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ÖNSÖZ 
 
 İslâm ve Türk Tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı Devleti, 

oluşturmuş olduğu kurumlarla bütün dünyaya örnek teşkil edecek uygulamalara imza 

atmıştır. Osmanlı Devleti’nin son dönemleri fikrî ve dinî tartışmaların sıkça 

yapıldığı, savaş ve işgallerin getirmiş olduğu buhranların yaşandığı bir dönemdir. Bu 

dönemde din olgusu ve toplumun fikrî, ahlâkî ve ilmî yapısı üzerine önemli 

tartışmalar meydana gelmiştir. Bütün bu alanlarda topluma yön verme ve halktan 

gelen istekleri karşılama amacıyla Meşîhat Kurumu’na bağlı Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye adında bir teşkilât kurulmuştur.  

 Faaliyette olduğu dönemin siyasî, dinî, ilmî ve fikrî yapısı üzerinde etkileri 

olan bu kurumun tanınması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı,  Osmanlı 

Devleti’nin bu son devrelerini daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır.  

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye çalışmalarını sürdürmüş olduğu dört yıllık süre 

boyunca, ilmî çalışmaların yanı sıra toplumun fikrî ve ahlâkî yapısına yönelik 

faaliyetlerde de bulunmuştur. Toplumun dışarıdan gelen zararlı akımlardan 

korunması, dinin doğru bir şekilde anlaşılıp tebliğ edilmesi ve birlik beraberlik 

ruhunun canlı tutulmasına katkıda bulunmuştur. O dönemde tartışılan sorunların 

daha sonraları da, toplumun gündeminde olduğunu ve hatta bazılarının günümüzde 

bile devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’yi tanımak, 

o dönemi ve sonrasını daha iyi anlayıp değerlendirmemize yardımcı olacaktır. 

 Bu çalışmada araştırma konusu olarak seçtiğimiz Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Kurumu’nun kurluşunu ve faaliyetlerini tanıtmaya çalışacağız. Çalışmamızın birinci 

bölümünde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş sürecini, ikinci bölümde yapmış 

olduğu faaliyetleri, üçüncü bölümde ise kurumda görev yapmış olan üyeleri 

tanıtmaya çalışacağız. 

 Öncelikle tezimin bu hale gelmesinde büyük emeği olan ve her daim değerli 

katkılarını benden esirgemeyen tez danışmanım sayın hocam Prof. Dr. Nesimi 

Yazıcı’ya teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

1.KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. KAYNAKLAR 
Çalışmamız için gerekli olan temel verileri, arşiv belgeleri teşkil etmiştir. 

Kaynaklarımızın başında, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bütün faaliyetlerinin 

kaydedildiği kuruma ait iki defter yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul 

Müftülüğü Meşîhat Arşivi’nde bulunan 1787 kayıt numaralı Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye Karar Defterinde, kurumun faaliyetleri kaydedilmiştir. Bu defterde; 

kurumda alınmış olan bütün kararlar yazılmış ve toplantılara katılan üyeler 

tarafından imzalanmıştır. Defterde, toplantılarda yapılmış olan müzakerelerin 

hepsine yer verilmemiş, sadece tartışmalar sonucunda varılan kararlar yazılmıştır. 

Defterde ayrıca, alınan kararlar hakkında muhalif görüş belirten üyelerin, muhalefet 

şerhleri kaydedilmiştir. Üzerinde sayfa numarası bulunmayan Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye Karar Defteri, bir tarafı yazılı 93 varaktan oluşmaktadır. Bu nedenle 

çalışmamız içerisinde, bu defterden vermiş olduğumuz bilgileri, 93 sayfayı esas 

alarak kendimiz numaralandırdık. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Karar Defterinin ilk on 

sayfasında, kurumun resmî açılış merasimi, yapılan dua ve açılış beyannâmesine yer 

verilmiş, defterin on birinci sayfasından itibaren, kurumun 12 Ağustos 1334/ 1918 

tarihinde yapmış olduğu ilk toplantıdan başlanarak, 21 Teşrîn-i Evvel 

1338/1922’deki son toplantısına kadar aldığı kararlar, kalan 83 sayfada yer almıştır. 

Böylece Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Karar Defterinde kurumun 171 toplantısında 

alınmış olan, 273 karar yer almıştır. Deftere, yazılmış olan kararlar genellikle yapılan 

toplantının tarihine göre sıralanmıştır. Bununla birlikte Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Karar Defterinin ilk sayfalarında, bazen daha sonraki tarihli bir kararın öne yazıldığı 

da görülmektedir. Bu durum alınan kararların toplantı esnasında değil de daha sonra 

yazılarak üyelere imzalatıldığı ihtimalini ortaya koymaktadır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin yapmış olduğu bütün faaliyetlerin kaydedildiği bu defter, çalışmamızın 

en önemli kaynağı niteliğindedir. 
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Araştırmamızın diğer bir kaynağı ise, yine Meşîhat Arşivi’nde, 1786 

numarada kayıtlı olan, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Müsvedde Defteri’dir. Arşiv’de 

Defter diye kayıtlı olmasına rağmen bu belge gurubunu, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye gelen ve kuruma ait degişik bazı evrakın da yer aldığı bir dosya olarak 

değerlendirmek daha doğru olacaktır. Nitekim bu defterde Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye gelen bazı istek ve şikâyetler ile diğer kurumlarla yapılmış olan 

yazışmalar da yer almaktadır. Üzerinde sayfa numarası yer almayan bu defterde, 30 

civarında belge bulunmaktadır. Toplamı 56 sayfadan oluşan belgelerin yer aldığı bu 

defter, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bazı faaliyetlerini ve diğer kurumlar ile olan 

münasebetlerini öğrenmemize katkı sağlamıştır. 

Çalışmamızın diğer bir kaynağı da Meşîhat Arşivi’nin Sicill-i Ahval 

Bölümü’nde bulunan dosyalardır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin büyük bir 

kısmının dosyalarını buradan temin ettik. Bu dosyalarda, üyelerin tercüme-i halleri, 

yapmış oldukları görevler, aldıkları unvanlar hakkında bilgi yer almaktadır. 

Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmış olan bazı 

üyelerin dosyaları ise bu kurumun Sicil Arşivi’nde, bulunmaktadır. Yine Cumhuriyet 

döneminde kendilerine emekli aylığı bağlanmış olan üyelerin dosyaları T.C Emekli 

Sandığı Arşivi’nde yer almaktadır. Tezimizin ilgili bölümünde kurum üyelerini 

tanıtırken bu üç arşivdeki dosyalardan yararlandık. 

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin niçin kurulduğu ve kendisinden nelerin 

beklenildigini anlama hususunda bir diğer kaynağımız, Meclis-i Mebusân ve Meclis-

i Âyân Zabıt Cerideleri olmuştur. Burada kurumun kuruluş kanununun kabulü 

esnasında yapılmış olan tartışmalar yer almaktadır. 

Doğal olarak Osmanlı dönemine ait bir kurumu incelemekte olmamız 

dolayısıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden de faydalanmamız gerekti. Bu arşivde 

özellikle istifade ettiğimiz belge gurubu olarak şunları sayabiliriz: Dosya Usulu 

İradeler Tasnifi’nde bulunan 37–2 numarada kayıtlı dosyada, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye kanunu ve nizamnâmesi yer almaktadır. Yine Dâhiliye Nezâreti’ne ait 30 ve 

64 numaralı dosyalarda, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından yapılmış olan bazı 

talepler bulunmaktadır. Babı Ali Evrak Odası’nın 532 numaralı defterinde Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin diğer kurumlar ile yapmış olduğu yazışmalara dair bazı 

kayıtlar bulunmaktadır. 
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Çalışmamızın diğer önemli bir kaynağı da dönemin süreli yayınlarıdır. 

Bunların başında, idaresi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından yürütülen Cerîde-i 

İlmiye gelmektedir. Bu derginin 38. (Zilhicce 1336) sayısından itibaren son (78/79) 

sayısına kadar, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adı altında yazılar yayınlanmıştır. 

