefsire aittiı. Bunun dışında Hz. Peygamberin tefsiri denilen
rivayet (nakli) tefsiri vardır, o ise daha çok hadis ve sünneti ilgilendirir.
Dirayct yollu tcfsire yetenekli olan rivayet yollu tefsiri anlamakta
güclük çekmez.

'refsir ilminin ait olduğu ilimle ilgili glduğuııun en iyi delili ~uhtelif
ilimIerde mutehassis olanların kendi ihtisas dallarını ilgilendiren ayet
.leri tefsir ederek, çeşitli tefsirlerin ortay~ çıkmasıdır.

ÖğretirndeYenilik

Öğretirnde iki önemli unsur vardır. Bu iki unsur öğretiınin seviyesi-
uin düşük veya yii,ksekolduğunu' gösterir. Biri program ve kitaptır.
Diğeri ise hocadır, öğr~tmendir. Osmanlı Türkiyesinde ,öğretim modern-
lı:ştirilmeye başladığı zaman medresenin. ne düşündüğünü öğrenmek
zordur. Öyle görülüyor ki kendi içine çekildi. Medrese böylece kendi
çıkmazı içinde sıkışıp kaldı. Yapması beklenen şu idi. Bütün okulları
kendisi hükümet ve devlet adamları ile birleşerek açacaktı. Medresenin
eski programı mümkün olduğu kadar asri metIJdlara yer verecek şekilde
düzenlenmesine gitlilecek ve bunun dışında meq1leketin. ve hayatın,ge-
.rektirdiği hukuk edebiyat, felsefe, tarih gibi fakülte ve kısımlarının açıl-
maı-ına katılacaktı. Eski geleneksel medrese tahsili modern metodla ça-
lışmaya geçerek diğer fakülteler gibi bir fakülte olmak üzerc devam ede-
cekti. Bugün de önereceğimiz şu planı hesaba katacaktı. Artık tarihte beş
yüz sene önce olduğu gibi milletin okumuş yazarı olan ayuını, d~ni öğ-
retimi l,ıir din mutelıassısı kadar bilmek zorund ••değildir. Onun, sadece
müslüman olacak kadar, yani güıılük dini vecibeleri yerine getirecek
kadar bir din bilgisi bilmesi gereklidir. İ~te bu esası bütün okulların
programlarina kuyduktan sonra geri kalan ilim ve kültür,herkesin kendi
arzusu ve mrsleğine göre kendisinin intisai' edeceği okul ve müesseseye
ait olacaktır.

Bunu belki bugün yüzyılı aşkın bir tecrübeden sonra söyleyebili-
yoruz. Ancak ş)-ınu da ilave edelinı ki, medresenin içinde ıslah taraftarı
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olanlar vardı. Bence en önemli ıslahat belirtisi 1854 (1270) l\1uallimhane-i
Nuvvab'ın açılmasıdır. Yukarda pek az değindiğinıiz kadıların cehaleti
ve yolsuzlnklarına ancak bu şekilde medresenin dışındahir eğitime ve
öğretime tabi tutUlarak gidilecekti.

Mekteb.i Nüvvab'ın Programı51

Dersler

1- Sakk

2- İnşa

~- Fıkıh

4- Hatt-ı Talik
;)- Mecelle

6- Feraiz

Muallimi

- Osman Efendi, Sadr-ı Anadolu

- Şeyh Vasfi Efendi, Devriye mevalisınden

Mustafa Vehbi, Kibar-ı müderrisinden

Hasan Efendi, müderrisinden

Mahmud Hamdi, müderrisinden

- Ahmed Efendi, Müdenisinden

Medresenin dışında birçok sahada açılmış olan mektepler sınıflara gilre
dersleri ayarlanmı!ştır ve her sınıf bir yıla göre hesaplanmıştı. Sınıf ve yıl
sistemi yeni bir düzendi. Öyle anlaşılıyor ki, bu sistemin kavramı bizim
medrese öğretiminde meveut değildi. ÇÜnkü onda hakim olan kitap geç-
me, bitirme ve onu gerekirse yıllara, aylara bölme fikri idi. Memleket-
tc orta ve yüksek seviyede açılan okulların programlarının sınıf siste-
mine ve sınıflannda bir yıl hesap edilmesipi ~ören medTl~sekendi klasik
diyebileceğimi7- geleneksel ders ve kitapları sınıf ve yıl hesahına göre
ayarlamayı düşünmüş ve bunu gerçekleştirmek için de biı' rapor hazır-
lamış bulunmaktadır. Bu raporu yukarda inceledik.

Medresenin, toplumun hütün ihtiyaçlarını görmemesi yanınd<:. ta-
rihi görevinin ana bölümü olan dini öğretiminde asra cevap verecek
~eviyede olmadığını görmek ve aslında bugün de aynı zihniyetin olduk-
ça yaygın olduğunu müşahade etmek, din öğretiminde aynı yerde say-
dığımızın delili olsa gerekir.

1854'te kadı ve kadı ııaihi yetiştirmek Ilzere medrese "Nüvvah-ı"
açmıştı. Bu demekti ki medresenin verdiği tahsilin toplumu ve devlet
işlerini idare etmede yetmediğini medrese de kabul etmişti. Bu yet-
mezliğe 1859 (1275) de Mülkiye Mektebinin açılması da cevap veriyor-
du. Ancak, Mekteh-i )IliIkiye medrese tarafından değil, Maarif tarafın-
dan açılmıştı. Gerek~esi de memlekete iyi ve bilgili idareci yeti~tirmekti.

51 Ali ç. 30.

\
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MÜLKİYE MEKTFBİ

1859(eemaziyel-Ahir 1275-Kilnun Sanı, 1274) da, açılan mektebin
~erekçesi:

"Kaymakamlık ve müdürlük gibi umuru mülkiyede müstahdem
olacak memurlara mahreç olmak üzere bir Mekteb-i Mülkiye teşkili
ile Aklam-ı Şahane'de bulunan ketebenin ehliyetlilerinden münasib

i •

miktar zat bil intihap alınarak kendilerine ,lüzumu mertebe fenni tarih
ve Coğrafya ve Hesap ve Ekonomi Politik ve Nizamatı Cedide ve Mua-
hedatı Saltanat-ı Seniyye okutturulup bunlardan Kesb-i istihkak eden-
lerin o misillü taşra memuriyetlerine tayi~jS2".

Bu gerekçede ön görülen dersler ile ilk hocaların okuttukları dersler
ve ilk mezunların imtihan oldukları dersleri karşılaştırmak ilk kurulan bir
oJı;ulun nasıl imkansızlıklar içinde olduğu ve de;slerinin okutulmasındaki
aksaklıklara bir örnek olur. O zaman öyle olduğu gibi bugün de bu ka-
dar imkanlara rağmen bulunabilen hoca ders veriyor, hoeası bulunama-
yan ders o sene okutulmuyor ve imtihan yapılmıyor.

