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Tarihte Dôru'l = Hilôfe medreseleri 

~.ve. ihtisas şubeleri. 
Veli ERTAN 

Asıl konumll!Za girişıneden önce Osmanlı devletinin ıkur.uluş tarihin
den ikinci meşrntiyet'e kadar devam eden medreselere 1osaca ibir göz. 
ge.zıdirelim. 

Osmanlı devletinin ilik· zamanlarında Şam, Mıısır ve İran medresele
rine benzeyen medreseler açılmış, cumhuriyet devrine !kadar bu medr.e

. seler ibir çok değişiıkliklere uğramıştır. 

Medrese, Araıbca ibir !kelimedir, ımelkan ism.]dir;· ders görülen yer de
me!lcl;i:r. 

:Selçuıklular devrinde ö.zıellikle Kıonya, Kayseri, Sivas, Erzıincan, Er
zuruım ve Diyaı:1baJkır'da lkıurulan medre:selerin her biri bir irfan yuvası 
olmuş, değer ka;zanmı~tı. Hartta on döndüncü yıüzyıl içinde Ariadolu'yu 
geien :tıbn-i Baıtuta geçtiği lküçüık !kasaıbalarda ibile . medreselere ·rastladı

ğını söylemiştir. Osmanlılar zamanında açılan medreseler ta!bü olarak 
selçuk medreselerinin ıbir deva.mmdan başka ibir şey değildir. 

Osmanlı ·devleti zamanmda ilk medrese lı:ııik'te · 1331 trailıinde Or
han Gazi (1326 - 1359) tarafından açılmıştır.· Bu medresenin Davud-i 
Kayseri, Tacuddin'-i !Kürdi g]bi ıdevrin şer'i ilimlerinde ve AraJbca dilin 
vulrufiyeti nedeniyle narrn almış müıderrisleri dilklkaıte şayandır. 

Şer'i ilimlecl öğreten ibu medreselerde teıdris dili Arabca idi. Devle
tin lruruluş devrinde din. müesseselerinin inlkişa:fuıda aı:nil. olanlar ara
sında Şey.Iı Edebali, Dursun Faıktl:ı ve husıusi ile ibir kad.iasker olan Necib 
ve asil bir ruha samb olan Çandarlı !Kara Halil gibi zatları vardır. Bun
lar arasmda -bilhassa Osmanlı Devietinin ikurucusu Osman Gazi, Şeyh 
Edefuali'nin irşaüile arydmlanınıştır. 
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Orhan ·Gaziden sonra gelen hUlkümdarlar tznik medr'esesini rta.llrlben 
Bursa, Edirne ve ·diğer Türk ştfuirlerinde medreseler teşkil etmişler, as
rm icabma uygun ta1im ve.~ yolunu taildp etınıişlerd.IT .. 

· Fatih (1451- 1481) devrinde, ıvezir-i Azam Mahmud Paşa'nın eliyle 
Fatih c~inin KaraıdenlZ ve Aikdenize balkan yönlerinde dörder medre
seden :iJbaret :seıciz . (ısahan-ı .Semani) ali medrese kurulmuştur. Bu mües- . 
sesede üçer kişilik olmalk üzere 1!52 oda vardllt". 

· Fatih medreselerini taıldben Kailflllli Sultan Süleyman (1520- 1566) 
devrinde Süleymaniye medreselerii şöhret ibulmiış !irfan müesseseleridir. 

- Birinci Sultan Murad (1359- 1389) itibaren a.Uımler arasında Alksa
raylı Cemalü' ddin ile ~aadeddin Teftazaru, şer' i ilimlerde ve A.:rab dilin
de ıün almış mümtaz şahsiyetlerdir. Özellikle Teftezani'nin telif etmiş ol
duğU eserler Osmanlı devletinin sonlarına kadar medreselerde . okutul
mu.ştur._ Yıldırım Beyazı:d (1389- 1402) zamanında Ş€1lll.Sü'd-Din FenAri 
Arab dilindeki ihtisası ile if:anmım]ş aNmlerimizden biridir, . müstesna bir 
zattır. Fatilı devri alimlerinden Molla Hıfusrev, Fıkıh· sahasında teı.mayıız . . . 

etıniş !bir bilgindir. Yazmış.olduğu. Gurer ve omın şerhl olan Dürer son za-
manlara kadar medreselerde tedr:is olunmuştur. Yavuz Sultan Selim 
(1512- i520) devrinde Zenıbilli Ali Cemali Efendi tım-i Kemal (Kemal 
Paşazade) Kanuni devrinde ise Ebus'Suud Efendi, Osmanlı Devletinin 
lk!hal devrini yaşa:mış ıiştihar etmiş alimleridir.· Böylece şanlı 'ıtarihimize 
şeref lbahşed~n tanmrmş ıbüy.ülk a.J.imler !hep ıbu medresenin yetiştirmiş 

olduğu §ahsiyetler,d:i;r . 
. 

Kanuni Sultan Siileyıman'dan sonra Avrupa'da ibir uyanma lbaşla-

mış, lbir çok !keşifler yapılını.ştı. Talim ve Terbiye JSlah olunmuş1JU. · İşte 
bu zamanda Osmanlı devleti AVrupa devletlerinin gelişmesinden ve !ke-. 
şiflerinden haberleri ydkıtıi. Kendi :i!Stidad ve lkrubiliyerti ile olgiunlaşan !ka
tib Çelebi, Tüııkü ve 'I\ilııkçeyi dıiişünımüş, ya;bancı Nsanlardan latinceyi 
öğrenmiş, eelıli ve teassuıbu yenmek için bütün gayreti ile çalışmıştır. 
Fakat .buna rağmen m.edreseler, g1tti!kçe önemi lkaybetmiş, müsbet ilim
lerden uzaıklaşm.ış, ve dondurulımuş lbir öğretim sistemi tatibik edilmjşiti. 
Bu durum Tanzin:i.aıt devrine !kadar devam etmiştir. 

1839 Tanzimat devrinde bazı JSlahata girilmiş ve 'bu meyanda- maa.;. 
rif işlerine de gerelkli değer verilınişti. ıStbyan ve Rüşcliye mektepleri ih
tiyaca elveri§li · :olarivk tanzim edilmjştir. Maarif dşler:i.rii tanzjm için bir 
de «Meclis-i Maarif» teŞkilıolUll!Jjjjll§tu. A.:rtı!k Sibyan m'e'ktepleri ·1Slili 
edilmiş, Rüşdiye m.clctepleri çoğa1fı:1mış, muamrm melktepleri açılmş1tı~ ıŞ. 
te bu ım.eyanda M:clrteb-i_ Millkiye, Galatasaray Sultanisi, Duru'l Ffuiun 
ve Encümen-i Daniş ihıdas .edi1rnişrt;ir. Bu müesseselerin geliŞmesinde Se-



lim S~b1t Efendi, Kınalı Zrude Ali Efendinin Jiliım.etleri önemlidir. HaJt:U, 
Selim· Sabit Efendi, ıbatınıri. pedagojisin.den ilihaım almış ve ibu nedenle 

. 'bazı eserler vermiştir . .Aırtıik fiiltir. har~ketleri :başlanı:ıştı. İşte bu nedenle 
.Maarifte yeni hareketler !başladığı halde medreSelerde ibir değiş:iıklik ol
ma:i:mŞtı. Yalmz medreselerin yeniden dürerilenmesi hususunda Üçüncü 
Selim (1789·-1807) ızamanın:da ele alınmış, ·çalışmalar yapılı:mşsa da, 
m:ü:sbet ·bir netice sağlanamamıştı. Bu hal :i!kinci meşrutiyetin ilanma lka- . 
dar devam etmiştir • 