Kurumun beyannâmeleri ve üyelerin yazdıkları makaleler de bu dergide 

yayınlanmıştır. Ayrıca Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Taşra Teşkilatları’nın 

beyannâmeleri ve faaliyetlerine yer verilmiştir. Kurum üyelerinin atama ve görevden 

alınmalarına dair kararnamelerin de yer aldığı Cerîde-i İlmiye, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye ve Taşra Teşkilâtları’nın faaliyetlerini tanımamıza katkı sağlamıştır. Bunun 

yanı sıra, Sebilürreşad, İslâm Mecmuası ve İctihâd dergisi gibi dönemin bazı süreli 

yayınları, yararlanmış olduğumuz diğer kaynaklar arasındadır. 

B. ARAŞTIRMALAR 
Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ile ilgili çok fazla araştırma yapılmamıştır. Bu 

hususta yapılmış olan yegâne müstakil çalışma Sadık Albayrak’ın Son Devrin İslâm 

Akademisi (Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye)1 adlı eseridir. Albayrak bu çalışmasında,  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye hakkında derlemiş olduğu bilgileri herhangi bir 

değerlendirmeye tabi tutmadan çoğunlukla aynen nakletmiştir. Araştırmada, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetlerine çok az yer verilmiş, kurumun kuruluşu ile ilgili 

Meclis-i Mebusân ve Meclis-i Ayân da yapılmış olan müzakerelerin tamamı 

aktarılmıştır. Eserde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yayınlamış olduğu 

beyannâmelerden ve üyelerin yazmış olduğu makalelerden örnekler verilmiştir. 

Çalışmada Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin tercüme-i halleri Meşîhat Arşivi 

kayıtlarından yararlanılarak verilmiştir. Biz de üyelerin hayatı hakkında bilgi 

verirken Albayrak’ın bu çalışmasından yararlandık. Zira o dönem Albayrak’ın 

Meşîhat Arşivi’nde görüp faydalandığı bazı dosyaları yaptığımız araştırmada bugün 

görmemiz mümkün olmadı. Albayrak,  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’yi ilmî bir 

akademi olarak değerlendirmiş ve eserinin ismini de bu doğrultuda belirlemiştir. 

Çalışmalarında Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye hakkında daha sonra görüş belirten bazı 

kişiler, muhtemelen Sadık Albayrak’ın bu değerlendirmesinden etkilenerek bu 

kurumu bir ilmî akademi olarak vasıflandırmışlardır. Yaptığımız araştırmada çok 

yönlü bir kurum olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’yi sadece ilmî yönü olan bir 
                                                 
1 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, İstanbul, 1973, 1998. 
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akademi olarak değerlendirmenin doğru olmayacağı kanaatine vardık. Bu görüşümüz 

tezimiz içinde daha geniş biçimde değerlendirilecektir. 

Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi2 adlı eserinin bir bölümünde,  Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’yi değerlendiren Bayram Sakallı, kurumun kuruluşu ile ilgili 

Meclis-i Mebusân ve Meclis-i Ayânda yapılan müzakerelere yer vermiş, Milli 

Mücadele ile olan bağlantılarını ele almıştır. Bu araştırmada ayrıca Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin kuruluşu, faaliyetleri Cerîde-i İlmiye ve Sadık Albayrak’ın eseri kaynak 

gösterilerek tanıtılmıştır. Bu çalışmada Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Millî 

Mücadele’ye destek veren hatta bu amaca yönelik kurulmuş olan bir kurum olarak 

tanıtılmıştır. Sakallı, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi Amasya Müftüsü Hacı Tevfik 

Efendi ve Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadele içerisindeki rollerinden yola 

çıkarak bu kanaate varmıştır. Fakat Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyesi değildir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği yapan kişi Hacı 

Tevfik Efendi’den önce Amasya Müftülüğü yapmış olan Mustafa Tevfik Efendi’dir.  

Bu çalışmasının yanı sıra, Bayram Sakallı’nın Türk Kültürü Araştırmaları 

dergisinde “Millî Mücadelede Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Müdafaayı Hukuk 

Cemiyetleri İle İlişkileri” adında bir makalesi yayınlanmıştır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye hakkında yayınlanmış olan diğer bir makale ise, 

Veli Ertan’ın yazmış olduğu “Meşîhat Makamı’na Bağlı Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin Teşkili”dir. Makalede, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş kanunu 

ve resmî açılış merasimi hakkında bilgi verilmiştir. 

Konumuzla dolaylı olarak ilgili olan bir kısım araştırma ise metin içerisinde 

değerlendirilip, Bibliyografya’da gösterildiğinden burada zikredilmemiştir. 
 

2. DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE’NİN KURULUŞ 
DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİNDE SİYASÎ VE FİKRÎ 
DURUM 

 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Mondros mütarekesinin arefesinde, Osmanlı 

Devleti’nin dağılma sürecine girdiği, ülkenin bazı bölgelerinin işgal altında olduğu, 

                                                 
2 Bayram Sakallı, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, İstanbul, 1997. 
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sıkıntılı bir dönemde kurulmuştur. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kurulduğu dönem 

ve bir müddet öncesi, Osmanlı Devleti’nde savaşların sıkça yaşandığı, ülke 

topraklarının işgale uğradığı ve bunların neticesinde siyasî ve fikrî çalkantıların 

görüldüğü bir dönemdir. 

 Osmanlı-Rus savaşı neticesinde 3 Mart 1878’de imzalanan Ayestefonos 

antlaşması ile ilk fethedilen ve yüzyıllarca yurt edinilmiş topraklar elden çıkmıştır. II. 

Abdülhamid (1876–1909) döneminde Balkanların yanısıra Ege’de, Doğu’da, Arap 

vilayetlerinde ve Kuzey Afrika’daki ülke topraklarının bir kısmı işgal edilmiştir. 

Savaş ve işgaller karşısında çok fazla bir şey yapamayan Abdülhamid, halkı bir arada 

tutmak ve o dönem yaşanan milliyetçilik dalgalarını engellemek için mücadele 

etmiştir. Birinci Meşrutiyet (1876) sonrası kurulmuş olan Osmanlı parlamentosu, 

Osmanlı-Rus savaşı nedeniyle, Abdülhamid tarafından kapatılmıştır. Padişah ülkede 

yeni bir dönem başlatarak otoriter bir idare tarzına yönelmiştir. Meşrutî idare 

taraftarları bu gelişmelerden sonra muhalefete katılmışlardır.3 Abdülhamid’in sıkı 

politikalarına rağmen, savaş ve toprak kayıplarının sürmesi siyasî ve fikrî çevrelerde 

yeni arayışları engelleyememiştir. Bu dönemde öne çıkan fikrî akımların en önemlisi 

“Genç Türk” hareketidir. Nitekim bu hareketin en önde gelen ekolü İttihat ve Terakki 

Cemiyeti 1908’de Padişah’ı parlamentoyu açmaya zorlamış ve daha sonra da 

Abdülhamid’in tahttan çekilmesini sağlamıştır.4 Abdülhamid döneminde Osmanlı 

Devleti’nde öne çıkan diğer akımlar ise, İslâmcılık ve Türkçülük’tür. Fakat bu 

dönemde, İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin çalışmaları daha etkili olmuş, anayasal ve 

meşruti rejime geçilmesi yönündeki mücadeleleri sonuç vermiştir. Sultan 

Abdülhamid yapılan bu baskılara dayanamamış ve 23 Mayıs 1908 tarihinde anayasal 

rejime geçmek ve meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır.5 Yapılan seçimleri İttihat 

ve Terakkî Partisi kazanmıştır. Meşrutiyet’in ilanı ilk başta Müslüman ve 

Gayrimüslim ahali arasında büyük memnuniyet ile karşılanmıştır. Fakat bu dönem 

uzun sürmemiş, huzursuzluklar devam etmiştir. Bu devrede, İstanbul’da “şeriat 

isteriz” sloganıyla ortaya çıkan ayaklanma, Selanik’ten yola çıkan Hareket Ordusu 

                                                 
3 M. Şükrü Hanioğlu, “ Meşrutiyet”, DİA, c. XXIX, Ankara, 2004, s. 391; Stanford Shaw, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Trc. Ezel Kural, c. II, İstanbul, 1983, s. 234–235; Kemal 
Beydilli, “Osmanlı Siyasî Tarihi” (Küçük Kaynarca’dan Yıkılışa), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti 
Tarihi, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, c. I,  İstanbul, 1994, s. 110–117. 
4 Stanford Show, A.g.e., c. II, s. 310. 
5 Kemal Beydilli, A.g.m.,c. I,  İstanbul, 1994, s. 118–119. 