Gerekçedeki dersler

1- Fenni Tarih
2- Coğrafya
3- Hesap
4- Ekonomi Politik
5- Nizamatı Cedide
6- Muahedat-ı Salta-

nat-ı Seniyye

lık hoealann
okuttnklan dersler

1- a) Tavarili
b) Kavanin-i Niznmat
c) Ve Fıklu Şerif

2- a) Usulu İstatistikiya
b) Hukuku Milel
c) Muchedatı Devleti

Aliyye
d) Ekonomİ Politik
e) İdarei Memalilc-i

Mutemeıldine
f) Usıılu Ahkaın.i Cezaiyye

3- İnşai Türki - Emin Efendi
.!- a) Coğrafya

İki sene sonra imtihan
olunan Dersler

1- Fetvayı Şerif
2- Muahedat-ı Düvel
3- Kanun-u Tiearet
4- Tarih
5- İ1mi İnşa
6- Coğrafya
7- Hesap"

Tercüme odasından Necip Efendi
b) İstatistika

5- -a) İlmi Hesap
tb) Mesaha ){usta£a Efendı
c) Kozmoğrafya

6- a) Kavanini Ticaret
Gavril Efendi

b) Malumatı Ticariyye
Esasıan~3

52 Os. Er. T.M.T. 1/617.
53 Ali ç. 31.
54 Ali ç. 32, 35.



MEDRESELERIN ISLAHATı 25

Memlekette yapılması gerekli görülen ıslahata muvafık müdürler yetişthilmesi için 1281
Rebiulevvel (1864) de aşağıdaki dersler programa eklenmiştir.

1- Hukuku Milliye 3- Usulu inşaiyye
2- Muahedat-ıDiiveliye ve Defteriye 4- Fransızca".

1284 (1867) de Mekteb.i MiÜkiye dört seneye çıkarılmıştırs6• Ancak
bütün bu sınıfları açmak 1879 (1298) de mümkün olmuşturS7

1876 (1292) de dersler sınıflara şöyle taksim edilmiştirsR•

1- 1- Arabi
2- Fari"İ
.3- Hesap
4- Coğrafya
5- Tarilı
6- İnşa
7- Rik'a
8- Resim

II

1- Arabi
2- Farisi
3- Hesap
4- Co~afyıı
5- Cebir
,6- İnşa
7- Rik'a
'8- Resim

III

1- Mecelle
2- Arabi
'3- Farisi
4- Hendese
5- Coğrafya
6- Tarih
7- Hikmet ve Kimya
8- İnşa
9- İlıni Servet
10- Mualıedat
11- Kanun-u ticaret
12- UsuI'u Defteri
13- Rik'a
14- Resim

ilk programlarla bu program ar~sında nekadar bir tekamiÜ olduğu
apaçıktır. Mülkiye Mektebi yüksek tahsil sayılması 2. Sultan Abdulha-
midin ilk sahanat yıllarında olmuştur. 1877 /25 Rebiulevvel 1294'de
Mülkiye mektebi nizamnarnesi çıkarılmıştır. Buna göre:

ı. Madde: Mektep her sınıf mülkiye memuru yetiştirecek bir yük-
sek tahsil müessesesidir. '

2. Madde: Müddeti 3 yılıjdadi 2 yılı ali ?lmak üzere beş senedirs9•

Yukarda üç sınıfın dersleri zikredildiği halde 4. sınıfın programını
ancak (1294) 1877 yılındaki nizamnamede tesbit edebiliyoruz. Oysa
üçüncü sınıfın dersleri diğer sınıfların iki katı gibi olduğu göriÜüyorsa da,
4. sınıfın derslerini de ihtiva ettiğini göremedik. Şimdi (1294) 1877 ni-
zamnamesine göre 4,. sınıfın programı şudur:

55 Salname-i Nezaret-i Maarif.i Umumiye 4/253, İstanbul 1319.
56 Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi 1/5 - 6, ao.
57 Age 18. Os.Er.Tü.M.T. 1/599.
58 Ali Ç. age 24. Bu imtihan 1277 .enesi Cemazıyel ahınn sonunda yapılmıştır.
59 Ali Ç. al. Mahmut Cevat, Maarif Umumiye Nezareti 87. '
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1- Tercüme
2; Memalik-i Osmaniyenin Mufasf,al Coğrafyası

3- Etnoğrafya

4,- İstatietik

5- İlmi Servet --6- Devair-i Maliyenin Usul-u Te~kiliyesi

7- Usul-ii İdare-i Umumiye

8- Hukuku Ticariye ve Muahedati Ticaret~

9- Hukuku Milel ve Muahedati Devleti Osmaniye

10- Hukuku Umumiyei Diivcliye60•

1879 (1296) da mektebin programları yeni bir şekil almış ve 1891
(1307) yılına kadar uygulanmıştır.

Beş yıla çıkarılan Mülkiye Mektebinin ders programları aşağıdad;r:

tda,1i Kısmı,

ı. Sınıf

1- İlıni Hesap
2- Tarihi UınlUlıi
3- Coğrafyai Umumi
1- Karavaid ve Kitabet
5- Fransızca

2. Sımf

1- Tarihi Umumi
2- Coğrafyaf Uınumi
3- Fransızca
4- İnş ai Türki
5- Kimyai Madeni
6- Cebir
7- Hensede
8- Hiknıeti Taı.iiye

(Fizik)
9- tımi Hesap

3. Sınıf

1-, Tarihi Umumi
2- Edebiyatı Osmanı
3- Hikmeti Tabiiye
4- Kimyai Uzvi
5- Musellesat
6- İlmi Nebatat
7- tımi Hayvanat

8- Hendese
9- Fransızca
10- Cebir

4. Sınıf
_--1 _

1- Tarihi Osmani
2- Etnoğrafya
3- Usulü Maliye
4- Usulü İdare
5- İlmi Servet
6- Coğrafyai Sınai
7- Fransızca

60) Ali ç. 35.

Yüksek Kısın;

5. Sınıf

1- İlmi Hikmet (Felsefe)
2- Fransızca
3- İstatistik
4- İlmi Servet
5- Hukuku Milel
6- Etnoğrafya ve Asari Atika
7- Usulü' Maliy'c
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8- Kozınoğrafya
9- Cobrrafyai O.mani
10- Usul-ü Defteri
11- Hukuku Mcdcniyc

8- Coğrafyai Sınai
1)- Usulü İdare
10- Hukuku Ticaret"

İdadi Kısmı

Tan7.imattan sonra memleketin mukedderatına en çok hakim ol.
duğu söylenilen Mülkiye Mektehinin programlarının çl?k ilgi çekici ol.
duğuna kaniyi7.6i. Olu~ma dönemleri çabuk geçen bu okulwı Batıda da
tarihsel bir geleneği yoktu. Onun için oluşması zikzakh olmuştu. Aslında
diğer modem öğretim müesseseleri de henüz oluşma halinde idi. Onların
durumu Millkiye Mektebinin oturmasını güçleştiriyordu. Beş seneye
çıkarılan :Mülkiye Mektebinin üç senI'si lise (ha7.ırlık) ve 2 senI'si yüksek
kabul edilmişti. Ancak, hu beş sınıfa alınacak talebenin şartlarına ba.
kıhrE:a, durumu daha iyi anlaşılır. Her bir sınıf için tayin edilmiş. ders.
lerden imtihana girip kazanmak lazımdır.

3 Temmuz (1294) 1878 de çıkan resmi -tehliğde 1, 2, 4, 5 inci sınıf.
lara girmenin şartları açıklanıyor, ama 3. sınıf olmadığı için ona giriş
şartları zikredilmiyordu.