• 
1908 tarihinde meşrıutiyetin il8.nı.n'dan sonra devletin her .sahada ol

duğu gibi medreselerde de ıslahaıt başlamıştı,. Faikat hülkümet ile med
rese · arasmda ilk defa aSkerlilk: müllrellefiyeıti yönünden çatışma 'başla
m.ıştı. Harniye Nezareti ile Balb-ı Mıeş:ihaıt arasmda cereyan eden müna
lkaşada medreseterin aıkademi'k ibir çalışıması olmadığı ve bu nedenle de
ğersiz olduğu açıikca belirtilmiş ve !bunun üzerine medreselere nisbeten 
müsb et ilimler !S'dktÜmruştu. 1909 ıtaırihindıe Hükümetin tazyiıki ·ile Meda
ris-i ilmiyye ıslahat prograımı ıkabul ~dilmiş, sımf sistemi beırlmsen:miş 
ve taıhsil müttdeti de 12 yıla ~illrarılllll§tır. · 

Medreselerde asıl ıslahat P~ah Sultan Mehırned Reşatl (1909 -
1918) devrinde Şeylıu'l İslam Ü!lgÜ'blü Mustafa Haıyrı Efendinin Meşi
hat zamanmda 10 Zilika'de 1332 (18 eylül1330) tarihinde ısla!h-ı Medaris 
nizanınarnesi meıdreselere lbir çok yenilikler getim:ıiştir. 

Bu nizamn§ımendn !birinci maddesinde «Daxu'l Hilafet-il Aliyye» na;n:ıı 
ile .bir medrese itibar edilmiştir. 

:lıkinci maJCldesinde «Daru'l Hilafet'il Allyye medresesi tali lkısm-:ı: · 
evvel, Tali ıkısm-ı sam, ve ali ol!ma'k üzere üç klsma aYrılmıştır. Her !kıs
rnm müddet-i tedrisiyesi dört sene<dir, her kısım dörder sınıfı ve sıİırrflaır 
dörder şUbeyi mu!h!tevidir. 

Beşinci maıddesin.de «!Darn'l Hilafeıti'l Aliyye medresesinıin :her lklS
mmda ılıirer Müdür~i 11'1D:uml ve sınıf ve şubelerinde hlı:-er. Müdür !bulunm. 
ŞUıbe Müdürleri, sınıf . Müdürlerine, snnf müdürleri müıdir-i wnunnilere, 
Müdir-i umumiler iSe ders vekaletine merbutbur. 

Bu niza:mnamenin dokuzuncu ma;ddesinde «!Daru'l Hilafet'il Aliyye 
medresesinin ulfım ve fununda mütehas:sıs yetiştirmek ve müddet-i ted- . 
risiyyesi ·iki seneden ilbaret 'OlmaJk iliere medTesesenin ıkısm-ı alisi fev
ikinde «Medresetü'l Müteha;ssisin» nam ile ibir IJnsnıı ma:hsusu vardır. Bu 
kısrm mevzuat-ı uluma 1göre şuaıbat..;ı a;dideyi ihtiva ~ecek ve maikam-ı: 
-meşihatce lüzum göıillen şübeler peyder ·pek küşad ohinacalktiır. 
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Nitekim 1331 (1333 'h.) tarihinde Medresetü.'l Müttı~ha;ssisin: 

1) Tefsir ve Hadis şulbesi, 
2) Fıkıh ve usul-! Fır'kıh şubesi, 
3) Kelam ve Tasavvuf, Felsefe nami ile üç ,]hıtisas şu!besi a~ılnııştır. 

Gen:e bu nizam.nameniıı ,yimninci maddesinde «sınıfları ikı.rlkar talilb-
. den teşkil eyleyecek olan Medıresetü'l Mütehassisinin !bir Müdir-i umumi
. si vardır. Suret-i a:daresi talimatname ile muayyendir. 

Islah-ı Mudaris nizamnamesi yjTnıi dört maddeden müteşekkil olup 
işbu nizamııamenin icrayi fıJııkfumına Makamı-ı Meşiliat ve Evıkaf naZITl 

memurdur. 
Bu medreselerden ;l:>aŞka, ibir de ayrıca dört sene tahsil :yapan Med

resetü'l vaizin teşkil olunmuştur. 
Daru'l hilafeti'l Aliyye medreselerinin aıyrıldığı, derecelere göre 

okunacak dersler şunlardır. 
Tali sınıflara talooe· hazırlamaık ıüZere iiki seneden ibaret fuzari sı

n:ıflarinda; 

Tertil-i Kur'an-ı Kerim, Maltı.mat-ı DirıJ.yye, Sarf-ı Aralbi, Türikçe, Ta~ 
· rih, Coğrafya, Hesap ve Hüsn-i Hat. 

Kısm-ı ıtali. sınıflarmda olknnacak dersler. 

Ku_r'aiı-ı Kerim, Tefsir-i Şerif, Hadis-i Şerif, ilm-i Fıikıh, Usul-i . Fı
kıh, ilm-i kelam, Sarf ve lUigat, Nab.v, Mantık, lBelagat-ı Aralbi;Vye ca'z, 
Adfub, Mükaleme ve tatıbiıkat ve lkitaJbeıt-i araıbiyye, Siyeri Nelbi, Tarihi En
biya ve hulafa, .Tarih-i islam ve edıyan, tari-i umumi ve Osmani, Felsefe, 
Türlkçe kıraat, &mla, ;kavaid, :kitaJbıet, ed'elbiyat. Farisi, Umumi ve Osman! 
coğrafya riyazi:yat, IJıesap arneli ve nazari, hendese, celbir, müsellesat, 
mil::ı.anik, Heıy'et usul-i defteri ıtaıbi'yyat, mevalid-i selase, malümaıt.:.ı zı

raiyye, Hikmet, kimya, Malumat-ı Fenniyye ve ahlakzye ve ıiçtimaiyye 
ve içtimaiyye ve lkanuniyye. · · 

Hıfzıss:ill::ı.ha,. ilm-i içti:ma ve tellbiye, ilm-i iktisad ve mali, Hutıut, El
sine, Terbiye-i bedeniyye. 

Kıs-mı Ali sınıflarında dersler Tefsir-i şerir, Hadis-i Şerif (usul;.i 
Hadil3 ile beraber) ilmi -fı!k:ı!h (Tarilı ilm-i fıkıh ile lberalber) usul-i fılkıh, 
hilafiyat, ilm-i ikelam (Tari!h ilm-i lrelam ile beralber) felsefe (ruh, aJlılfuk;. 
maJbadutıtabiiyye, tarih felsefe, felsefe-i iıslamiye) edtı~biyaıt-ı aralbiyye, 
hu.1ruk ve ·kavanin. 

Şeyhu'l islam Mustafa Hayri Efendi zamanıda Meşihaıt makamı ta
rafından neşr oluıımaJkta devam eden cemde-i ilmiyıyenin 1331 tarihli 17. 
sayısında yapılan tebligaıta göre : 
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Paıyi taht'da ıbir ,müessese:-i camia-i ilmiyyetil Aliyye :üzere geçen 
sene rÜışkil olunan Daıru'l hilafe medrese lkısrm-ı tali ve alisine olmaik 'bir 
de ilaveten ibu sene Tefsir ve Hadis, Fııkıllı, Kelam ve TasaVVillf ve Felse
fe . şubeleri namiyle fbir müt€1haıssiSin !kısmı !k~ad olunara;k,. !kısm-ı ali 
taihsili görm~ 40 efendi üç şu'be-i ihti!Sasiyyeye lbitıtefrl!k bir:inci sınıfla
nın küşadma muvaffaıkıyet hil;sıl ıolduğu gi~i vilayat.:ı osmaniıyede bulu-
nan «Medaris-i il!ın]yye» nin ıdalhi ihyasiyle gerek Darü'l hilafeti'l Aliyye 
medresesine menşe' olıma:k ve ge:ııe\lr. lkıur.ra ve !kasaıbat için .ulum ve fu
nıui:ı. ikafi;ye ile mücehhez ima:rn ve hatip ve vaiz. ve müderris ve muallim 
yetiştirilmeik üzere miifredaıtı fbervedl::ı.i ati dere olunan program muci
bince ibeşer senelik fbirer medrese-i tatiye tesisi talkarr:ur etmiş ve !hityacı 
bulunan- umum rmevaıkı'di fbü:dcenin mfuıaadesi d3:iresinde peyder.pey tat
bik edilmek üzere ibu sene «'Bmsa, Eskişehir, U~a:k, Manisa, Tire, Öde
miş, Konya, Kayseri, Karruhisar ısfuhlıb, Amasya, Mer'aş, Ha.rput, Kasta
monu; Edirne meıikezlerinde teşkilatı icra kılınmıştır» (1) denilmiştir. 