 14

tarafından bastırılmıştır.6 Mebusân ve Ayân meclisi üyeleri, “Meclis-i Umumî-i 

Millî” adıyla toplanarak, 27 Nisan 1909’da Abdülhamid’in tahttan indirilmesine 

karar vermiştir. Bu karar, Sultan’a bildirilerek Selanik’e sürgüne gönderilmiştir. Yeni 

padişah Mehmed Reşad 27 Nisan 1909’da tahta çıkmıştır.7 Fakat ne padişahın 

değişmesi, ne de meşrutiyetin ilanı, iç ve dış huzuru sağlayabilmiştir. Bu dönemde 

yaşanan iç huzursuzlukların yanı sıra, dışarıda da savaşlar neticesinde toprak 

kayıpları devam etmiştir. Özellikle Balkanlarda huzursuzluklar sürmüş, Bulgaristan 5 

Ekim 1908’de istiklalini ilan etmiştir. 6 Ekim 1908’de Yunanistan Girit’i ilhak etmiş, 

Avusturya-Macaristan ise Bosna-Hersek’i 5 Ekim 1908’de topraklarına katmıştır. 

1910 yılında Arnavutluk’ta ayaklanma ve 1912’de Birinci Balkan Savaşı başlamıştır. 

Bu savaş neticesinde Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını 

kaybetmiştir. Daha sonra yapılan İkinci Balkan Harbi neticesinde, bunların bir kısmı 

geri alınabilmiştir. Bu dönemde savaşlar sadece Balkanlar ile sınırlı kalmamış, 

İtalyanlar, Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprakları olan Trablusgarb ve Bingazi’yi 

işgal etmişlerdir.8  

Bu dış gelişmelerin yanı sıra, içerde de çeşitli ayaklanmalar yaşanmış ve 

İmparatorluk dâhilinde ırklar arasındaki ilişkiler daha kötüye gitmiştir. Ermeniler, 

Doğuanadolu’da yeni bir terörizm dalgası başlatmıştır.9 Osmanlı Devleti içerde ve 

dışarda çok sayıda sorun ile mücadele ederken, Birinci Dünya Savaşı patlak 

vermiştir. Dönemin yöneticileri, kaybedilen toprakları geri almak düşüncesiyle 

savaşı kazanacağını tahmin ettikleri Almanya tarafında yer almışlardır. 29 Ekim 

1914’de daha önce Osmanlılara sığınmış olan, iki Alman gemisi, Enver ve Cemal 

paşaların emri ile Karadiniz’de Rusya’ya saldırmıştır. Çoğu kabine üyesinin haberdar 

olmadığı bu olay devletin Birinci Dünya Harbine katılmasına sebep olmuştur.10 Bu 

olay üzerine Osmanlı Devleti’ne savaş ilan eden müttefiklere karşı, 14 Kasım 

1914’de “Cihad-ı Ekber” ilan edilmiştir.11 Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı 

orduları Rusya, Irak, Filistin, Suriye, Arabistan, Çanakkale ve Galiçya gibi 
                                                 
6 Mim Kemal Öke, “ Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm 
Tarihi, Ed. Hakkı Dursun Yıldız c.XII,  İstanbul, 1989, s. 251–253.  
7 Stanford Show, A.g.e., c. II, s. 339–340; Kemal Beydilli, A.g.m., c. I,  İstanbul, 1994, s. 120–121. 
8 Bayram Kodaman, “1876–1920 Arası Osmanlı Siyasi Tarihi”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm 
Tarihi, Ed. Hakkı Dursun Yıldız, c.XII,  İstanbul, 1989, s. 70–71; Stanford Show, A.g.e., c. II, s. 348–
354. 
9 Stanford Show, A.g.e., c. II, s. 346. 
10 Stanford Show, A.g.e., c. II, s. 375; Mim Kemal Öke, A.g.m., s. 273. 
11 Kemal Beydilli, A.g.m., c. I,  İstanbul, 1994, s. 127. 
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cephelerde savaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı orduları bu savaşta, Çanakkale gibi 

bazı cephelerde kahramanca mücadele etmiştir. Savaş Almanya’nın yenilgisiyle 

sonuçlanmış, Osmanlı Devleti de topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. 3 

Temmuz 1918 tarihinde Sultan Reşad’ın ölümü üzerine son padişah olacak olan, VI. 

Mehmed Vahdettin (1918–1922) tahta çıkmıştır. Savaş sonucunda Sadrazam Talat 

Paşa başkanlığındaki İttihat ve Terakkî Yönetimi istifa etmiş, yerine Cihan Savşına 

girmeye taraftar olmayan, Ahmet İzzet Paşa, hükümeti kurmuştur. Osmanlı Devleti 

galip devletler ile 30 Ekim 1918 tarihinde çok ağır şartlar taşıyan Mondros Ateşkes 

Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşma adeta Osmanlı Devleti’nin yıkılışını 

hazırlamış, Anadolu’nun birçok bölgesi, Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunanlılar 

tarafından işgal edilmiştir.12  

1908–1918 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin idaresinde etkili olmuş olan 

en önemli siyasî hareket, İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. 1889 yılında, birkaç askerî 

öğrencinin zihninde şekillenen ve ilk başlarda gizlilik içerisinde faaliyet sürdürmüş 

olan bu hareket, 19. yüzyılın ikinci yarısında, yoğunlaşan muhalefet teşkilâtlarının en 

güçlüsü olmuştur. İkinci Meşrutiyet’in ilanında büyük etkisi olan bu teşkilât, daha 

sonra cemiyet ve fırka olarak ikili bir yapı içerisinde, ülkenin karar verici gücü 

olmuştur. Bu cemiyetin 1908’de başlayan iktidardaki gücü, 1918 yılında Birinci 

Dünya Savaşı’nın bitişine kadar sürmüştür. Cemiyetin ileri sürdüğü fikirler modern 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde de etkili olmuştur.13 Osmanlı Devleti’nin 

son dönemlerinde, ülke yönetiminde ve muhalefetinde etkileri görülen, bazı fikir 

akımları ortaya çıkmıştır. Devlet’in çok sayıda iç ve dış sorunlar ile karşılaştığı bu 

dönemde, ülke aydınları ve siyasileri tarafından ileri sürülen fikirler, kötü gidişatı 

durdurmak, birlik ve beraberliği, kalkınmayı sağlamaya yönelik idi. Devletin 

yıkılışını günbegün izleyen Osmanlı aydınları, ülkeyi tekrar ayağa kaldırmak ve kötü 

gidişatı durdurabilmek için, bir şeyler yapmak istiyorlardı. Onlar sadece entelektüel 

bir heyecanla fikir üretmemiş, ileri sürdükleri düşüncelerin ülke kurtuluşuna katkı 

sağlayacağına inanmışlardır. Bu dönemde ortaya çıkmış olan ve bir ölçüde destek 

bulan fikrî akımlarının başlıcaları şunlardır: 

                                                 
12 Kemal Beydilli, A.g.m., C. I,  İstanbul, 1994, s. 127–131; Mim Kemal Öke, A.g.m., s. 278–281. 
13 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Trc. Metin Kıratlı, Ankara, 1970, s. 210–219; 
Bayram Kodaman, A.g.m., s. 65. 
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Parlementarizm: Bu fikri savunan müstakil bir hareket her ne kadar yok ise 

de, Tanzimat’tan itibaren ülkenin korunması ve birlik beraberliğinin sağlanması, bazı 

kesimler tarafından, anayasal ve meşrutî rejim ile mümkün olacağı, savunulmuştur. 