1. Sınıfa girmek için:

1- Türkçe okuyup yazmak
2- Kavaidi Osmanİ
3- Muhtasar Tarihi Osmanı

4- Coğrafya
5- Mebadii Hendese
6- İlmi Hesap

2. Sınıfa girmek için:
1- Türkçe Usulü İnşa

2- Fransızca Kıraat ve Sarf (Gramer)
3- Tarih (Kuruuu Üla-İlk zamanlar)

4-- Coğrafya

5- İlmi Hesap
6- Nazari Mebadii İlmi Hikmcti Tabiiye (Fizik)

7- Kimyayı Madeni
8- Tarihi Tabiiden İlmi Hayvanat

4. Sınıfa girmek için:

61 Ali ç. 18.
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A - 1- Türkçe Usulü Kitabct ve Tercüme

2- Fransızca

3- Edebiyat

4- .Tanhi Umumi

5- COh'rafyayl Umumi

6- Hesap, Hendese, Cebir

7- Kozmoğrafya

...8- Hikmeti Tabüye

9- Kimyayı Ma.deııi

10- Kimyayı Uzvi

ll- Kimya)'ı Sıuai

12- Hayvanat,. Nebatat, Mil.deniyat

13- Usulü Defteri

B - Mektebi Sultaniden tam şahadetname alanlar bild imtihan

. 4. sınıfa kabul edilirler.

5. Sınıfa girmek iJin:

A - 1- Mufassal Memaliki Mahrusa Coğrafyası
i
2- Etnoğrafya
3- İstatistik

4- İlmi Servet

5- Usulü İdare

()- Usulü Maliye
i'

7- İlmi Hı.ıkuk

B - 5. Sınıfa girmek isteyen önee 4. sınıfa girme imtihanı vermeye
mecburdur. Derslerinden imtihan 'vermeleri şart koşulmuş-
iur6ı•

Bu ana kiıdar gördüğümüz Mülkiye Mektebinin programı zamanın
bütu'n ilimIerini ihtiVa etmektedir. Tam ansiklopedik bir münevver
idareci yetiştirmenin amaçlandığı ljüphesizdir. Ancak şu da dikkati
çekmektedir. Bu programlarde ki derslerde düşünmeyi ve muh.!kemeyi
geliştiren bir dersin bulunmaması da büyük bir eksiklik kabul edilmeli-
dir. Bunun yawrıda hiç bir yerinde din kültürü veren bir dersin bulun-
madığını hesaba katmak gerekmektedir. Bizim dÜ~İıeemiz şudur. Kim

62 Ali Çankaya 45.

/
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olursa olsun, hangi dinden oluısa olsun, eğer iyi bir münevver, bir ida~
reci veya hakim (kadı) olmak isterse, 'o memleketin halkın c:oğunluğu-
nuıı ve en a:zından çoğunluğa yakın azınlığındini inanç ve kültürünü
bilmek zorundadır. Bu zorunluğu kabul etmeyen kültürde, idarede ve
hükümde daima eksik kalacağında bizim şüphemiz yoktur ve başarı ın
an~ sebebini taşımamdktadır. Bunun için Mülkiye Mektebinde eskiden,
Osmanlı döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde, şimdi de din
kültürünü verecek derslerin zorunluğuna inanıyoruz. İdare edilen hal-
km inancı ve dini düşüncesi bilinmeden idaresi kolay değildir. Bizim
'görüşümüzü böylece tesbit ettikten sonra, Mülkiye Mektebine din ders-
lerinin konmasını istemeyi geriei gösteren şu uadelere yer vermek zih-
niyetleri karşılaştırmak faydalı olacaktır: .

"Bu normal tedris seyri takip edilirken birden bire yapılan bu ders
değişikliğine ı;ebep, taassubun sinsice ayaklanıp padişaha tesir etme-
,sidir"63. '

Bu ifadeler 1300 (1884) de 5. sınıfa "Vsül ül-Fıkh" ve 1307 (1891)
de 1,2, 3,4,5. sınıflard'a "Ulum-u Diniye"64 derslerinin konmasını tenkit
için kullanılmıştır.

17 Kan.unisanı 1302 (1886) tariliinde Sadrazamlığa tebliğ edilen
iradede şu ifadeler yer alıyordu:

"Mekteb-i Mülkiye ile sair '~~katıb.i i»lfımiyeden neşet eden şakir-
danın akaidinde asar-i zaaf görülmekte olup. 0,' Şu hale nazaran İslam
ş~irdanının bu yoldaki mühalatsızlığı mekatib-i İslamiye program-
larının yolsnzluğundan neşet etmekte olduğu kaviyyen melhuz bulun-
ması~a mebni ... Mektebi Mülkiye ve mekatıb-i İslamiyede tedris olun-
makta bulunan ders programlarının şakirdanın akaidi diniyyelerine
hizmet ederek yolda tanzim ve tashihiyle keyfiyetin atabe-i ulyayı mü-
lükaneye arzı ... "65.

Bu tebliğdeki sadece ifade tarzını tenkit etmekte haklılık olabilir.
Ama dersin konma fikrine karşı çıkma, ifadedeki sertliğin ve ithamın bir
tepki neticesi olduğunu düşünmeye insanı sevkettiği gibi bu ihtama karşı
alınan tavrın da bir tepki netieesi olup akü ve gerçekçi bir düşünee SonUCU
olmadığı anlaşılıyor.

1891 (1307) de Sadrazama gönderilen Padişahm fermanı ve irade-
sinde şu ifade yer alır:

63 Ali Çankaya age 52.
64 Agy .
. 65 Agy,
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i
" Şakirdamn e~ri terbiyesi dahi nazan dikkat ve itina'da tutu-

lacak mevattan buJund'\Iğundan, şakirdanın itikadı kavi ve bir mesleki
makul ve müstakim üz~re iktisab-i terbiye etmeleri zımnında mektebin
her sınıfında ak ait ve ahlaktan bir münasib ders tedris edilmesi lazinıe-
den olmasına ... "66

Bu iradeye göre düzenlenen nizamnamenin 1ı. maddesinde şöyle
deniyor:

"Ders programının tevsi ve tadlli Meclisi Kebir-i Maarife aİttir67".

Bu nizamnameye göre ayrıca "yüksek ve idadi kısımları birer sene
ilavesiyle tahsil müdde~i 7 yıla çıkaJ'llmıştır68".

Bütün bunlardan sonra 1307 (1891) talimatnamesine göre Mülkiye
Mektebinin 7 sınıfında şu dersler programa alınmıştır:

Haftalık Ders Programı J

Dersin adı i II III LV V VI VII %
1- Ulumu Diniyye 3 3 3 3

2- Kavaidi Osmaniye 2
3- Arabi 2 2
4- Farisi 2 J
6- Tarihi Umumi 2 2 2
7- Coğrafyayı Umumi 2 2
8- Hesabi Nazari 2
9~ Hüsnü Hat ı i

10- lImi Ahlak 1 1 2(1)
11- Hendese . 1 2 2
12- Usul" tnşa 1
13- Cebir 2 2
14-- Hikmeti Tabiiy" 1 1 2
15- Kimyayı Madeni 1 1
16- Resmi Taklidi i 1
17- tnşa ve Belagat i
18-:-Coğrafyayı Osman; 2
i9- Müsellesat 1
20- Usulü Defteri 1
21- Usulü Tercüme 1 1 (1) (1) (i)
22- Hıfzısıhha i
23- Tersİmatı Riyaz;ye i