Beş se.nelik taşra medarisinde dkunaın dersler tertil-i Kur'a.iı.-ı Kerim, 
aıhlaık-ı Kur'aniyye, Tersir-i Şerif, Hadis-i Şerif, Fıikııh, Tevhid, Araibi 
sarf ve lugaıt, Ara.bi nahv ve mrı.ı!kaleme, Tü:r!kçe sarf ve nahv kita'bet, ta
rih-i !islam, ıtariilı-i umumi. ve Osrmani ve Tüı1k Tarihi Coğrafyayı uımrıımi ve 
Osmani, HesaJb, Hendese, Ofuir, Hey'et, Ulum-i Tabiiyye, (Fizik, kim
ya nebatat ve talbalkaıt), Hıfzı!Ssıhha ve tedavi'i ~btidaiyye, zıraat, malu
rmat-ı :kanuniyye ve :i!ktisadiye ve maliye, i!.ISul-i ıter!biye ve ıta'lim, El iş
leri-, hutut resim hattı, teribiye-i ıbedeniY.Ye ve ilal!:ı!ı» gibi dersler. 

Şeyhu'l !islam !Mustafa Haıyri Efendi'ıden sonra Talat Paşa Hülküme
tinde üçünCıü defa şeyhu'l islfum olan Mftsa Kazım Efendi, Meşihaıtı sıra
smda medreselerle ilgili 2 Nisan 1333 . (10 ceımaruyü'l 8.\hir (1335) tarihli 
!kanıunla medreselerde yeniden değişilldi!k yap~ştıx. Bu kanunun: 

Birinci maddesinde:· «Memaliik-i Osmrun1yyede bulunan ibilcümle me
daris-i ilmiyye, Makam-ı Meşitl:ıaıta meribuıtıtuT. İca'beden· mahallerde ye
niden medaris 1rüşa~ı maikaım-ı müşarıün ileıyhe aid'dir. 

:iTimci maddesinde de : 

:İstanbul şehri datl:ıiliride bulunan medaris-i ilmiyye «Daru'l ibilafet-il 
Aliyye medresesi namı altmda lbirleştirilmiştir. 

Üçüncü maıddesinde de : 

Daru'l hilafet-il Aliyye medresesi iıbtidai hariç, dibtiıda-i dahil ve sa
lın namalrıyla üç derece medaris ile ıbnnların fevkinde ibir medrese-i · 
Süleym.aniyyeıyi mrulıtevidir. 

{1} CerVde-i Hmi·JIY~ 1331 Tar.itı ve sayı 17. 
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Dördüncü madde de : - . 

Derecat-ı seliise medarisin müddet-i :tahsiliıyyeleri üçer sene olup pro-
gramları nazar-ı meşihatce rtayin edilecekitir. 

Beşinci maddede :' 
Taşra medarisinin deracat-ı me21k.Ure üzere tertip ve ta.nzimi ma

kam-ı meşihata aiddir. 
_Altİncı maddede : 
Derecat-ı selase medresesi leyli talebesinin adedi 1333/1334 sene-i 

dersiyyesinde 1350 liyi tecavüz eiııniyec€iktir. İlerideıld senelerde görüle-. 
cek ihtiyaç üzerfu.l'e talebe adedi haddi :kifayeye iblağ olıunalbilir mevcuduı 
elli talebeyi tecavüz eden sınıflar icaJbı hale ıgöre dersilanelere taJksim 
olunur. 

Yedinci maddede cr:se·: 
Medrese-i Sülevmanive'nin müddet-i tahsiliyyesi üç sene olu;p 'l'~fsir 

ve Hadis Şubesi, Fıkıh Şfilbesi 'Kelariı ve Hiikıı:net Şubesi edebiyat Subesi 
narolariyle dört şfı:'beyi havidir. Makam-ı meşihatce lüzum görüldüğü 

trukdirde başka şubeler de a~ılır. Her şfııbeye kaıbul edilecek talebenin ade-
. di altmışı tecavüz etmiyece'ktir, (2) denilmelktedir. · 

Kanun·un tümü onaltı maddeden iıbar€!1: olup icray-ı alıkamma Şey
hu'l islam ve Maliye Nazırı nıemurdıur. 

Bu kanuna göre Daııü'l hllafeti'l aliyye medresesi ile Taşra medarisi 
hakkında bir nizanıname hazırlanmış 2 muharrem 1336, 19 teşrin-i eıvvel 
1333 tarihinde TaJkvim-i v~aıi.de neşr olunmuştur. 

Nizarnname . yedi lbaıb ve 39 maddeden ibarettir. Nizamnameııin bi
rinci maddesinde Daru'l ilı:Haret-i'l-AliyYıe medresesinin ihtiva eylıediği 

i!btida-i hariç ve ]btida-i daihil, sa;lın derecelerinin her birinde ve med
. rese-i Süleymaniye'de _!birer müdir-i Umumi ve Medrese-i Süleymaniye 
Şubelerinin her 'biriyle derecat-ı selase- sınıflari.Illn her birfude birer mü-
dür bulunurdu. - · 

Üçüncü maddesinde. Mi.i!dfu muavinleri müdrlirlere ve müdürler mü
dir-i umumilere ve mildir-i :umumilerden vetkaletine merlbutturlar. 

Gene nizanınameııin beşinci ve 27. maddesi tedrisat /konusu ile. ilgi-
lidW. - . 

40 

Madde şöyledir: 
Medrese-i Süleymaniye Eürsileri ıbervechi atidir. 

Tefsir ve Hadis Şubesi 
· Tefsir-i şerif 3 aded !lrürsi 

Hadis-i şerif 3 aded kfusi 
Usul-i Had]s ve naıkli'r-TicaJ. 1 aded kürsi 
Taıbrukat-ı Kurra ve müfıesslııin 1 aded ikilisi 

(2) Ceride-Hmiyye sayı 31. 



· Fı1nh Şubesi , 

. Fı!kh-ı Ranıefi 3 aded 1ı.:ürsi: 
. Fılkh-ı Şafii ı » » 
Fıkh-ı Maliiki 1 ». » 
Fıilclı-ı Ranıbeli 1 » » 
UsUl-i F:ıikrlı 3• » » 
Hila.fiyat ı » » 

. Tarih-i Fıkıh ı ·» » 

KeiAriı ve Hilnnet Şubesi 

Tasavv:uf 3 ad:ed IJrlirsi! 
Kelam · ı » » 

Felsefe-i islamiye Tarihi 

Himet-i ilMıiye 

Mantık 

Um'ün Nefs ve alıl§.ik 
Felsefe-i Uroiye Taribi 

Tarih-i edvan ve Din-i aısıaıın . . 

ı adoo lkıürsi 

ı » » 
ı » » 
1 » » 
1 » ·» 
ı » » 

Edebiyat Şubesi , 

Edebiyyat-ı Araıbiyıye 3 aded lkü.rsi 

Edebiyyat-ı '1'\ü:ı'kiye 1 » · » 

Edebiyyat-ı Farisiye 

Edebiyyat-ı Gar.biye 
~ 

ı ». 
1 » 

» 

» 
derecat-ı selase mıedariSi dersleri ibervoohi atidir. 