Türk aydınının hürriyet, eşitlik, adalet ve ilerleme taleplerini karşılayacak içeriğe 

sahip olan bu fikir, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi kuşağından başlayarak 

Jöntürkler ve İttihat ve Terakkî ile devam etmiştir.  Bu anlayışa göre, Osmanlı 

Devleti’nin mutlakiyetçi yönetim tarzı, ilerlemeye engel teşkil etmektedir. Çağdaş bir 

demokrasiyi öngörmeyen parlamenterizm düşüncesi, mevcut bunalımın aşılması için, 

Meşrutiyet’i bir çıkış yolu olarak görmekteydi. Nitekim bu düşünce Osmanlı 

idaresinde etkili olmuş, 1876’da Birinci Meşrutiyet’in ilanı ve Kanun-ı Esâsî’nin 

kabulü, daha sonra da İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile etkisini göstermiştir.14  

Osmanlıcılık: “Özellikle Fransız ihtilalinden sonra Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sorunlarından başlıcası haline gelen çeşitli unsurların 

bağımsızlık hareketlerini ve İmparatorluk’tan kopma çabalarını, her türlü etnik 

milliyetin üzerinde Osmanlılık kavramı yaratarak önlemeye çalışan siyasal düşünce 

hareketine Osmanlıcılık denilmiştir”.15 Bu fikir, İmparatorluğu teşkil eden bütün 

kavimler ve milletlerin, din, milliyet, ırk ve mezhep farkı gözetilmeden adalet, 

hürriyet ve eşitlik havası içerisinde bir arada tutulmalarını, öngörmektedir. Bu fikir 

Tanzimat’tan itibaren bütün fertleri, Osmanlı tabiri altında toplayarak, siyasî manada 

yeni bir millet oluşturma çabasının adıdır. Fikir; Osmanlı hanedanı, Osmanlı vatanı 

ve müşterek menfaat esaslarına dayanmakta idi. Osmanlı Devleti’nde, özellikle 

Türklerin yoğun olmadığı bölgelerde, Osmanlılık fikri üzerinde durulmuş ve böylece 

farklı milletlerin bir arada yaşamasına gayret gösterilmiştir. Fakat 1877–1878 

Osmanlı-Rus savaşı Osmanlıcılık fikrine büyük darbe vurmuştur. Savaş esnasında, 

Balkanlarda ve Doğuanadolu’daki, Gayrimüslim halkın Müslümanlara karşı isyanı, 

bu düşünceyi savunanları hayal kırıklığına uratmıştır. Bu tecrübelere rağmen, 

Osmanlıcılık fikri tamamiyle etkisini kaybetmemiş Balkan Savaşlarından sonra 

Türkçüler, İslâmcılar ve Gayri müslimler bu kavrama farklı manalar yükleyerek 

savunmuşlardır. Osmanlı kavramı, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar, 

Osmanlı aydınlarının birleştikleri ortak bir ideal olmuştur. Bu fikir siyasî bir hareket 

veya program olarak başarıya ulaşmamış, Tanzimat döneminde cazib bir fikir 
                                                 
14 Bayram Kodaman, A.g.m., s. 55–57. 
15 Şükrü Hanioğlu, “Osmanlıcılık”, TCTA, c. V, İstanbul, 1985, s. 1389. 
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hareketi iken, II. Abdülhamid döneminde yaşanan acı olaylar sonucunda yerini 

İslâmcılık ve Türkçülük akımlarına bırakmıştır.16 1913’ten sonra zayıflayan 

Osmanlıcılık fikri Birinci Dünya Savaşı döneminde tamamen sona ermiştir.17 

İslâmcılık: İslâmcılık fikri XIX. yüzyılın ortalarında Hindistan’da şekillenmiş 

ve daha sonra İmparatorluk dâhiline sirayet etmiştir.18 XIX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ortaya çıkan İslâmcılık fikri, dinî bir akım olmaktan ziyade, siyasî 

bir nitelik taşımakta idi. İslâmcılık fikri, özellikle Abdülhamid döneminde, bir 

politika haline getirilmiş, Müslümanların İslâm’a sarılmalarını ve birlik beraberlik 

içinde hareket etmelerini öne çıkardığı için, Pan-İslâmizm olarak adlandırılmıştır. 

Abdülhamid döneminde, Osmanlıcılık ve Türkçülük’ten daha ziyade, birlik ve 

beraberliğin İslâmcılık fikri ile sağlanacağına inanılmış ve hilâfet kurumu ön plana 

çıkarılmıştır. Osmanlı aydınları arasında zaten var olan, işlerin düzelmesinin İslâmî 

değerlere daha sıkı sarılmak ile sağlanabileceği görüşü, Abdülhamid döneminde 

İslâmcılık fikrine dönüşmüştür. Bu fikrin ön plana çıkmasında Cemaladdin Efganî ve 

Muhammed Abduh’un büyük etkileri olmuştur. 1870 yılında İstanbul’a gelerek, 

Abdülhamid ile görüşen Efganî’nin İslâmcılık cereyanının ön plana çıkmasında 

büyük katkısı olduğuna dair kanaat vardır.  İslâmcılık ceryanının yayın organı olarak 

kabul edilen Sırat-ı Müstakim ve Sebîlürreşâd mecmualarının etrafında toplanan 

aydınlar, bu fikri ön plana çıkarmışlardır. Bu politika, sadece fikir planında 

kalmamış, özellikle Abdülhamid döneminde, Arap unsurlarına ilgi gösterilmesine, 

sarayda ve brokraside görevlendirilmelerine, tarikat şeyhleri ile sıcak münasebetler 

kurulmasına neden olunmuştur.19 İslâmcılık, İttihâd-ı İslâm adı altında 1870’den 

itibaren Osmanlı Devleti’nin hâkim siyasî düşüncesi olmakla beraber bir fikir 

hareketi olarak ortaya çıkışı yaklaşık 40 sene sonra İkinci Meşrutiyet sonrasında, 

Sırat-ı Müstakim’in 14 Ağustos 1908’de yayın dünyasına girişi ile başlatılmaktadır.20 

Abdülhamid döneminde büyük etkisi görülen bu fikir doğrultusunda, İslâm 

                                                 
16 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İstanbul, 1983, s. 191–193; Bayram Kodaman, 
A.g.m., s. 58–59. 
17 Şükrü Hanioğlu, A.g.m., s. 1393. 
18 Şerif Mardin, “İslâmcılık”, TCTA, c.V, İstanbul, 1985, s. 1400. 
19 Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslâmlık, Trc. Hayrullah Örs, Ankara, 1972, s. 12; Ercüment 
Kuran, Türkiyenin Batılılaşması ve Milli Meseleler, Ankara, 1994, s. 103–105; Bayram Kodaman, 
A.g.m., s. 60–61. 
20 İsmail Kara, “Tanzimattan Cumhuriyete İslâmcılık Tartışmaları” TCTA, c. V, İstanbul, 1985, s. 
1409. 
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topluluklarıyla diplomatik temaslar kurulmuş, Hicaz demir yolu21 projesi faaliyete 

geçirilmiştir.22 Bu dönemde İslâmcılık fikrini savunan bazı partiler kurulmuştur. 