24- Kozmoğrafya 1
25- Kimyayı Uz,,; 2
26/- Tabakatul arz (jeoloji) 1,

66 Age 54.
67 Age 56.
68 'Age 57.
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Dersin adı i II III IV V VI VII

27- Kitabet-i ResOOye ve Belagat 1 1 1
28- İlmi Nebatat 1
29- lImi Hayvanat 1
30- Boyalı Resim 1
31- İlmi Kdam, Tefsir, Hadis 3 3 3
32- İlmi Fık1ı 2 2
33- Meeellei AIıkanu Adliye 2 2 2
34- Fenn-i Servet (İlıni Servet) 1 1 1
35- Usulü İdarei Mülkiye 1 1 1
36- Usulü Maliye 2 2 2
37- Arazi Kanunu 2
38- İlıni Hukuk 1
39- Tarihi Osmani 1
40- Coğrafyayı Sınai ve ticari 1
41- İstatistik 1
42- Hukuku Düvel (1) 1 1(2)
43- Hukuku Ticaret 1(2)
44- Usıilü Mulıakematı Cezaiye 2

(Hukuku Ceza) (2)
45- Usülü Muhakematı Hukukiye 1
46- Ahkam-. Evkaf 1

(Hukuku Siyasiye-i Dahiliyenin Teşkilat Kısmı) (1)
47- Kizamat-ı Zaptiye 1

(Hukuku Siyasiye Dalıiliyeniı{ İdare-i Mülkiye Kısmı)
48- Elsin~i Erbaa (Arapça, Rumca, Ermenice.

Bulgarca) 2 2 2 2 2 2 2

Bu programda parantez, içinde olan ilaveler 1316 (1900) Ağustos
ayında kurul~n Darül Fünün nizamnamesinden eklenmiştir.

Bu program 1324 (1908) e kadar devam etti69• Program ,hakkında
yapılan tenkitlerde "Mülkiye, Yüksek Mektep olarak açılışııhn 14. yı-
lına tesadüf cden 1307 (1891) de istibdat ve taassubun ilk darbesini yi-
yerek müsbet ilim müesscsi hüviycti zedelendi"70.

"Bu ders cetveli incelendiğinde 1293'de tan~im edilen cetvelden
farklı olarak dini tedrisata daha geniş öl('üde önem, verildiği müşahade
edilir. Bu hal, padişahın bir takım aşırı derecede mütahassıp şahısla~ın
zihniyetine uygun şekilde hareketi ile izah ediIebilir''7I denmektedir.

69 Bu programın S, 6, 7, sınıflan 1900 de açılan Darül Fünunun 1, 2,~. sınıflan olarak aynı
ders progrann ilc birlikte' zikredilmektedir. Program arasında görülen fark pek az olup, o da
bazan derslere verilen değişik adlardan ileri ııcldiği samlabilir (parantez içindeki ilevaler için)
Bk: 'Salname-i Nezaret.i Maarif 4169-71.

70 Age 53.
il Age 61.
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" .
Burada "dini ted:~isJ.ta daha geniş" ifadesi sanki ı:ı93'te ve hatta

1307'den önce MiiIkiye 1\1ektebinde dini dersler varmış izlenimini veriyor.
Oys~ yukardan beri takip ediyor ve aynı yazarın ifadelerine dayanarak
şunu görüyoruz ki 1307'den önce yalnız 1300 de Usul ül-Fıkh konmuş
ve ondan başka dinle ilgili bir ders olmadığı ortadadır. 1307 programın-
daki dini ders saa,tlarını 1 çokluğu münakaşa edilebilir. Derslerin çeşiti,
usulü ve konusu tartılışılabilir, ancak hem kendisi müslüman ve .hem
müslümanların idarecisi olacak bir kimsenin hiç bir dini bilgiye sahip ol-
mamasını amaçlamak vı' bunu amaçlarnayı kötülemek de ters yüzden
bir taassup sayılıp. sayılmamusı tartışılabilir mi? Mülkiye Mektebine
alınan talebenin ailevi v' 'ya şahsi bir gayret ile dini bilgiye sahip, olma-
sının dışında ve hatta kabul şartlarında bile dini bilgilere; resmi bir ve~
sikaya dayanmak şartıy: e, sahip olma şartını teshit edemedik.

1889 Kanun-u Evvel (1307) tarihli proğramı zamanın sadrazam-
larından S::ıid Pa~:a da tmkit ediyor12, Tenkit edenleri çoğaltmak müm-
kündür. Aynı Zamanın nartları içinde olmadığımız için belki dah,a ob-
jektif düşünebiliriz. İki ıarafın da aşırılıklar içinde olduklarını söyle-
mek zorunda kalıyoruı. Çünkü aynı grubların. bugünkü varisleri de
aynı aşırılıkları sürdürm,~k tedirler. Bunu da biz ya'şıyc.ruz.

1859 da kurulmuş ol:m Mekteb-i Mülkiyenin 1908 yılına kadar geçir-
miş olduğu değişiklikleri ve bunlann. programlarına aksettirdiği değişik-
likleri göstermeğe çalışuk. Şimdi medresenin tutumuna ve içindeki kı-
pırdunışa delil olan 186" tarihli Medreselilerin rııı,orunqaki ders prog-
ramlarının hayattan nd adar uzak kaldığınabir ~aha göz atılmasını
tavsiye ederiz.

HUKUK MEKTEBİ

Maarif Nezaretinin ikinci önemli teşehbüsü Hukuk Mektebini 1874
de açmı'i olmasıdır. Tarih boyunca bütün yargı organları medresenin'
temel öğretim ve eğitimi teşkil etmişti.

1856 (1272) de lsla hat Fermanının ilan edilmesiyle bu ıslahatın
dayanacağı temelin HuLuk' ve Kanun olduğunda şüphe yoktu! Bunu
ger('ekleştireeek de Batııla Medeni Kanun denen Kanunu, fıkıh kitapla-
rından çıkarıp Kanun lıaline koymak yani kodlaştırmak gerekiyordu.
Bunu yapmak için orta:v'ıl atılmış olan Osmanlıların Medeni Kanunu-
nun menşei, dayan,ağı Doğu mu Batı mı yani İslam Fıkhı ,mı yoksa
Fransız medeni Kanunu mu olacak sorusuııun çözümlenmesi gerekiyor-
du. Cevdet Paşanın Meceııe çalışmalarına hız verilmesi ve öte yandan

72 Age 63-4
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ona da engel olunmaya çalışılması £ıkhın bile kod haline konulmasının
istenmediğini gö~teriyor.

Hukuk Mektebinin 1878 (1296) de tam açılmasına kadar bir takım
karanlık devreler geçirmiş olduğu73 görülüyor. Nev~r ki (1286) 1869 da
çık ımı an 198 maddeden ibaret olan ve ilk, orta ve yüksek tahsili içine
alan "Maarif-i Umumiye Nizamnamesi"nde Hukuk Mektebinin açılma-
sından ve programından; bahsedilmektedir. Uygulanı}! uygulanmadığı
tam bilinmiyorsa da önemli ohm programıİl mevcut oluşudur! Program
bir zihniyeti bildirir ve aynı zamanda herkesin gözü önüne konan bir
öneri durumunu korur.

1869 daki Maarif nizamname~inin 79. maddesine göre: İstanbul'-
da Darül Fünun-u Osmani adı ile bir yüksek okul kurulacaktır.