Medrese-i Sahan 

1 

· Tefsir-i Şerif, Hadis-i ·Şerif, Usul-:-ı Fıkıh, Fılkh-ı Hanefi, K-elam, Be
lagat ve edelbiyat-ı Araıbiyıy:e, Edıeıbiyyat-ı. T:fuüdyye,· . Mantık, Felsefe, 
llin-i ictiına', malumat-ı Huflrukıyye, Almanca ve Fransızca· ıve İnıgilizce 

. ve Rusca (lbu llsanlardan birinin talısili meclburidir) . · · · · 

tbtidi-i dahil 

Tertil-i Kur'an-ı !Kerim, !Haıdis-i Şerif, Fıikllı, Kelam, Llsan-ı Arrubi, 
Mantık, inşa ve edebiyyat-ı Tüt.kiye, Tarih ·tsııam ve Osn:iani ve :uımuıni, 
malfunat-ı Hu!kufkiye, ·uıum-i Riyaziye (HendeSe, Cebir, Rey'et) T81bii}· 
yat (Kimya, Im:ımet-i Taıbiiyye, Tarih-d Trubii) · mfz:ıssıiha, Teııbiye-i Bede
niyyıe, Almanca, Fransızca ıve İngilizce ve~ Rusca (Bu llsanlarından Ibiri
mn talısili mecburidir). 
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İbtida-i Hari!; 

Tertil-i Kur'an-ı Kerim, Sarf-ı Arrubi, Lügak ve iştikaik-ı Arabi, Nalıv
Ara:bi, ulum-i Diniyye, Tü!rkçe, Farisi, Tarih !sıaını ve Osmani, Riya2iiyat 
(Hesap ve Hendese) maluımat-ı Taıbiiyye ve sıhlıiyye, Coğrafya, Husıi-i 
Hat, malilmatı m€:deniyıye ve Hitilruikiyye, Teribiye-i Bedeniyye, Almanca, 
Fransızca ve İngilizce ve Rusca (Bu llsanlardan ibirinin tahsili mecıburi
dir). 

Kur'an-ı Kerini ulum-i Diniyye, Liugat .AraJbiyye, Lugat-ı Farisiiyye, 
Tüvkçe, HesaJb, Füsn-i Hat, Tarili-i Osman!, Coğrafya, iİlm.-i eşya, ilMıi, 

Teııbiye-i Bedeniyye ;giıbi derslerin ok-utulması uygun görülmüştür. 

Ayrıca Şeylıu'l w8ını esba!k: Mıeşr€/b Efffi:CU hıaiidi Mehmed Ar-if 
Efendi'nin zamanmda 1270/ıtaırihıinde muallimlhane-i Nüvva:b namı ile bir 
med.resetü'l Kuzat tesis 'Olun'IDJl.lŞ- ve nizamuarnesi hazırlanmış, sadr-lı 

Azam ve ihariciye nazırı Mehmed Said tarafından teşkil edilen hülkilıne:t 
taraflll'dan !kabul ve Sultan iM:. Reşad tarafından da itasdi!k olunmuştıur. 

Medresetü'l Kuzat nizaninamesi. 

Dört faısıl ve 23 maddeden oluşan ·ibu nizamname birinci maddesin
de: Malkarn-ı Me§ilıaıt-ı isl8ınıiyeye meribut v<e ln.rikkam-ı şer'a menşe ve 

- -
talebe-i ımüsellenıeye maılısus olan ınıedresetü'I Kuzat ibi drade-i seniye-i 
Hazret-i Padişahı mansuıb !bir müdür ile itdare olunur. 

- - -

Müdi.iriin maiyetinde -/bir muavin ve- ıbir !lciıtdp ve lürumu kadar mıu-

bassir ve odacı bulunur. 
- -

12, ci maddesmde: _ !:Medrese'bü'l Kuzat'ın müddet-i tedrisiyyesi dört 
seneden ibaret oLup akunacşık duriıs-İ şer'iye ve ıkanuniye talimat mahsu
sama tabi olaca'ktır. 

5 safer 1332 tarihli m'edresetü'l :Kuza;t nizamnainesine zeyl'tin birinci 
maddesi: 

«Meha!k:im-i şer'iyenin hususat-ı ;talır:iriyıye ve idariyesinde istihdam 
olunacalk m'€!Il1:uriyete menşe olmalk ve müddet-i tedrisiyesi şimqiliık ibiT 

seneden ibaret olup lüzuını görillldüğünde iıki seneye lıblağ edilınıe'k üzere 
Dersea'dette medTeset!ü'l Euzaıt-ı ne'lıari ıbıh' sınıf-ı mailısus lküşad olun

muştur. 



DördÜncü maddesinde ise sınıf-ı mafususta tedrisaıt i§!bu niza;nın~.-
meye müzeyyel cedvele taJbidir. 

S~-ı malısus tedrisat cedveli şöyledir. 

Fera:iz-i vesaya 

Sak'ki şer'i 

Nllk8Jh, Tahı:k, Hıda:ne, N aiaka 

.AıM{§;m-ı evJ.raf 

Derber-i kassam 

Usul-i muhakeme-i şer'cyye 

Malfımat-ı Karuuniye 

Harç. ve damga kanunları 

Kitabet 

Hesap 

Usul-i Defteri 

Hüsn-i Hat Talık 

IBu zeylden ıbaşka niza:mnameye iba:Şka ıbaşka zayiler de eklenmiştir. 

Medresetü'l Kuzat Talimat..;ı daJhiliyyesi de iki fasıl ve yiırımi yedi 
maddeden olU§ma!ktadır. · 

iBu talimatm on :iıkinci mad'desinide: 

Medresetü'l Kuzafra okunacaık derslerin aded ve· saat-ı tedrisi mer
buıt cedvelde muharrer olduğu vechiledir. İcaıbı lıa.Ie göre Mrukaım-ı Meşi
hatla mezkilr dersler tay ve teddil ve ilave ve saaıtı tezyid ve ıten!kıs oluna
bilecektir ... denilmekıtedir (3)' 

{3) ilmiy.ye Salnmesi Satfa 643. . 
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i 
1 

\. 

1 i 
'11 
i! ,j . 
,'!i 

' 

· iMedresetü'l Kuza;tta tedrls olunacalk ders c~drveli §{)yledi:r. 

Derslerin isinileri Birinci İkinci Üçüncü 

(esam'i-i düriis) sınıf sınıf sınıf 

saat saat saat .. 

Dür er 5 5 5 
Mecelle 3 .3 3 

Ferruz - 2 1 -
Tatbikart-ı şer'iyye - - -
'Saıkık-ı şer'i 1 1 1 

. IDe:f.t.er-i lkassam - - 1 

.A!hkam ve nizamak-ı evlıat - - -
Arazi kanunu - 1 1 

- - 2 TicM"et-i iberrii:yye lkan1IDU - -
Tica;ret-i Bahriye lka. - - -
!cra - - -
.Ceza 2 - -
Usul-i mU!hakeme-i hulkukiye - 2 1. 

Tatlbilkat-ı Hukulkiye - ı - -
rve cezaiyye rve ıticariye 

· TaDzim ilamat lb.ulk. - - - 1 

Usul-i mru!haıkeane-i - 1 1 
cezaiıyye ve sulh .. 

Tanzi,mati llamatı cezaiyye_ - - 1 
- 1 Medhal-ı Hukuik ' - -

- - -

Hu!kıik-i Düvel 1 1 1 
. -

Hulkulk-i idare - - -
:iıktisat 1 1 ......... 

rutabet-i resmiyye 
-

' 1 1 -
. Hıüsn-i Hat ve ta'lilk. i 1 -
Yekfuı 18 18 18 

. 
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Dördüncü 
sınıf 

saat. 

5 
3 

-
1 

2 

-
2 

-
-
1 

1 

-
-

1 

-
___. 