Bunlar; İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti, Cemiyet-i İlmiye-i İslâmiye ve bütünüyle 

İslâmcı bir kimliğe sahip olmayan, Hürriyet ve İtilâf Fırkası’dır.23 Abdülhamid, 

hilafet kurumuna yeni bir görünüm vermek bütün Müslümanların lideri olarak sahip 

olduğu imaji güçlendirmek için, tarikat şeyhleri ile diyaloğa geçmiştir.24 İslâmî 

değerlerin korunmasını savunan Mehmet Akif, Süleyman Nazif, Babanzâde Naim 

İslâmcıların önde gelen yazarları olmuştur.25  

Türkçülük: “Osmanlı İmparatorluğunda, özellikle İkinci Meşrutiyet 

sonrasında gelişen Türk milliyetçiliği konusundaki düşünce akımına Türkçülük 

denilmektedir”.26 Osmanlı imparatorluğu içinde yaşayan etnik gruplar dinî 

cemiyetleri esas alan bir yapı şeklinde değerlendirmeye tabi tutuluyordu. Bu yapıya 

göre, milletler ırka göre değil inançlarına göre değerlendiriliyordu. Buna göre, bir 

Yunan Milleti değil de Ortodoks Milleti vardı. Fakat 1789 Fransız devrimi ile 

başlayan milliyetçilik akımı, Avrupa ve Balkanlardaki toplumları etkilemiş ve 

Hıristiyan toplumda milliyetçilik hareketleri yaygınlaşmıştır. Bu hareket bir süre 

sonra, Osmanlı toplumunu oluşturan bütün ırklar arasında hızla gelişmiştir. 

Yaygınlaşan milliyetçilik akımı ilk başlarda Türk toplumu arasında görülmemiştir. 

Fakat özellikle Gayrimüslim halkın ayrılıkçı davranışları ve savaş dönemindeki 

ihanetleri, milliyetçiliği, Türkler arasında da kabul edilir bir hareket haline 

getirmiştir.27 

 Türkçülük fikri, ilk önceleri Osmanlı toprakları dışında yaşayan Türkler 

arasında gelişmiştir. Özellikle Rusya, Azerbeycan, Kırım ve Ortaasya’da yaşayan 

Türkler arasında yaygınlaşan milliyetçilik, zamanla imparatorluk dâhilindeki halka 

da yansımıştır. İlk başlarda Türk tarihine ve Türk diline eğilme isteği daha sonra 

devlette, Türk unsuruna ağırlık verme şekline dönüşmüştür.28 1908’de Abdülhamid’i 

Meşrutiyet’in yeniden ilanına zorlayan, İttihat ve Terakkî Cemiyeti mensubu çoğu 
                                                 
21 Bu konuda geniş bilgi için Bkz. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, İstanbul, 1994. 
22 Bayram Kodaman, A.g.m., s. 61–62.  
23 İsmail Kara, İslâmcıların Siyasi Görüşleri, İstanbul, 1994, s. 218–221; Stanford Show, A.g.e., c. 
II, s. 365–366. 
24 Şerif Mardin, Bediuzzaman Said Nursi Olayı, Trc. Metin Çulhaoğlu, İstanbul, 1992, s. 200–201 
25 Ercüment Kuran, A.g.e., s. 95. 
26 Şükrü Hanioğlu, “Türkçülük”, TCTA, c. V, İstanbul, 1985, s. 1394. 
27 Şükrü Hanioğlu, A.g.m., s. 1394–95; Bayram Kodaman, A.g.m., s. 62–63. 
28 Şükrü Hanioğlu, A.g.m., s. 1395. 



 19

subay, başlangıçta Osmanlılık siyaseti gütmüşler, Balkan Savaşlarında 

Gayrimüslimlerin ihanetini görünce, Türkçü olmuşlardır. Türkleşmek, muasırlaşmak 

İslâmlaşmak ilkeleri etrafında Türkçülüğü sistemleştiren Ziya Gökalp’in görüşleri 

1912 sonrası iktidar devresinde devletin kültür siyasetine temel teşkil etmiştir.29 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Türkçülük akımı tamamen siyasî bir çehre 

kazanmış, Almanlar tarafından da Ortadoğu politikalarına uygun bulunarak, 

desteklenmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında, İttihatçılar tarafından adeta 

bir devlet politikası haline getirilen Türkçülük fikri, Osmanlı Devleti’nin son 

döneminde ve hatta yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de büyük etki yaratan bir 

fikir olmuştur.30  

Batıcılık: Batılılaşma fikri Tanzimat’tan itibaren doğmaya başlamış, Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerinde, özellikle İkinci Meşrutiyet sonrasında ortaya çıkan 

yenileşme çabalarıyla ilgi uyandırmış olan bir harekettir. Osmanlı Devleti’nin, 

Avrupa devletleriyle temasa geçmesi, bu ülkelerde elçiliklerin açılması sonucunda,31 

bazı seçkin kişiler Batı’daki ilerlemeleri, teknoloji alanındaki gelişmeleri görmüş ve 

bunların alınması isteğini ön plana çıkartmışlardır. Batı’nın üstünlüklerini tartışılmaz 

bulan bu kesim, yeniliklerin alınmaması halinde, çağın gerisinde kalınacağını ve 

geleneksel değerlerin ülkeyi kurtaramayacağını savunmuşlardır. Batı’nın her yönüyle 

örnek alınmasını savunan ve “Garbçılar” diye adlandırılan bu kesim, Osmanlı 

idarecilerinin savunduğu teknoloji ithalini yeterli bulmayıp, düşünce sistemi dahil 

çoğu konuda Avrupa’nın örnek alınmasını istemişlerdir. Osmanlı Devleti’nde de 

etkili olan bu değişim süreci, sadece teknoloji alanında olmayıp edebiyat, mimarî, 

sosyal ve siyasî alanlarda Avrupa değerlerinin rağbet görmesine yol açmıştır. 

Batıcılık düşüncesinde olanlara göre, geleneksel değerler, geri kalmışlığın yegâne 

nedeni olarak görülmüş, çağı yakalamanın ve ilerlemenin bunlardan kurtulmak ile 

mümkün olacağı savunulmuştur. Modernleşme taraftarlarının bu görüşleri, toplumun 

hassas dengesini bozduğu gerekçesiyle, bazı kesimler tarafından tepki ile 

karşılanmıştır. İlk başlarda modernleşme taraftarlarının eskinin yanında yeniyi kurma 

ve bu şekilde ilerleme düşünceleri, daha sonraları dinî ve geleneksel değerlerin 

                                                 
29 Ercüment Kuran, A.g.e., s. 94–95. 
30 Bayram Kodaman, A.g.m., s. 64. 
31 Bu konuda Bkz. Ercümend Kuran, Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu Ve İlk 
Elçilerin Siyasi Faaliyetleri, Ankara, 1988. 
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terkedilip bunun yerine Avrupaî değerlerin ikâme edilmesi şekline dönüşmüştür. Bu 

durum özellikle Meşîhat Kurumu gibi dinî çevrelerin tepkisine yol açmıştır. İkinci 

Meşrutiyet döneminde yaygınlaşan Batıcılık akımının öncüleri, Dr. Abdullah Cevdet, 

Celal Nuri ve Kılıçzade Hakkı basın yolu ile görüşlerine taraftar bulmaya 

çalışmışlardır. İlk başlarda çıkartılan Mehtap ve Şehtap dergileri ile çalışmalar yapan 

Garpçılar, daha sonra çıkarttıkları İctihâd dergisi ile yayın faaliyetlerini 

sürdürmüşlerdir. Batıcıların bu çalışmaları, idarî makamlarca takibe uğramış, 

dergileri kapatılmış ve yayınlarına ara verdikleri dönemler olmuştur.32 Batıcılar 

özellikle İslâmcılar ile sürekli tartışmalar yaşamışlardır. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye çalışmaları süresince Abdullah Cevdet gibi Batıcılık taraftarları kişilerin 

düşüncelerine tepki göstermiş ve bunlar hakkında idarî makamların takibat 

yapmasını istemiştir.  

Batıcıların bazı düşünceleri Osmanlı Devleti’nin son döneminde kabul 

görmüş ve Avrupadan etkilenilerek, siyasî ve toplumsal alanlarda değişiklikler 

meydana gelmiştir. Fakat bunların asıl etkileri Cumhuriyet döneminde görülmüştür. 