80. madde: Darül-fünun birinci olarak Hikmet ve Edebiyat, ikinci
olarak İlm-i Hukuk, üçüncü olarak Ulı1m-u Tabiiye ve Riyaziyenin
taIimine mahsus üç şubeden ibaret olacaktır.

81. Madde: Hikmet (felsefe) ve Edebiyat şubesinde:

1- İlm-i Terkib.i Vücudu İnsanı.

2- İlmi Ahval.İ Nefs.
3- M,mtık.
4- Meani, Beyan.
5- İlm-i Keliim.
6- İlmi Ahlak.

7- Hukuku Tabiiye .
. 8- İlmi Tarili.

9- Mükemmel Arabi-Farisİ"Türki.

10- Fransızca, Yum.n-Latin lisanları ile bilumum ummehatı elsine
'kavaidinin Tatbik VeMukayesesine dair Sarf.i Umumi ve İlmi Aruı.

11- Tarih-i Umumi.
12:'" İlm-i Asar-i Atika.

82. -'\fadde: İlm-i Hukuk şubesinde:

1- Fıkh-ı Şerifin muamelat bahsi.
2- UsuI-ü Fıkıh.
3- Homalıların Kanunu.

4- Fransızların Hukuku Adiye Kanunnamesi.

73 Os. Er. 3-4/1085 vd.
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1
5- Hukuku Adiyeye! muteallik Usul-ü Muhakeme.

6- Ticareti Berriye ve Bahriye.

7- Ceza Kanunname-i Hümayun-u

8- Usul-ü Muhakeme-i Cinayet.

9- Hukuku Mülkiye.

10- Hukuku Milep4.

Bu nizamnemede Darol-fununda dini şuhenin yer almadığını görü-
yoruz. Ancak Felsefe Ye Edebiyat, şubelerinde İlmi Kclam dersinin bu-
lunması ile iktifa edilmiştir. Diğer derslerin çoğu da Kelam ilmi ve Fel-
sefe arasında müşterektir. Burada Hukuk Mektebinin programı ile daha
önce kurulmuş ohın Mııallimhane-i Nüvvab'ın programı ve 1867 de tan-
zim edilenmedre~e programlarını karşılaştırmakla aradaki farkın ne 01-
. duğu göriUür.

1876 (1293) da çıkan nizamnamede Mekteb-i Sultani'nin içinde
Hukuk Mektebinin Nizam-ı Dahiliyesinde şöyle deniyordu.

Hukuk' Mektebine Kayıt Şartları:

ı. Madde: Mekteh-i Hukuka kayd ve kahul ulunacak talehe Mek-
tebi S~tani ile Mekatih-i İMıdiye de tahsil-i ulurn ve fünun etmiş ve elin-
de şehadetnamesi bulunan takımdan olacaktır.

2. Madde: Mekteh-i Sultanı ve Mekatih.i İMıdiye'den başk:a Der-
saadet (İstanbul) ve taşrada bulunan mekiltib-i' mahsusadan çıkıp Hu-
kuk Mektebine girmek arım edenlerden mekiltib-i mezküre talebesi de-
recesinde imtihan. verebilenler doğrudan doğruya Mekteb-i Hukukun
birinci sınıfına idh'al olunarak ve liyakat ve iktidarları derecei matlu-
bed e olmayanlar eksikliklerini tamamlamak için Mekteb-i Su1tani'de
tertib olunmuş olan sınıfı mahsusa mülazim sıfatıyla devam ettirilerek
bir yahut iki sene sonra imtihanla ibrazi liyakat eyledikleri halde aynı
şekilde Mekteb-i Hukukun birinci "İnıfına ilhak kılınacaktır75•

ıı. Madde: Aşar,'1da~icetvelde gösterildiği vechile Mekteb-i Hu-
kuk'ta okunacak dersler dört sene zarfında itmam edilecektir76•

i ,17. 'Madde: İşbu Hukuk Mektebine kayit ve ithalolunan talebenin
sureti tahsillerinden ve mecbur oldukları kayıt 'yenileme muamelesi ic-
rasından v~ diploma almaktan dolayı hiç masrafları olmayıp yalnız

• 74 Mahmut Ceyat. Maarif-i Uınumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilatı, 487. H.Ali Koçer, Türk
Modem Eği.Doğ. ve Gelişimi 101. Osman Ergin T.]lt']'. 3-4 {1104.

75 M.Cevat age 1Ii,i.
76 Age 166.
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dördüncü sene nihayetinde hal ettikleri- mesele-i iıfriiye risalesini kendi
. akçeleriyle basmaya mecbur .olacaklardır.

Hukuk M('ktebinde okuna'eak Derslerin Cetvelidir:

1- Fıkıh

2- Meeelle-i Ahkam-ı Adliye.

3- Usul-ü Fıkıh

4- Hukuku Umurniye (yani hmi Hukukun geçmiş milletlerde
bulunduğu durumu kısaca gözden geçirruek)

5- Kavanİn ve Nizamat.

6- Roma Kavanini .

.7- Kanunu Ticaret.

8- Usulü Muhakeme.

9- Kanunu Ceza ve Usulu İstintak.

10- Kavanini Bahriye.

11- Hukuku Düvel ve MileL.

12- Muahedat.

13- Ekonomi Politik.
14- Tedbir Müdün (yani Servet-i Milel)77.

Adliye. Nezareti tarafından 1878'de açılmış olan .Hukuk Mektebi
12 Recep 1297 (1880) de tekrar ve bir daha kapanmamak üzere açılmış-
tı. İlk dersi Adliye Nazırı Cevdet Paşa vermişti78.

1884 (1300) yılında Hukuk Mektebihde şu derslerin okunduğu gö-
rülüyor:

\
1- Mecelle-i Ahkam-ı Adliye.

2- Ceza Kanunnamesi.
3- Ticareti Berriye Kanunnamesi.

4- Ara~>:iKanUl{namesi ve Tapu.Nizamnamesi Muamelatı.
5'- Methal-i. İlmi Hukuk.

6- Edebiyat-i Türkiyye.
. i

7- Teı.limiKitalıct.
8- FrCtnsızea. .

9- Usul-u Muhakemat-ı Hukukiye.

77 Agc 167-8.
78 M. Cc,,;ıt 196, 08. Er. 3-4/1091 vd.

/'
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10- Usul-ü Muhakematı Ticariye ve Teşkilatı Mehakim Nizam-
namesİ.

ll- Usulü Muhakemat-i Cezaiyye.

12- Hukuku Düve!.

13- Tarilı-i Hukuku Düvel ve Muahedati Osmaniye.

14- Hikmeti Hukuk.

15- Tarihi Hikmeti Hukuk.

16- BcIagat-i Türkiye.

17- Talimi Hitabet.

18- Roma Tarihi.

19- UStılİ Defteri.

20- Talimi Muhakemei Hukukiye ve Ticariye.

21- HuJasai Evrak ve Tanzimi İlam ve Müntahab.

22- Ebhas hakkında imtihan ve münakaşa.

23- Hukuku Siyasiye-i Osmaniyei Dahiliye (yani Hukuki Esasiye
ve Hukuku İdarei Mülkiye).

24- Vesaya.
25- Feraiz.

26- Ahkanıı Evkaf.

27- Kitabüt-niyat.

28- Murafaai Şcriyye.

29- Fransızca retorik yani Meani, Dedi've Beyan.

30- Evraki Resmiye Tercümesi.

31- Talimi Kitabeti Franseviye.