-
-
-
2 

-
-

1 -
18 

-,-
-



Medreselerde okutulan dersler heinen temamen ·Mustafa · Hayri 
Efendi'nin koyduğu esaJSlara göre yaıpılınıştrr. Yalmz, iılızan sınıflar iki · 

sene, diğer medreselerle mıedresetü'l ımüteha:ssisin şubeleri üçer yıl ola
rak değiştirilmiştir. · Şeyhu'l isirum Milsa Kazrm Efendi'nin medreseler 

balkikmda ·getirdiği yeniliık, ibu·medr'eseye has ikanunun çıikraılması ve ibuna 
ait nizaımiı.amenin tanzim . ediLmesidir. 

Bu .teşkilaıt önce merlrez (:lisıtanlbul) 'da tatıbMr edi1dikten itiıbaren 
1336/1916 yılırıa !kadar bu teşikilat Ana:dolu'da on ıüç yere teşmil 9lun-
muştu. 

-. . 

Milli Müuadele sırasında medTeseler 1920 ıyılmm 23 niSanında Aın
:kara'ida Büyıüık Millet Meclisi'nin açılışından bir hafıta sonra 2 Maıyıs 1920 
tarihinde ·Meclisin azalan arasından te~ltil: edilen Tür!kiye Büyüik Millet 
Meclisi Hü:1ciimeti. icraya. girmiş ve bu hü!kümette umur-i şer'iyye ve ev
'kaf ve!kaleti yerini almı~. Bu srralarda İstanbul'da bulunan Aikse!kili 
Alımed Harndi Dürrizadeu:ıin verdiiğ fetva üzerine mer!kezd.e serbest bir 
tarzda çahşamıyacağını anlaıınrş ailesini :S:eyıbeliada'da brrakara!k ken
disi Anadolu'ya geçmişti. (4) Bir müddet Anikara'da Lisede Din Dersleri 
okuıtmuş ve biraz •sonra umur-{ şer'iyye v:e ·evlkaf ve!kaleti ted.:rr..sat umuırn 
Müdürlüğüne tayın· edilmiştir. Bu sırada şer'iyıye. velkili Bursa Meıb'usu 
Mustafa Fehmi Efendi .ibulıunuyıordu. Teşıkilatcı bir zaıt olan AlkOOk:i A!lı

med Hamdi Efendi, ilik işi mufhibelif meslek eııbaıbmdan ve memlelk:eıtin 
yıü!lffielk ilim ve din aUmlerinden teŞkil etmiş olduğu bir heyet tarafından 
verdiği ·dire!ktiflerln. · ışığı altmda .medreselerin programlan ve nizamna
meleri üzerinde .aısnn icabiarına u,ygun olarak yeniden rtetkik ve tanzim 
ettirmiştir. Böylece Anad:o1u'da açılan on ıüç daru'l hiiafe:ı;ün sayısını da 
otuz seikize çıka!'mış ve verimli lbir ltıale getinilıniştir. 

Hazrrlanan ve hastırılan medaris-i :ilmiıyıye nizamuarnesi ve Daru'l 
hilafeti'l Aliyye medresi talimatnames!. ile yapılacak iŞler tesbit edilımiş 
ve talimatname ile Daru'l !bilafe medreselerinin ders cedvelleri ve müf
redat ıprogramar rtesibit olunmuştur. 

· Medaris-i ilmlyye nizammamesi 26 madde olup m~riş-i il.ırniyye 
teŞkilat, sureti idare, müderrislerin vezaifi, talebemi .!kayaıt ve kaJbulü, ta

lebenin vezaif, Medaris-i ilmlyyede . tedrıis edileceık ıilumu funrm ve. taıtil 
gi'bi başlıklan ihtiva eden lbnı nizaınname 8 mayıs 1337 ve 30 şa'ban 1339 

tarihinde icra vekill.eri Hey'eti Reisi Müdafaa-i Milliyye veıkili Fevzi Pa-·. 
şa'nm teŞkil etmiş olduğu Hüarumet tarafından kaıbul ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa tarafından tasdik olunmuştur. 

Bu nizamnamenin· birinci maddesinde: 

i[4) Ahmed Harndi Aikseki'nin hususi notlarından alınmıştır. 
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«iMedreseler .iıJri. nevidir. Biri Daııu'l lıilfufe m:~-eseleri diğeri meda
ris-i AtilkanJıı::ı. ısiMundan hasıl olan Meda~-i ilmiyyedir. Daru'l hıla.fe 
medreseleri:ırln rteikilaıt ve suııeıt-i idaresi lbaşıkaca :biT talimata trubi oldu~ 

. ğundan işbu nizaımname Medaris-f ilmiyyeye aittdir» denilmektedir . . 
Gene ıbu n.izaill1iamenin · ilkinci ımadldesinde Medaris-i ·ilmiyye dahi 

Daııu'l hilafe medreseleri gibi şer'iyıye velkai~t-i celilesine rznerıbut oldu
ğundan vekalet m'iişarün ileyilianın tensib edeceği mahallerde lmumnna 
göre ıbirveya ımü'tead:p.id medrese-i ilmiyye açılır. 

Üçüncü ma;ddesinde ise : 

«Medaris-i ilmiy;yenfu ımüddeti taJh1siliyyesi on .iıki sene olup bu ·da 
iki devreye ayrılmıştır. İl!k. a1tı sen:e ıkısm-ı e.ıvvel diğer altı senesi kısm-ı 
samdir» 
denilmiştir, 

Daru'l iJ:ıilafti'l .Aley'ye Medaris talimatnamesi 107 maddedir. Mü
dirler, Muid ve ikatip, meclis-i muallimin, in:ziJbak mec1isi, müderrisin, tale
beye aJid vezaif, gibi !konuları ihtiva etm€!kıbedir. 

Bu talimatnameilin !birinci maddesinde: «iDarü'l llıilafeti'l Aliyye 
medresesin4ı _ ~ey'et-i idar~si müdür, ·k3ıtip rve muidden mıüre!kıkeptir, kı
sımlara göre haderne !bulunaca;'kıt1r» denilımelk:tedir. 

_ Darü'l hllafe medreseleriinin ders cedrvelleri ve müfredat programı, 
Timikiye Büyük Millet Meclisi Hıüikümeti Umur-i şer'iyye ve Evkaf Ve

. !ka:leti tedriSat Mudlriyyet-i illiD.~ımrnJyesince b.a:zırlanan şer'iyye Velkale
tinde in'likad eden Encümen tarafından ~ müzakerelerden sonra as-. ı 

rın icabatma göre terıtip ve tanzim edilen prograım vekaietce kabul edilQ 
miştir. 

Bu programa Daru'l hilafa medreselerinin tatimatma göre meiVki· i 
tatbiıke !konulmuştur. Bu sureti~: 

İhzarsi - iki .sen:e 
Tali 'kısm-ı evvel (İibdida-i Hariç) -üç, sene 
Tali Kısm-ı sani (:İibdida-i dahil) -üç sene 
Kısm-ı ali ('Sa!hn) - ıüç sene . 
iMedı:esetü-1 Miitehassisin (Medrese-i Süleymaniye) · 

Tefsir ve Hadis şfılbesi 
Fıkıh ve Usul-i Fıkıh şubesi 
Kelam ve Hillmnet şubesi ders müdıdeti yine eskisi g:i!bi frçer sene ol

mak üzere yeni ıbaştan ele ahrımıştır.· Bundan ibaşka tahsil müdıdeti üç 
sene olan Medreset'ill vaizin şubesiyle hir de üç sene mU~detle taJhsil ve

ren Efmme ve Hutıvba şfubesi teŞkil edi1miştüx. Bu tarz-ı tedrisaJt 3 Mart 
19241YJ.lına kadar devam etmiştir. 
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~İ~ERSPROGruufi 

Saat Duruş 
Es arni-i Dürus Sınıflar 

I n 
Km'aııi-ı Kerim 6 6 
Musaıbat-~ ~ diniyye ve ahlaikıyye 3 3 
Tarilh ve siyer musahaıbeleri 2 1 
Tfu.kçe 6 5 
Ara 'bi 5 6 
Hes ab 4 2 . 
Mallımat-ı Hendesiyye ve Resm-i Hattı o ı 

Ooğrafya 
. 