Nitekim Cumhuriyet dönemi reformları, Batılılaşma taraftarları tarafından 

memnuniyet ile karşılanmıştır. Abdullah Cevdet’in çıkartmış olduğu İctihâd dergisi 

de ölüm tarihi olan 1932 ye kadar yayın hayatına devam etmiştir.33 .  

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde görülmekte olan bu fikir cereyanları, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kurulması ve çalışmaları üzerinde etkili olmuştur. 

Zira Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bu dönemde yaşanan fikrî tartışmalar sonucunda 

dinin algılanışı ve dine karşı alınacak tavır, Meşîhat’ın yeniden yapılandırılması 

çerçevesinde, kurulan bir kurumdur. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin çalışmalarını 

sürdürdüğü dönemlerde de bu akımlardan bazılarının etkileri devam etmiştir. Bu 

durum, kurumun faaliyetlerine de yansımış ve bazen bu fikrî cereyanların ele aldığı 

konular, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin gündemine de gelmiştir. 

 

 

 

                                                 
32 Şükrü Hanioğlu, “Batıcılık”, TCTA, c. V, İstanbul, 1985, s. 1382–1385; Niyazi Berkes, Batıcılık 
Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler, İstanbul, 1965, s. 29–46. 
33 Şükrü Hanioğlu, A.g.m., s. 1368. 
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3. DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE’NİN KURULDUĞU 
DÖNEMDE MEŞİHAT KURUMUNUN YAPISI: 

Meşîhat, başında Şeyhülislâm’ın bulunduğu kurumdur. Bu teşkilâtın 

bünyesinde, zaman içerisinde ilim ile uğraşan âlimlerin yanı sıra, dinî görevler ile 

yükümlü müftü, kadı, müderris, imam, hatip, vâiz, nakîbu’l-eşrâf ve meşâyih gibi 

dinî ve ilmî görev yapan kişiler görev almıştır.34 Şeyhülislâm ünvanı X. asırda, 

yüksek âlim ve fakihler için kullanılmıştır. Osmanlılardan önce İslâm devletlerinde 

bu unvanı alan kişiler olmasına rağmen, bunlar Osmanlılardaki gibi ilmiye sınıfının 

en yüksek makamı olarak kabul edilmemişlerdi.35 Başkent Müftüsüne verilen 

Şeyhülislâmlık unvanının, İstanbul Müftüsüne verilmesinden sonra, tarihî süreçte bu 

kurum için Meşîhat, Makam-ı Meşîhat, Meşîhat Dairesi, Meşîhat-ı İslâmiye, Bab-ı 

Meşîhat, Bab-ı Fetva, Şeyhülislâm kapısı gibi isimler kullanılmıştır.36 Osmanlı 

Devleti’nde ilk Şeyhülislâm olarak, II. Murad devrinde yaşayan Molla Fenarî 

bilinmektedir.37 Meşîhat: adalet, ilmiye, din ve vakıflar gibi günümüzde çok sayıda 

kurumun yürütmüş olduğu görevi, Osmanlı Devleti’nde, tek başına üstlenmiştir.38 

Osmanlı Devleti’nde geniş yetki ve nüfûza sahip olan Şeyhülislâm ve başında 

bulunduğu Meşîhat Makamı’nın görev ve sorumluluklarında zaman içerisinde 

değişiklikler meydana gelmiştir. XIX. yüzyıla girerken, siyasî, sosyal ve kültürel 

hayatta önemli bir etkinliğe sahip olan Meşîhat Kurumu’nun, bu dönemden sonra 

başlayan yenileşme hareketleri çerçevesinde, nüfuzu kademeli olarak azaltılmıştır. II. 

Mahmud ve Tanzimat dönemlerinde, Şeyhülislâmlığın faaliyet alanları ve 

fonksiyonları sınırlandırılmıştır. Bu dönemde Şûrâ-yı Devlet’in kurulmasıyla 

Şeyhülislâmlık kazaî fonksiyonlarının bir kısmını kaybetmiştir. Tanzimat döneminde 

laikliğe doğru gidiş şeklinde devam eden hareket ve teşebbüsler 1876 Kanun-ı 

Esasîsi’nde anayasa teminatına kavuşmuştur. 39 1876 Kanun-ı Esasîsi’nde Meşîhat 

Makamı bir nezâret durumunda kabul edilmiştir. Fakat Şeyhülislâm atamasının, diğer 

                                                 
34 Seyfettin Erşahin, “Meşihat-ı İslâmiye’den Diyanet Riyasetine”, AÜİFD, C. XXXVIII, Ankara, 
1998, s. 333. 
35 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara, 1965, s. 174. 
36 Kemaleddin Taş, Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İstanbul, 2002, s. 67–68. 
37  Ziya Kazıcı, İslâm Müesseseleri Tarihi, İstanbul, 1991, s. 160–161. 
38 Kamil Kaya, Din Devlet İlişkileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 1988, s. 108; Ziya 
Kazıcı, A.g.e., s. 162. 
39 Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul, 1962, s. 181. 
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nezâretlerden farklı olarak yine Padişah tarafından yapılacağı belirtilmiştir.40 

Tanzimat’ın son dönemlirinde adlî konularda sadece şer’î mahkemeler, Meşîhata 

bağlı kalmıştır. Yine bu dönemde Maarif Nezâreti’nin kurulmasıyla, Meşîhat’ın 

kontrolündeki eğitim görevi de sınırlandırılmış, sadece medereseler kuruma bağlı 

kalmıştır.41 İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra, yenileşme ve batılılaşma 

çerçevesinde çoğu kurumda olduğu gibi Meşîhat’ın yapısında da değişiklikler 

yapılmıştır. Bu dönemde Meşîhat Kurumu’nun yapısı ve fonksiyonları ve yeniden 

ıslahı üzerine çok sayıda tartışmalar yaşanmıştır. 1916 yılında, şer’î mahkemeler 

Adliye Nezâreti’ne, Medreseler ise Maarif Nezâreti’ne bağlanmıştır. 1916 yılı ve 

sonrasında, Meşîhat Kurumu’nun yapısı ve fonksiyonlarında yapılan değişikliklerin, 

Ziya Gökalp’in etkisiyle olduğuna dair kanaat hâkimdir.42 Ziya Gökalp İslâm 

mecmuasında yayınlanan makalelerinde43 Şeyhülislâmlık müessesesinin sadece dinî 

konular ile meşgul olan bir kurum haline gelmesini ve dolayısıyla, dinî müesseselerin 

devlet işlerinden ayrılmasını tavsiye etmiştir. Gökalp diyanet ve kazanın birbirinden 

tamamıyla ayrı olduğunu, bu nedenle Şeyhülislâmlığın sadece din, itikat ve ibadet ile 

ilgilenmesi gerektiğini, kaza konularının Adliye Nezâreti’ne bırakılmasını 

istemiştir.44 Ziya Gökalp’ın Meşîhat Kurumu ve Diyanet hakkındaki görüşleri, İttihat 

ve Terakkî Partisi kongresinde kabul edilmiştir. İttihat ve Terakkî hükümetince, 1916 

yılından itibaren yapılan değişiklikler çerçevesinde, Şeyhülislâmlık kabineden 

çıkartılmış, şer’î mahkemeler Adliye Nezâreti’ne bağlanmış, Evkaf İdaresi 

Meşîhat’tan ayrı bir daire haline getirilmiş, medreseler Maarif Nezâreti’ne 

bağlanmıştır.45 

   Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Meşîhat’ın yapısında ve 

görevlerinde yapılan değişiklikler sonucunda, kurumun faaliyet alanı sadece itikat ve 

ibadet gibi dinî konularla sınırlandırılmıştır. Bu dönemde yapılan değişiklikler 

çerçevesinde Meşîhat Kurumu’na bağlı yeni bir teşkilât olarak, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye kurulmuştur. Tanzimat’tan itibaren görev ve yetkilerinde kısıtlamalar 
                                                 