32- Tarihi Umumi.

33- Tarihi İslam79•

1891 (1307) de Hukuk Mektebinİn programı ıslah edilmiş ve şu
dersler kaldırılınıştırSO 1- Edebiyat, 2- Bel~gat, 3- Tarih 4- İlmi Ser-
vet, 5- İlmi Menafii Ruh8!.

1900 (l318) de açılan Darülfünun-u Şahane Nizamnamesinde bizi
ilgilendiren maddeleri buraya almak istiyoruz. Bütün nizamname 28
maddeden iharettir.

79 Os. Er. 3--4/1104.
BO Osman Ergin ve H. Ali Koçer eski tarihleri yeniye çevirirken bazan Mali yılı ve bazan

Hieri Kameri)'i işaret etmeden kullandıklan için ilk anda bir kanşıklık olduğu görülüyor. Biz
daima Hieri Kameriyi kullaıuyoruz. Maliyi alırken ayını zikretmek suretiyie işaret ediyoruz.

Bl M. Cevad, 268, Osman Ergin 3-4/11 1ı.

i
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2. Madde: Dariilfünunu Şahane (Ulum-u Aliye-i Diniyye) ve (Uhimu
Rıyaziye ve Tabiiye) ve (Edebiyat) şubelerinden mürek.kepıir~ Bugün
mevcut olan Mekteb-i Hukuk ile Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye dahi Da-
rülfünun-u Şahane Şubelerinden maduttur.

4. Madde: Ulfim-u Aıiye-i Diniyye şubesinin müddeti tahsiliyesi
dört ve Ulumu Riyaziye ve Tabüye ile Edebiyat şubelerinin müdclet-i
, tahsiliycleri üçer senedir8ı•

9. Madde: Ancak Ulfim-u Aliye-i Diniyye şubesine girmek isteyen
talebe-i Ulum icabı vechile imtihanla kabul olunur83•

23. Madde: Mekteb-i Sultani, ve Ticaret ve Darulmuallimin" Der-
saadet ve taşra mekatib-i İdadiyesi ve bu derecede bulunan mekatib-i
sairenin alel umum muallimleri Ulfim-u Aliye-i Diniyye ve Ulfim-u
Riyazıye ve Tabiiye ve Edebiyat şubelerinden mezuniyet musunu istilı-
sal edenlerden ihtisaslarına göre imtihap ve istihdam olunurlar84•

'Bu nizamnamede ilk müşahede edilen husus Maarif Nezaretinin
dini sahaya el atmış olmasıdır. Medresenİn bir gelişme göstermediğini
ve devlete de din löğretmenlerine ihtiyaç bulunduğunu gö~ünce Üniver-
sitede dini şubenin açılmasına gidilmiştİ.

Bu nİzamname ile daha önce serbest olan Hukuk Mektebi de Darül-
fünuna alındı. Şimdi, az değişiklikle 1908 yilına ka'dar devam eden Hu-
kuk Mektebinin ders programlarını buraya alıyoruz.

Dersler i, II III LV

1- Mecellei Ahkamı Adliye
2- Ceza Kanunu
3- Hukuku Düvel
4- Hukuku İdare
5- Kitabun-Nikah
6- Vesaya ve' Feraiz
7- Usulü Muhakematı Cezaiye
8- Usulü Fıkıh
9-,Usulü Mulıameti Hukukiye
10- A1ıkam-ı Evkaf
11- İcra Kanunu
12- Ticareti Derriye Kanunu
13- Tanzim-i Ilamati Cezaiye
14-, Uhııd

82 Salıııune-i Nezaret-i Maarif 4/19 (83) Age
84'Agc 22.
8S, M. Cevat, 268, Osman Ergin 3-4 /lll ı.
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15- Araz; Kanunu 2
16- Kitabuddiyat
17- Ticaro,t-i Bıllıriye Kımı;nu

2
2'"

Bu tarihte Huk.uk Mektebinin hocalarını ve okuttukları dersleri
de görelim. ,Böyleı:e medresenin ileri gelen hocalannın da burada den;
verdiğini görmüş oluruz.

1314 (1896)
1316 (1898)

1313 (1895)
, 1309 (1891)

1315 (1897)
1318 (1900)

Muallim

1- Ali Haydar Efendi
2- ıbrahim Hakkı B"y
3- Hasaıı Sud Bey
4- Kazun Efendi

5- Nazım Bey
6- Hüseyin

7- Yaııko Viı.inof I1ey
8- Cclal Bey
9- Yorgaki Efendi
10- Tevfik Bey
11- Malınıut Esat Efendi
12- Aziz Bey
13- Süleyman Sırrı Efeııdi
ı4- Hacı !'smail Hakkı
15- Musa Kazım Ef""di
16- Şuayb Efendi
17- Haydar Efendi

Ders Tayin Tarihi

Usulü Fıkh, Mecelle 1303 (1885)
Hukuku ıdare ve Hukuku ])üvel 1310 (1892)
Hukuku Düvel ve Uhud \. 1313 (1895)
Usulü Muhekamatı. Hııkukiye, Tanzim
ılamati lIukukiye, ıcra Kanımu 1317 (1899)
Ccza Kanunu

Ahkam-ı Evkaf, Arazi Kanunu,
ı\liyaruladalet

Ticaret-i Bahriyc Kanunu
Ticareti Berriye Kanunu
Usulü Mulıakemati Cezaiye
Hukuku DüveL Hukuku ıdare
1I1eceııe. Kitabuı,-Nikah
Ceza Kanunu
KitabWl-Nikah
Kitabul-vesaya, F.:raiz
Meeeııe
Muarum Muavini
!Ilecelle"

1900 de açılmı~ olan Darülfünunun Uluın-u Diniyye şubesinin ders
programı şudur:

1- Tef-,;ir-i Şerif

2- Hadis-i Şerir

3- Usulü Hadis

4- Fıkıh

5- Osııl-ii Fıkh

6- İlmi K"larn .
7- Tarih-i Dini İslam (gereğince imamların ve İslam alimlerinin

hal tercüme1erind",n ve eserlerinden bahsedilir )8".

86 Salnaıne-i NeZliret; )Iaarifi Umumi ye 4.. seııe 90-92, 1319.
87 Bu liste Salnaıııc-i.Nezareti Maarif U'nıııııiyc 4. scllc, sayfa 93.
88 Age, sayfa 65.
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1897 (1314) yılında medrese ile ilgili bir kitapçık neşreden Şeyh
Ali Efendizade Muhyid'din'in medresede yapılması gereken program
değişikliğine dair fikirlerini şemalandırarak buraya alacağız. Bilebil-
diğimiz kadar, medresede yeni müsbct ilimIerin konmasını ilk defa
bu zat miidafaa etmiş ve inedresenin geri kalmasının daha doğrusu geri
bırakılmasının sebebIerini a9ıklamıştır. Herkesin 1908'detl sonra istib-
dad devri dediği devirde bu eseri yazması cesaretine verilmelidir. Buna
göre eserdeki muhtevayı küçük başlıklar "ltında görmeye çalışalım:'

a) Medresenin geri kaHnasının ve yeni müsbet, ilimIerin medreseye
konmasının sebebi:

I) Buhar, telgraf, elektrik, balon, matbaa makineleri, fotograf ve
( daha birçok nesne icad edilmiştir. Bunlarm faydaları sayılmayacak ka-
dar çoktur89•

2) Medreselerde müsbet ilimIere dair okunan ilmi hesab, cebir, hen-
dese, heyet, hikmeti tabiiye eskimiştir. İlmi kelam kitapları da bu eski
tabiat felsı~feisylc doludur90•

3) Medresclerde hala eskisini okuyup da hem aile maişetını temin
• i
eden ve insanın aklını olgunlaştıran yeni fenlerin medresede okunmasını
ı:ngelleyen, devleti idar~ eden (Vükelai hazıra) devlet adamlarıdır91•

4) Sonraki padişalilar medresenin islahına bakmamışlar ve teşvik
görmeyen ulema her yerde gerilemeye yüz tutmuşturn.