1 ı 

Malumat-ı sıllıiyyeı o 2 
Hiisn-i Ha-t - 2' ı 

İlahi 1 ı 

Lugat-i Fariısi o ı 

Muhazarat 
(Ders haricinde) 

Terıbiye-i Bedeniyye 
Ye k un 30 30. 
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E sami-i 

'I'er.til-i Kur'an-ı Kerim 
uıuıı:n:-i Diniyye 
Araıbi (Sarf ve naJi.v) 

',rali Kısm-ı evvel 
«İbtidi-i Haric» 

Dürus 

Mülkaleme !Kıraat ve Tatlbı!kat-ı Araıbiyye 
Tıilı'ıkçe Hfum-i Hat (imla Kavaid, IDraat, 
Kitaıbet) 

Farisı 

· Lisan-ı ecnehi · . 

Hesa;b 
Ce!biir 
Hendere 
Tarih 

·Coğrafya . 

:Maltunat-ı Medeniyye ve Hukıuikıyye 
Malumat-ı sı!b.ıyye -
Muhazarat 
Terbiye-i Bedeniyıye 

Yekfı.n 
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Saat Dürus . 
Sınıflar 

·.ı 1 2 ı 3 

2 2 o 
2 3 3 
6 . 5 6 
4 4 4 

5 3 5 

2 ı ı 

·2 2 2• 
2 2 o 

1 ı 2 
2 2 2 
2 ı· ı 

o 2 2 
o o ı 

(Ders haricinde) 

30 1 30 ı 30 



• 1 

T8li Kısm-ı Sini 
· (lbtiaa-ı Dahil) 

· Esami-i Dürus 

'fefsir-i Şerif 
Hadis-i Şerif (ahlakıya.:t ve ictimaiyata dair) . 
Fııloilı. 

l!'eraiz ve lli31Ul-i in.tiıkal 
İlın-i Tevhid 
Araıbi (Nahrv) 
Kıraat ve· Tatbikat-ı Aİ-a:biyye 
Belagak-ı Arıl:biyye 

V azı' 
Mant:ılk: ve manazıra 
Edebiyat-ı Tüııkiye 

Lisan-ı ecnebi 
Fizilk 
Kimya 
illum-i Ta!biiyye 

Ceıbir 

RiyazJJYaıt Milsellesat 
Hey' et 

Tarih 
Ma1uma..t-ı Hlillrulkıyye 

Muhazarat 
Ye k un 

ı 

o 
ı 

3 
o 
o 
5 
2 
o 
o ' 
ı 
2. 

2 
2 
ı· 

ı 

2 
o 
o 
2 
o 

SaatDürlls 
Sınıflar 

2 

o 
.ı 

3 
o 
ı 

4 
ı 

o 
1 
1 
2 
2 
2 
ı 

1 
o 
2 
o 
1 
1 

3 

1 
- 2 
z 
2 
o 
o 
4 
o 
2 
o 
2 
o 
1 
2' 
o 
o 
3 
1 
1 

(Ders haricinde) ---
24 24 24 

-

4:9 
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·. 

; .. 

Kısm-ı Ali . 
(Salın) 

Esimi-i Dürus 

Tefsir-i §erif 
Hadis-i Şerif 
·Mecelle . 

Hullruık-ı tasarrufiyye~i arazı ve evıkaıf 
Usul-i FlJolı 
Belagaıt -
İlm-i arelam 

· İl.mü'ri Nefs ve Tatbiki 
· Mantı!k-ı siiri 
İlm-i ahlaık 
Ma}badıuttaibüyye 

Edeıbiyait-ı Tü.r!kiye 
Maluinat-ı Hu!krukıyye 
Lisan-ı ecnebi 
Te:rfuiye ve ilm-i ictima' . 

Ye lk un 
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. Saat Dürus 
.Sınıfla.r 

1 2 3 

2 2 2 
2 ·ı ı 

3 3 ·3 
' 

ı ı o 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 o o 
o 3 o 
o o ı 

o o 2 
2' 2 ı 

o ı ı 

2: 2 2· 
2 

24 24 24 



Medresetü'l Mutahassısm (MedTese- i Süleymaniye) Derıs ~ograımı 

«Tefsir ve Hadis Şubesi» 

E sami-i Ders 
Birinci sınıf · İkinci sınıf Ü 9üncü sınıf 

Haftada saaf Haftada saat Haftada saat 

Tefsir-i Şerif 6 6 6 
nin-i edyan (Tefsire mu!kadidfume olmaik ilm-i edyan tedris edilecektir) 
Hadis-i Şerif 6 6 ' 6 
Tarih din-i islam (Hadise mukadıdime olma;k fuere oku tulacaik!tır.) 
Usul-i Ha:dis ve na;'K:d-i rical 2ı 2 - .2 
Taıbaıkatıü'l Kurra velınüfeıs.:. 2 2' 2 
sirin 

Yeki'ın 16 16 16 
-·· 

«Fılnh ve Usul-i Fıkıh Şubesi» 

Fıikb.-ı Hanefi 5 5 5 
Fııkh-ı Şafii 2 2 2. 
Fılkh-ı Maliıki 1 1 1 
Fııkh-ı Hanbeli l 1 1 
Usul-i Fııkıh 5 5 5 
Hılafiyet 2 2 2 

Tarih-i Fıkıh 2 2 2 

Ye ik U, n. 18 18 18 
«Keia:ın ve llilnnet Şubesi» 

İlın-i Kelam 4 4 4 
Tasavvuf 2 2· 2 
Felsefe-i İslam Tari!hi ' 2 2 2 
ilik et . ilahi m -ı · ye 2 2 2" 
Mantık 2 2 2 
İlmÜin Nefis ve ahlak 2 2 2 
Felsefe-i umumiye Tarill:ıi 2 2 2 

Tarih-i edyan ve din-i dısl3ım .2 2 2 

Yeki'ın 
' 18 18 1~ 

. 
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13undan ıbaşk:ı Taıhsil mıüiddeti üç yıl olan, Şer'iyye ve. Evıkaf velka
ietine bağlı bir de :ınedresetü'l k§aıd ·«Vaizln Şubesi» vardır. 

Vaiziri şUbesinin he!' üç sınıfmda ihaıfitada saat üzerine dk:li:bulacak 
derslerin müfredatı şöyledjr": 

.· - -
.. 

Haftada Saat Dürns Dürus 
.. 

ı 2 3 

Tefsir-i Şerif 2 2 2 
Hadis-i Şerif 2 2 2 

-

Hil8fiyaft 3 3 2 
:Epılrmet~i Teşri' ı 3 3 

· Muıbahas:e-i ed yan 2 ı ı 
Tasavv:uf o 2 ı 

Tasaıvvuf Tarihi ı 3 ı 
. Felsefe-i islamiye .Tarihi ı 1 ı 

Mı8ık ı 1 ı 

Taırih-i islam 2 o ı 

Siyer-i enıbiya ve mıenalkılb ·ı 1 ı. 