40 Sadık Eraslan, Şeyhülİslâmlık Kurumu ve Cerîde-i İlmiye, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 
54. 
41 Seyfettin Erşahin, A.g.m.,s. 337–340; Kamil Kaya, A.g.e., s. 108–109. 
42 Seyfettin Erşahin, A.g.m.,s. 344; Niyazi Berkes, Türkiyede Çağdaşlaşma, İstanbul, 2002, s. 459. 
43 Ziya Gökalp’ın makaleleri “Diyanet ve Kaza” İslâm Mecmuası, S. 35, “İttihat ve Terakki 
kongresi”, aynı mecmuanın 48 ve 49. sayılarında yayınlanmıştır. Aynı makaleler için ayrıca bkz. Ferit 
Rağıp Tuncer, Ziya Gökalp Makaleler VIII. Ankara, 1981. 
44 Ziya Gökalp “Diyanet ve Kaza” İslâm Mecmuası,  S. 35, İstanbul, Ağostos 1331, s. 756- 760. 
45 Niyazi Berkes, A.g.e., s. 459. 
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yapılan Meşîhat Kurumu’na bağlı olarak, 1918 yılında kurulan bu yeni teşkilâta din, 

eğitim, sosyal yaşam ve ahlâkî yapı gibi birçok alanda faaliyet gösterme yetkisi 

verilmiştir.  
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I. BÖLÜM 

DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE’NİN KURULUŞU VE YAPISI 

1. KURULUŞU 

A. MECLİS-İ MEBUSÂN’DA DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE 
MÜZAKERELERİ 

Meclis-i Mebusân’da Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ile ilgili müzakereler 21 

Kânûn-ı Sânî 1334/1918 Pazartesi günü yapılmıştır. Hacı Adil Bey46 başkanlığında 

yapılan bu toplantıda görüşülen konu, “Daire-i Meşîhat’ta Bir Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye Teşkîli ve Teferruatı Hakkında Kanun Lâyihası”47 olarak belirtilmiştir. 

Fakat yapılan müzakerelerden ve gelen kanun taslağından anlaşılmaktadır ki, bu 

toplantıda,  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşunun yanında, Meclis-i Meşâyih 

ile ilgili yeni getirilen düzenlemeler ve müftülerin sınıf ve maaşlarının belirlenmesi 

hakkındaki teklifler de bir arada müzakere edilmiştir.  

Meclis müzakerelerinde Meşîhat Makamı’na bağlı Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin kuruluşu, Meclis-i Meşâyih’in üye sayısının artırılması müftülerin sınıf 

ve maaşlarının yeniden düzenlenmesi konularını içeren yedi maddelik kanun taslağı 

esas alınarak görüşmeler yapılmıştır. Toplantıda, müzakereler Maliye Encümeni ile 

İlmiye Encümeni’nden gelen ve birbirinden çok farklı olmayan iki kanun teklifi 

üzerinde, yürütülmüştür. Toplantıya Şeyhülislâm adına Bab-ı Meşîhat Memurîn 

Müdürü Bahri Efendi katılmıştır. Bahri Efendi toplantıda, kanun teklifini 

milletvekillerine açıklama ve gerektiğinde savunma görevini üstlenmiştir. Toplantıda 

yirmi bir Milletvekili söz alarak Meşîhat Kurumu ve gelen kanun teklifi üzerinde 

görüş beyan etmişlerdir. Müzakerelerde öncelikle Meşîhat Kurumu’nun mevcut 

yapısı degerlendirilmiş, kurumda bazı yeni düzenlemelerin yapılması hususu 

tartışılmış, daha sonra Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ile ilgili kanun teklifi maddelerinin 

görüşülmesine başlanmıştır.  

                                                 
46 1869 Lofça doğumlu olan Adil Bey, Osmanlı Mebusân Meclisinde I. Dönem Tekirdağ, II. Dönem 
Gümüşhane, III. Dönem Bursa Mebusluğu yapmış, iki yıl kadar Mebusân Meclisi reisliği yapan Hacı 
Adil Bey, Cumhuriyet Döneminde Adana ve Bursa valiliği yaptıktan sonra 1935 tarihinde vefat 
etmiştir. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. II, Ankara,1988, s. 207. 
47 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, c. II, Ankara, 1991, s. 36. 
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 Müzakereler gerek Meşîhat Kurumu’nun o dönemdeki durumunu tanıtması 

ve gerekse de Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş nedenlerini ve kuruluş 

amaçlarını ortaya koyması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 

milletvekillerinin toplantıda ifade ettikleri görüşleri önemlidir. Müzakerelerin 

başında Şeyhülislâm adına toplantıya katılan Bahri Efendi ilk sözü alarak, bu 

kanunun bütçeyi ilgilendiren yönlerinin olmasından dolayı, bütçe görüşmelerinden 

önce çıkarılması ve âcilen ele alınması gerektiğini ifade etmiştir.48 

Kanun teklifinin müzakeresi kabul edildikten sonra geneli üzerinde söz alan 

Harun Hilmi Efendi49, Meşîhat Makamında son yıllarda önemli düzenlemelerin 

yapıldığını ifade ederek Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adı altında gelen bu kanunun 

unvanından anlaşılacağı üzere çok yüce bir amacı hedeflediğini belirtmiştir. Ona 

göre bu kurumun kurulmasıyla hedeflenen amaçlarda endişe edilecek hiçbir husus 

olmadığı, asıl meselenin bu kanunun ehemmiyetine uygun bir teşkilât yapısının 

oluşturulup oluşturulmayacağıdır. Eğer Meşîhat Makamı Doğu ve Batı’nın ilim, irfan 

ve faziletiyle mücehhez başkan ve üyeler seçerse ve bu kanun iyi bir şekilde tatbik 

edilirse hem memleket hem de İslâm âlemine büyük hizmet etmiş olacaktır. Bunun 

tersi bir seçimin yapılması halinde, işin ehli olmayan kişilerden oluşturulacak bir 

kurum fayda yerine zarar getirecektir. Harun Hilmi Efendi Meşîhat Makamı’nın bu 

teşkilâtın amacına uygun başkan ve üyeler bulmaya çalışacağını ümit ettiğini ifade 

etmiştir.50  

Harun Hilmi Efendi’nin ardından söz alan Şemsettin Bey,51 milletleri zinde 

tutan, toplumun büyük amaçlar etrafında toplanmasını sağlayan, halkın ahlâkî 

yönünü güçlendiren yegâne unsurun din olduğunu ifade ederek, bu kanunun son 

derece önem arz ettigini vurgulamıştır.52 

                                                 
48 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 36. 
49 1857 doğumlu olan Harun Hilmi Efendi, Osmanlı Mebusân Meclisinin III. Devresinde Tekirdağ 
Mebusu olarak görev yapmıştır. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 353. 
50 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 36–37. 
51 1883 Erzincan doğumlu olan Şemsettin Bey, 1915 yılında Osmanlı Mebusân Meclisine Ertuğrul 
Mebusu olarak seçilmiştir. Cumhuriyet Döneminde Sivas ve Erzincan Milletvekilliği yapmış, 1949–
1950 yıllarında T.C Başbakanlığı yapan Şemsettin Bey, Cumhuriyet döneminde ‘Günaltay’ soyadını 
almıştır. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 709–710. 
52 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 37. 
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Daha sonra gerek Meşîhat Kurumu’nun yapısı gerekse de Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, Meclis-i Meşâyih ve müftülerin durumu hususunda görüşlerini uzun bir 

şekilde anlatan Şemsettin Bey’in özellikle Meşîhat Kurumu ve Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili görüşlerinin, konumuz açısından 

önemli olduğu kanaatindeyim. Konuşmasının başında şer’î mahkemelerin Meşîhat 

Makamı’ndan ayrılarak adliyeye bağlanmasının çok önemli olduğunu, böylece 

Meşîhat’ın asıl görevi olan dinî vazifeleri daha iyi bir şekilde yürüteceğini 

belirtmiştir. Meşîhat’ın yeniden yapılandırılması hususunda bir yıl önce Meclise 

gönderilen fakat kanunlaşmadan geri çekilen teklifin, bugün gelen kanun teklifinden 

daha kapsamlı bulunduğunu, kurumun daha köklü düzenlemelere ihtiyacı olduğunu 

belirterek yine de bu teklifi destekleyeceğini, çünkü bu teklif ile asıl amaçlanan 

hedeflere doğru bir adım atıldığını ifade etmiştir. 