5) Devlet adamlarının medreseye karşı olmalarının seLebi, din-
sizliğuı, ahlaksızlığın ve keyfi idarenuı kolayca yapılmmıdır. Eğer Ille-
md, yeni fenleri de okuyacak olsa bir eline fenni diğer cliıı.e dini alarak
birer dahi olacaklar, dimizlere meydan kalmayacak, her türlü yeni ic:.t-
Jarı ~eriata uydurarak insan ahlalmu muhafaza edecekler, istibdadı hü-
künden yıkacaklar ve dünyaya kendilerini beğendireceklerdir. İşte dev-
let al;lamları bunu bildikleri için medresenin yenilenmı:"ini isteme-
, mişlerdi9.'.

6) Ulema, musteLid hükümetin yalıüıcıhğından, çek kere İstanLuJ'-
,dan cıkarılma teşebhüslerinden, mavnalara doldurularak, softalara
hakaret cd ilerek, devlet adamlarının, başı sar~klı olan mutaassıbtır
deyip küı:iik

89 Şey Ali Efendi Muhyiddin: Medre"e1erin ıslahı 5-7, (1314, ([897)
90 Age s. 6.
91 Age s. 8.
92 Age s. 4,.
93 Age s. 8.
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görmelerinden bıkmışlar ve hükümetin icraatı hakkında çok hassasiyet
kesbetmişlerdir. Bunun için mevcut idareyi yalan kaynağı ve din haini
görmektedirler94•

7) O mukaddes medresclerimi2.e şimdi virane manzarası verdirdi-
ler. B';', dini kördtmek için kasdi yapılıyor9S•

Şeyh Muhyiddin medresenin kasden yıkılmak ii"ere yüzüstü bın-
kıldığını ve bunu da devleti idare edenlerin ve padişahlarm içinde, ese-
rini zamanında yazdığı II. Abdulhamit de hükümeti hazırenin ve Vu-

. i

kelai hazıranın başı olarak bulunmaktadır.

b) Mevcud idare 'hür fikirlileri dinsiz göstererek halkı ondan ve do-
layısıyle hür fikirden soğutmak.

Kemal Bey merhumun (Namık Kemal?) sağlığında her vilayet
valilerinden Memaliki Osmaniyede maarifin ilerlemesi neye bağlıdır
sorusunu sorınu~;}ar ve Kemal Beye de resmen sorulmuş. Kemal Bey
verdiği cevapta "Hükümet' arzu ederse medarisi ilmiyenin ıslahi ile bir-
den bire ilerleme meydana gelir" demişti. Yanında bulunan bir zat,
camm Kemal Bey! arkandan senin dinsizliğc meyyal olduğunu işitirdim.
Sen ise hocalann medreselerini ıslah etmeKten başka bir suretle bizde
m"arifin (tamim) yayılması kabilolama:>. diyorsun, bunasıl şey? de-
yince, bak sana Höyleyeyim, beni halka karşı dinsiz diye ilan eden mev-
cud id"renin hı inleridir ki, malik olduğum hürriyet fikrine karşı aha-
!iyi kendimden soğutmak desayısine mehnidir, demiş96.

Şeyh Muhyiddin, Kemal beyin bu sözünü iki şekilde teyid etmekte-
dir. Biri, memleketin neresine gidilirse gidilsin, her kasabada bir kaç
hatta büyük köylerde medreseler bulunmaktadır. Bunlarda Allah için
\. ,
çiılışan müderris]er de vardır. Böylece okul yapmadan bunların vasıta-
sıyle kültür ve yaygın öğretim yapılır97• İkincisi, halk medreselerde bu
ıslahatı ve bu ilmi kalkınmayı görünce daha çok yardıma koşacağından
şüphe edilmemclidir9s• Zaten eski medreseleri de, kendisi YUJlmıştJ.

Eskiden olduğu gibi bugün de aynı hastalık devam etmektedir. Bu
idarenin içinde dini teşkilatı idı.re edenler de mevcuttur. Kendi tecrü-
beme dayanarak memleketimizde en iyi idareci niteliğini tesbit ettim.
Münakaşasını badlariyle yaptım. Beni desteklediler, iyi bir jdareci id"o

94 Age s. 15.
95 Age s. 8.
96, Muhyiddiıı A@e 23.
97 Age 22.'
98 Age 21.

i
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resine hiçbir hadise çıkarmayaJ~, herke£i uyutan ve herkesin sesını Çı-
karmasını önleyen kimsedi •. Yoksa iyi iş yapan, memleketi ilerleten,
yeni bir iş yapan, Lir cımlılık, hareket meydana getiren değildir. İdareci
isterse menıleketi batır~ın, madem ki onu üst makama kimse şikayet
etmiyor, o kimse en iyi idarecidir. İş yapandan kimse memnun olmuyor.
İşte memleketi yıkan, bu zihneyettir.

Kemal bey, sözü yüz sene önee söylemiş, biz aynı sözü yüz sene son-
ra medresenin yerine din kelimesini koyarak şöyle diyoruz. Bütün okul-
larda din der,si ve kültürü eiddi bi~ şekilde herkese ö~retilmezse millet
bütüiılüğün~ ve bilineini koruyamaz.

e) Şeyh Muhyiddin mektepleri de tenkit eder ve oıiları~ dinlerini
ve memleket kültüriinü Lilmediklerini anlatır ve şair Eşref'in

"Geçen gün maarifte yok iken hayret bütün heyet Arapç~ bir

Kelam zannıyle Kuranı çizdiler" dediğini nakİeder99•

Doğrusu ondokuz sene önee hir ünive~site profesörü Kuranın peygam-
berin sözü olduğunu s~ylemesi ve bugünlerde de televizyonda, büyük
siyasi bir zatın Kuram Kerim'i tersine tuttuğu müşahade edilmiştir.
Hala .eehaletten kurtulamadık. Belki Lir şeyl(~r öğretiliyor, ama asıl
millet~n kültürü ve dini okutulmuyor.(x)

d) Şimdi Şeyh Ali Efendizade Muhyiddin'in önerdiği programın
şemasını verelim.'

Sınıf Vakit Dersler

a) Sabah: Sarf Arabı: Emsile, Bina, Maksud, İzzi
b) İkindi: Türkçe Kavaid: Sarfı Osmani
c) Tatil günü Cuma ve Salı:'Nahiv: Avamil (ezbere) hesabtan dört işlem (öğ-

retilecek)
a) .(Nahi~-) İzhar, Şerhi "Keştul Esrar;'
b) İkindi: Fıkıh: Italebi
c) Cuma-Salı: Coğrafya: beş kıta, umumi coğrafya
a) Sabah: Nahiv: Mugni Lebib
h) tkindi: Fıkh: Tenvirul Ebsar, Şerhi Dnnıl-Muhtar, Haşiyesi Reddul-

Muhtar

2-.