Hitaıbet ve mevıza 3 '-ı 2 
Edeıb!i:yaıt-ı Türkiyye ' . 2 ı 2 
Maluımat-ı :i!ktisadiye ve smaıyye ·ı 2 ·2 

· Malumat-ı sıhıyye 2 2 ı 

.Y ek un - 24 24 24 

İmam ıve Hatip yeti:şitmmek üzere üç yıl üzeriıle programlaştırıla.ı-ı 
Elımme ve Hutaıba şUJbesi ıtesis olunmuş ve henüz birinci sınıfı tedrisatı:ı. 
. . ' ..... 
lbaşlam.J.Ştı. Bu şubelerde ıo'kutulacak dersler de şunlardır: 

Kur'an-ı Ker:im ve Tecvid ve rvfı.cuh 

ı(S) Daru'l ıhulafe medresel·er.f., <!ers_ cedvellie:rl· ve miifredat program. 
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Tedr.isat Umlim Müd'ü.rü Aksekili .Alhmoo Ham.di Efendinin haziran 
1923 tarihinde Medresetü'l v§Jzi!ı !lıaıkikında ve 'gene ll temmuz 1923 ;ta
rihinde Daru'l hilafeti'l Aliyye :medre'Seleri hak/kında zamanının şer'iy
ye ve evıkaf velkiline ta:kdiım. etmiş ·olduğunu layrhalar ileııi ibir görüşün-
neticesi olduğuna şüphe yolktur. . 

Medresetü'l vaizin ihallrlkmda vermiş olduğU! raıporda: 

. «~alum-i velkalet penruhileridir fkii:.: edyanı:n. haıyat~ daveıtttedir. Bu
nun içindirki ıMkmetle, mevıza-i Haısene ile en g:ü.Zel müx:adele ile emr-i 
bilma'ru.f nehy-i canilmüniker ed·ooelk ibir hey'etin ibulunniası n.ass-ı celil 
mu!k.tazasındandır» dedikten sonra devamla: · 

. . 

«a3inaenaleıyh va~ mür€11Jb'-'i iÜ!mm<ettir, Mmı.llim-i fa2iilettir. Varis-i 
vazife-i n'iiıbüvvettir .. Sonra devamla özet ola.Talk: 

1) f.M:edresetü'l wşadı .Anadolunun en miiıhjm merıkezlerinden biri
ne naJkl ~tmeık. 

2) · Vaizliık prograrnmda ıslalb.at yapılmas:ı:. 

3) Üç sınıftan ibaret olan vaizin şubesine llıer sene çıkan mezun
larından, tahsil gör;müş olanlardan bil imtihan yirnıişer Webe · seçilme
lidir. 

4)· Medrese, muiktedir ·V'e m'iitesfurıid ıbN- :lıey'ete i:€1dris tevdi olun
malıdır. 

5) Vaizin vazifesi yalnız iküıısiye .ç:ıkaraJk. nasillıat etmeik olmamalı 
aynı zamanda her gittiği ıyevde a1lılak-ı seniyyeyi. muilıaınmediyye dru:. 
resinde inkişafı, idari sisadi zirai ve türl'Ü refahiyyeti temin edecek 
arneli vasıtalarla çalışmafkla da mülkellef olmalı bu· husus lbk talimat., 
name ile tesbit edilmelidir.» gi'bi !lı:uısuıslar zikredilmiştir (6). 

- Daru'l lhilM~ medreseleri haıklkmda da ve!l'lD.İş olduğu raporda «Me
daris-ii ilmiyyenin ihtiyacaıt-ı asriyyıe ne· mütenasi!b ibir suretle idame-i 
hayatı· matlup ve bunun içinde· lleaat-ı zamaniyyenin n azarı di.klka;te ·alın-
ması :Zaruridir» dedi'kiten sonra deya.ni.J.a: · 

«Meşrutiyetle ba!şlayan ~J.allıa.t filkiTieri tedr.ici bir· suretif:e ile:de
yerek 23 niısan 1333 .tarlhli med~r.is :k.ammu ile daha müihim, daha esas
lı ve daJha muntazaım ibir şe'kl~ giriyordıu, en müıhim !bfu:- hayati mesele 
9lan ıtalebenin. iaşesi cihetinıiı de ibfu:- maıdıde-i ~ahsusa ile önem 'vermişti. 
Binaenaleyh 1333 senıesi nisanından iti!baren mez!k:ür tarihli ruizamnamenin 
ll. maddesi mucilbince Da:rıu•ı· hilare medaris talebesinin iaşesi ci!l:ıet-i 

evıkaıfa ait bulunmuştur devaımla; Medarisin şeref ve talisi ve idame-i 
mevcü(liyY'eti hususları rdüşüııülürke:ı;ı. ıbug:ün üç m1j!bjm meseleyi nazan 
diıkikate almaik mecıburiyetiııdeyiz. - · 

ı('6) Sebilür-Reşad sayı 539. Cild :m. 
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1). Medresele11de a;srın ilhtiyacatı nazarı dilklkate · alımirak program
larm. ona göre tertip ve ta;nzimi 

2) Talebe iaşesinin temini 
. 3) Fu:yuzatın :kaJt'! ·bir esasa raJbtı. · 

lşt~ bu ·layrlıalar üzerine Evfkaftaın .Acnadıolu Daru'l iJ:ıilafele:rıi !için 
60.000,-· · lira tahsisaıt alınniıştır. (7). 

Gazi Mustafa Kemal Paşa (Ataiıürk) Latife Hanımla 'birlilkıte 5 
Şubat 1923 tarihinde Konya'yı ·ziyaret ettiikieri ·zama:nda Daru'l hilafe 
medresesini teftiş etmiş; Fransızca, Hadis, Fıkıh ve cüğraıfya derslerin
d•e talebe ile musa:halhed'e ıbulu:n:muş ve ınreırrı:rliiiDyeıtini şöylece te'barüz 
---· . tir oı.aJl'IIDıŞ , 

«Me.rnp.uniyetle götü'YOI"lliillilci !tedrıis ve te'ıderrüs ciıdıden haki'kat-i 
. Diniyye dairesindedir. İıışaalİaılı ımemJ:elketimizi, mi:Uethniz ilıya edecek 
asrl ve ha:kikl ulama faziletkar mü'der:risleriımiz sayesme siz olaokası
nız ... Derslerde tale'benin en a'Srl me±ıküTelerle yüıtüdüğünü görme!kle 
memnun oldum ... 

Aksekili Ahmed . Hamdi Efendiye 'teşekikıür ederim. MeşlıudaJtımda;n 
atiyen memleket için niemnunum ... » (8) 

1923 tarihinde Prof. tsrnail Halk!kı Baltacmğlu yüıksek bir ilim He
yeti huzurunda «iBug'ünk;ü medrese lk::iımyayı camilerde mihraJba lkadar 
sokmuştur» sözleri ile yeni modern medreselerin ilmi· değerinf ibeninıset- · 
miştir.· -

Artık Daru'l hilafe medreseleri ve ihtisas şilibeleri maarif tarihinde 
Fatih ve Kanuni devrinde o1duğıu gibi aJkadeımilk değerini kazanmaya 
başlamıştı. Bu nedenle ilm medreseler onüç ,olduğu halde. AiJ:ım:ed Ham-
di A'kselld'niiı gayreti ile sayıları 38 ze ç:ılkmıştı .. · . · 

Y'eni bir sistem üzerine ve asrın icabıarına göre :kurula;n bu med-· 
. reseler akadeı:rrl!k 'bir va;sıf ikazaırı:ımŞI;ı. Diğer okullarda olduğu gibi bu 
dini müesseselerde de ım:üısbet ilimler yerini almıştı. 

iMedresetü'l mü't:eha:ssisin'in her üç şubesinde 500, dariı'I lıilafe 
-~.. . . 

medreselerinde de 7000 ne ya!klaşan tal<:ibe mevcuttu. 
· Ayrıca Türkiye· Büyüik Millet Meclisi Hıük:ümeti tarafmda;n çıkarı

Ia:tı bir nizarnname ile de Anrudol11'!1Un tüm ikwsablarında hatta nüfusu 
_· çdk köylerde 1>ile imam-ı hatip ihtiyacını !kaırşılamalk için açılan medre

selerin sayısı 465 şi -bulmuŞtu. Tale'be mevcüdü de 16,000 ne yaklaşmıştı. 
·Aradan az bir · zaman ıgeçr.mişti. Cnn:illıuriyeti,n ilanmda;n dört ay 

sonra görülen lüzum üzerine 3 marl 1924 tarhiinde şeriyye ve · Evkaf 
vekaletinin lağvı üzerine aynı tari!hte çıikan Tevhld-i Tedrisat ka;nunu ile 
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(8) Hakimiyeti 'MHI1ıye Gazetesi 771 nüsıhası. 



bütün. medreseler Maarif vekaletine devr edHmiı?tir. O zamaiı bu mües~ 
/ 

seselerde ·bir ılasım taleıbe au linsımını lbitirmiş, :ihtisas !kısmına girmek 
üzere, lbir kısım talebede Ali ve ihtisas şubelerinde ımüdavim ibulunuyor
lardı, sayısı 5»00•ü ·bulan· ıbu talebe a:mtarif veliraleti · tarafından Daru'l 
Funnnda açılan ilMıiyat fa!lcii1tesine nalkl o1unmuştur. 