1-

3- 4-

3-1

4-
5-

c) Cuma-Salı: Yeni hesab ilminden tenasüb ve faiz
c) Cuma-Salı: Cebri Adi (tamamı)
a) Sabah: Bulıan (bir miktar), Mantık: Şemsiye Şerhi Kut~p'OO
b) İkindi: Muhtasar Meam,' Şerhi (tamamı), Hendesei Cedide

99 Age 1(1-11.
100 Age s. 17. Bu kadar kafi ve vafidir. Şimdi mantık altı sene haşiyeleriyle okunuyor da ne

faide' kalıyor vakit kaybetmemelidir. Demek ki mantık altı sene o,kunuyordu.
(x) Bu Satırlar 1979 yılında yazıldı. 12 Eylül 1980'den din kültüriine önem veril-

mesine ve mecburi olmasına katkıda bulunduk. Devıcı BaşJanının beyanı ve M.C.K.
kararı üzerine 1982 - 1983 yılında uygulanacaktır,

•
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c)
7- 7- a)

b)
8-9-10-a)

b)
8- c)

9- c)
10- c)

HÜSEYiN ATAY

Cııma-Salı: 'Hendesei Cedide
Sabah: Bnlıari (bir miktar), Hikmet-i Tabiiyeyi Cedide
tkindi: Kimya (bitirilecek) ,
Sabah: Bıılıari (bir miktar)!O! Kelam: Şerhi Mevakıf
Akşam: Usul: Telvih (Miratlıaşıyesi (Tarsusi)
Cuma-Salı: )Inrad Beyin tarihi Umnmisi.
enma-S.alı: KozmografyalO!; Yeni tımi heyet
Cuma-Salı: Kadı Beydavi tefsiri

Yalnız: Rıyaziye, Kimya, Hikmet-i Tahiiye, Heyet, Tarih-i Umu-
mı, T::ırih-i Tabii, Türk talebderine Türkçe, Şam, HalelJ, Bağdad, Ye-
men, Basra gibi ahali!"i Arap olan yerlerde Arapça okutulmahdır. Bu
fcnler köylerdeki medrcselerde bile okutulmalıdırlOJ•

Şeyh Muhyiddin medrese ile ilgili fikirlerini kodlaştırnıadan açıkla-
mıştır. Tahsili üç dereceye ayırıyol'. ilk tahsil, orta tahsil ve yüksek tah-
;;iııo,.Programını verdiği medreseyi idadi seviyesinde orta tahsil kabul edi-
yor ve bu talısili bitiren, kimsenin imtihanla zamanında mevcut olan her
türlü tahsili yapmayı öneriyordu. Tıp, Mülkiye, Hukuk mektcplerin~
girebileceklerdi. Böylece her sahada dalı.ı mükemmel bilgi ile mücehhez
doktor, idareci, hekim ve kaymakam ye'ıişmiş olacaktırlos.

Ayrıca medre~elerc fr~nsızca derslerinin konmasını da uygun gör-
mektedir. Önemli bir nokta da gayri müslim öğrencilerin bulundukları
idadiyeıcı' ile askeri bkullarda iyi Türkçeye tercüme edilmiş, Fıkıh, Ha-
,dis ve Risale-i Hamidiyel06 gibi akait kitaplarını öğrencilere gazete okur
gibi okutmayı önermektedirıo7.

Programmı şöyle şemaIandırabiliriz:

Orla Öğretim
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yüksek Öğretim
J 2 3 4 5 Tıp
-1 2 3 Mülkiye
1 2 3 Hukuk

Yukarda verdiğimiz programda önce şu dikkatimizi çekiyor. Şerhi
)ilcvakıf, Telvilı ve Şemsiye Şerhi okutulmasını öneriyol' ve bunlardan
alınan icazcti idadi sayıyor. Oysa bu eserler yüksek tahsilde ve doktora-
da okunan eserlerdir. Bugün de üylcdir.

101 teazet senesi Buhari biımelidir,
102 Mustafa Beşiılin Kıızmoğrafyas, ,
103 Age 15-18.
104 Age 19,
105 Agy,
106 Age 20, Zamamn •• göre modern Kelaın kitabıdır.
107 Age 20.



MEDRESELERİN ISLAHATı

İkinci önemli nokta medreseden tıhba gitmeyi kalıul etmektedir.
Üçüncüsü isc Kudat'ı .zikretmemektedir.

Bundan ayrı olarak tıp, Hukuk, .ve Mülkiyede okunan derslerin
adlarını verdikten sonra onları ezherleyerek tekrar edenlere şehadet-
name veriliyor, diyorıoH• Ama dinden haberleri olmadığı için mukallidin
imanında da tartışma olduğuna göre, bunlarıl1 durumunu te~kit ediyur.
Avrupaya gitmemek diye hir şey söylenemez, ancak dini öğretim yapıl-
/dıktan sonra gitmelidir. Dinlerini bilmeyen doktor, idaı ..~cjve haki~lere
halkın ısınamadığı ve onlardan ayrı düştüğünü ileri sürüyor ve müolü-
manlal' arasında tefrikanin, ayrılıkların bir yenisi olduğunu söylüyorlO9•
Bunu bugünkü aydına da anlatmak gerekir, ama anlarnal<. isterlerse.
Hele dini ve din derslerini öğrenciyi nefret ettirecek, bıktıracak şe-
kilde yamalama halinde güya ihtiyar! olarak okul programlarına alır-
lar, sonra milletin hirliğinden bahsederlerki, çelilişik içinde görülmekte-
dirIer. Din ciddi olarak ele alınmazsa, millet bütünlüğü her zaman za-
yıflamaya yiiz Lutaeağı inancı, sami!Ui olarak milletin bütünlüğüne
önem verenlerde devam etmektedir.

Şeyh Muhyiddin kendisinin önerdiği programınson şekil olmadığmı
ve ilmi bir heyetin onu inceleyip daha da geliştirehileceğini de ileri
sürerllO•

, SONUÇ

Medreoenin hayatı boyunca en çok üzerinde titrediği fıkıh ve onun
okunup tatbik edilme~iydi. Tanzimattan bu yan", medresenin fıkıh' ıah-
sili vermesi yeterEiz görl ücrek, kadıların yetişmesi 'için öneeleri "Nüv-
vab" ve sonraları "Kudat"'adını alan medrese kuruldu. Bundan az son-
ra ve ona paralel olarak Hukuk Mektebi kuruldu. Her ikisi de gelişerek
1908'den sonraki Osmanlı dön~minde birbirine çok yaklaşık iki kadı ve
hakim yetiştiren mektep ölarak yanyana istiklaliyet kazanmaları kar-
şısında medresenin de tarihi vazifesinin esasını teşkil eden kadı yetiştir-
mesi son bulmuş oldu. Artık o da kendine gelip yeniden hayata atı la-
bilmesi için silkinmesi,ve görevini yeniden tayin etmesi gereğini duydu.
,Bunun sonueu olarak medrese kendini yenilerneğe ve çağın gereklerine
uymaya karar verdi. Ancak, Birinci Cihan Savaşı felaketinde bu
yenilenme yerleşme ve gelişme imkanı bulamadı.

108 Age 9-10.
109 A~c ıi.
110 Age 21.
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