Faık!ülte, 1340/1924 y1lı Mayıs lbidayetinde lküşadı ·yapılmışit:ıır. 
Uamyat Fakültesinde o'kumi.ca'k dersler şunlardır. · 
Tarih-i Fııkıfh; Hadis Tartlıi, iKelam Tefsir, Tasavvuf, Din-i :Islam, 

• 
Tüıı:ik Tarih Dizisi, İslam Bediyyttaı, Felsefe-i Din, Alkvarn-ı islfurniye et-
noğra:f\iyesi, İslam me21hepleri,. Taırih-i edy8.ıı, Ar~bi ve ·Farisi (9). 

Şer'iyye vekaleti lağv ıedilıdiği SJTada Maarif Veıkili Adana meib'usu 
İsmail Safa Bey lbulnnruyordru. Mıüirga velka.Ireıtiın ~um Müdürü Akselkili. 
Ahmed Ha:mdi Efıendi ile ıf:eınuvsa geçerelk tedri.ısat heyet1ni olduğu gi!bi. 
maarife alacağını söylemişti. Falkat ibeş gıün sonra istifa etmesi üzerine 
yerine gelen Vasıf Bey, Tevtlıid-i tedrisat kanunu münasebeA:iyle ibütün 
vilayetlere a:şağıdaı'ki taımimi telgrafla yap!Illiştır. 

· Meclis-i alinin 3 ımaı:ıt 1:340 tarihli ikan'!IDun Tevhid-i Tedrisat esası
na tevfikan mevad-ı atiyeyi illemen !f:atJbilk edilmek üze,:re tamimen !f:e:b
liğ ederim. 

1)' Devletin ibüitçelerinde :ve teŞkilatta kadrosu Heyet-i talimiyye
si, programları mevcud ve muayyen olııruıyan medaps-i ilmiyyenin de
vam-ı tedrisatın müsaade edilemez. !Binaonaleyh bu ernrin Vlll:"lldu ile lbe'
raJber vilayetinizin merkez, ikaza ve köylerinde mevcüd olan bu gibi med
reseler ilı!emei:ı soo eıddlecelktir. lBu medTesele:rrle mevcud olan talebe Q 

mfuhallin ilbtidai mektepleriiıe yab.ud lise ve idadilerln ik:ısm-ı rbtidaileri-
. ne bEfuemehal nakl olunacaJkıhr. 

2) Bu me'dreselerin miiderrisleri arzu ettilkleri taJkdirde melkteple
rimizde ulum-i iliniyye mualllınliğine tayin edileceklerdir. 

3) Memleketin ibtidai itedris ıve ıtenbiyenin anealk maarif mektep
lerinde temin edilmesi son kanrununun icalbatmdan ohnakla eslki daru'l 
hilB.fe medTeselerinin ibtidai me!klteplerimizin sınıfiarına tekaJbül eden 
ihzari ikısımları ilga edilmiştir. Buradaki taloeıbe mahalli iıbtidai mektep-

-leiine ıy~hrud lise ve ida:di ik:ısm-ı :i!btiıdailerfuıe ibehemehal naıkl ıedilecelk:tir. 
iBu sınıfların muallimlerinden şeırai!t-i lkanuniyyeyi !haiz olanlar ilbtidai 
mekıteplerinde taıvzif edileceklerıdir. 

4) ·Eski dar!ü'I hilare medreselerinin iıbUda-i hariç ve dahil kısım
ları son ikanunun ıdöndüncü maddesine tevfikat imam ve hatip yetiŞtiril
mek ıüzere velkaletin idaresi altında ifa edilımişlerdir. Ders programıarı 
ve lkadToları .derdest tebliğidir. İsimleri bulıundtilkları mahallin isimleri-

(9} 1340 -1'341 ders :yı'h. Devlet ısalrnamasi. · 
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· ne izafetle · «İmam ve Hatip· Yeık!t€lbi» olacaikitır. Medaris-i ilmiyyenin ib
tida~i dahil ve hariç kısımları meıvcüıd ise ve arzu ederlerse bunların ta;. · 
lebesi. imam ve hatip mekt€lbin-e naıkl edilecektir. 

5 - Bu emrin hemen taıtbilki ve .:nı&ticesirnin sur' at iş' arı mıe.rcudUT · 
maarif ve·kın Vasıf. · 

. Böylece Maarif vekili · Alladolu'da mevcü'<i 400 lk:iisur medreseyi 
lağv etmişti.. Bununla da · .kalmıyaralk sayılan 38'i bu1an modern medre
selerden de . bazılarını lkaıpatmı~ı. Bıralkılan diğer medreseler ise 0 vila- . 

. yetin «İmam ve hatip mek!tebi» adnıı a1ımıştır. Dört yıl tahsil yaıpacalk 
tarzda programları yeni lba~ değiştirilmiştir.· · 

· Maarif veıkaleti tarafından düzenlenen imam ve ·hatip :ineJlr!tepleri 
saat-ı dürus cedveli şöyledir: (ıO) •. 

Dürfı.s 
Sınıf Sınıf 

ı 2 8 •4 

Kur'an-ı Kerim, Tecvid 3 3 2 ı 

Tilavet 2. ı ı ı 

Tefsiır o o o 2 
Hadis· . o ı 1 ı 

İlm-i Tevhld - o o ı ı 
-· 

Din Dersleri ' 2 2 3 2 

Ruhiyat o o ı ı 

Ahla'k ve malumat-ı vataniye o 2 2 2 
·-

Türkçe 5 4 2 ı 
-·--··· 

Tü:vk edebiyatı o o 2 2 ' 

Hiıtaı'bet ve inşad o 2 3 2 
--

Araıbi 3 3 ·'!) 4 u 
.. 

Tarih 2 2 2 2 
;.. : 'i, Coğrafya 2 ı ı ı 

H-es ab 2 2 ı o 
Hendese ı ı 2 . 
Hayvanat ı 2 o o 
N€!b3itaJt 2 o o o . 

TabaJk3Jt o . o ı o 
Fizik o o ı. ı 

. Kimya o o ı ı 

Hıfzussıhha o o - o 2 
-
Yazı 2 2 o o 

! 

j _Beden Terbiyesi 
. . 2 2' ı ı· 

Ye k un 30 . 30 30 28 . .. -

'(10) Imam ve Hatip maktepleı1i ımüfredat programı. istanbul • Matbaa"! Amlıre. 1340. 



.Aradan ilki sene ibile geçmeden, ibu iT.fan müesseselerin i'Stilkıbalin
. den endi~e duyan taleıbe i13:hiyet fakilltesindim, imam ve hatip ıınektep-

lerinden uzakla~aya ve dağılınağa başlamışlardır. · · 
En son tstanbu:ı ve ~ütaıhya'·da olma:k üzere ilki imam ve· ihaıtip olm

lu da son mezunlarını verdiıkten sonra kapatf:ılmıştır. . 

.. 
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