Getirilen kanun maddesinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görev alanı olarak 

“Hakâyık-ı diniye ve meâlî-i İslâmiyeyi neşr ve tâmîm ile mükellef olacaktır” 

denilmektedir. Fakat bu neşr ve tâmîm nasıl yapılacaktır? Asıl önemli olan budur. 

Eğer Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye toplanacak muhterem üyeleri konuları yalnızca 

kendi aralarında görüşecek iseler, böyle kuruma ihtiyaç yoktur. Çünkü bu faydalı bir 

sonuca hizmet etmeyecektir. Şayet bu kurumun üyeleri, düşündüklerini ve kendileri 

dışında yapılan zararlı yayınlara karşı savunmak istedikleri görüşleri yayınlayarak, 

çalışmalarından milleti haberdar edecekler ise bunun için yayın faaliyetlerinde 

bulunmaları gerekir. Bunları kitaplarla mı, yoksa dergilerle mi, yapacakları 

belirlenmeli ve bu yayın faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için kuruma yeterli ödenek 

tahsis edilmelidir. Kurumun yayın faaliyeti yapması için kanun teklifinde hiçbir 

ödenek tahsisinin olmaması, kurum üyelerinin orada oturup bugünkü Fetvahane’nin 

vazifesi gibi bir görev üstleneceği izlenimini vermektedir. Hâlbuki bunun vazifesi 

Fetvahane gibi olmamalıdır. Fetvahane kendisine müracaat edilen bir meselede fetva 

verir, müracaat edilmedikçe herhangi bir fetva yayınlamaz. ahlâk ve akîde meselesini 

üstlenen bu yeni kurum böyle olmamalıdır. Bu kurumun üyeleri bildikleri dinî 

gerçekleri ve müdafaasını, lüzumlu gördükleri meseleleri yayınlamalıdırlar ki, bir 

fayda sağlanabilsın. Bunların yayınlayacağı kitap ve dergiler sadece başkente ve 

aydın kesimlere hitap etmemeli, bu kesimler için ayrı, köylüler için ayrı olmalıdır. 

Çünkü özellikle Anadolu’da muhtelif mezhepler, yanlış akîdeler, münasebetsiz 
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hurafeler, ortalığı tamamıyla sarmıştır. Toplum yapımızda görülen rahatsızlıkların en 

önemli nedeni de, bu tehlikeli hurafeler, yanlış akideler ve çeşitli mezheplerin 

bırakmış olduğu zararlı neticelerdir. Bu zararlı faaliyetlerin yok edilmesi ve milletin 

yüceltilmesi isteniyorsa, öncelikle köylerden başlamak gerekir. Bunun için Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye heyetinin vilayet ve kazalardaki müftülere risaleler göndererek 

onlar vasıtasıyla köy imamlarına, imamlar vasıtasıylada bütün millete uzanması ve 

her türlü yanlış inançları düzeltmesi gerekmektedir. Bütün bunların iyi bir yayın 

faaliyeti ile sağlanabileceğini, bunun için de kuruma gerekli ödeneğin temin edilmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Daha sonra Meclis-i Meşâyih ve müftüler ile ilgili 

düşünceler de ifade eden Şemsettin Bey, görüşülen bu konuların çok önemli 

olduğunu ve İslâmî hayat açısından faydalar içerdiğini, bu nedenle arkadaşlarından 

kanunun kabulü yönünde destek istemiştir.53 

Müzakerelerde daha sonra söz alan Mehmet Sadık Efendi54 teklif edilen bu 

kanun hakkında Şemsettin Bey’in ifade ettiği görüşlere katıldığını, Meşîhat 

Makamı’nın Osmanlı Devleti’nde büyük tesirleri olan önemli bir kurum olduğunu, 

devletin de vaktiyle bu kurumun bünyesindeki âlim, faziletli ve ahlâklı kişiler 

vasıtasıyla büyük faydalar elde ettiğini ifade etmiştir. Sağlıklı bir devlet ve toplum 

yapısının dine ve ulemaya verilecek önem ile sağlanabileceğini belirtmiştir. 

Kurulması düşünülen Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye gibi kurumlarda görev yapan ulemâ 

ve müftüler için düşünülen ücretin az olduğunu, bunlara daha iyi ücretler verilmesi 

gerektiğini teklif etmiş ve bu kanunu desteklediğini ifade etmiştir.55  

Meseleye bir başka açıdan bakan Hamit Bey,56 kendisinden önceki 

konuşmacılara eleştirilerde bulunarak kanunun birinci maddesinde Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin görevlerinin belirtildiğini, yayın yapmak gibi görevlerin zaten neşir ve 

tâmîm ile ifade edildiğini, bununla ilgili yeni bir madde konulmasına ya da ödenek 

ayrılmasına gerek olmadığını belirtmiştir. Yine müftü ve ulemânın maaşlarının 

                                                 
53 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 37–39. 
54 Osmanlı Mebusân Meclisinin II. ve III. Dönemlerinde Denizli Mebusu olarak görev yapmıştır.  
Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 44. 
55 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 39–40. 
56 Osmanlı Mebusân Meclisinin II. ve III. Dönemlerinde Halep Mebusu olarak görev yapmıştır. . Bkz. 
Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 44. 
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arttırılmasının ülkenin bu şartlarında çok mümkün ve lüzumlu olmadığını, bu 

konularda daha önce konuşan Mehmet Sadık Efendiye katılmadığını ifade etmiştir.57  

Müzakerelere katılan Mehmet Hilmi Efendi,58 görüşülmekte olan kanunun 

gerçekten çok önemli olduğunu, Meşîhat Kurumu ile ilgili daha geniş ve kapsamlı bir 

düzenlemenin yapılması gerektiğini, Evkaf Kurumu ile Meşîhat’ın birleştirilmesinin 

ya da birlikte hareket etmesinin gerektiğini belirtmiştir. Ona göre, Medreselerin 

ıslahı, çağın gerektirdiği şartlarda düzenlenmesi, dinî müesseselerin muhafazası gibi 

konular Evkaf ve Meşîhat’ın birlikte hareket etmesini gerektiriyordu. Çünkü her iki 

kurum da hem dinî, hem de toplumsal konularda aynı hedeflere hizmet etmektedir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Kurumu gelen kanun teklifinde belirtildiği üzere Akâit, 

Fıkıh, Ahlâk olmak üzere üç komisyondan oluşacaktır. Bu üç komisyondan Kelâm 

ve Fıkıh komisyonlarının halkın ihtiyaçlarını, kitap ve dergi gibi yayınlarla 

karşılayabileceğini, fakat asıl önemli olanın Ahlâk Komisyonu olduğunu belirtmiştir. 

Şu ana kadar ihmal edilmiş olan en önemli konunun ahlâk konusu olduğunu, 

hükümetleri ve milletleri yaşatacak yegâne faktörün ahlâk olduğunu belirtmiştir. Ona 

göre Osmanlı Devleti’nin müreffeh olduğu dönemlerde toplumdaki ahlâkî bağların 

sağlam tesis edildiğini, dinî ve ahlâkî esaslara bağlı kalınarak sağlandığını 

belirtmiştir. Sadece kanunlarla bu bağların zinde tutulmasının mümkün olmadığını 

ve insanlara saadet getirmediğini ifade eden Mehmet Hilmi Efendi, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin Ahlâk Komisyonu’na büyük görevler düştüğünü söylemiştir. 

Osmanlı Devleti’nde daha önce tekkelerin, Meşâyihin bu görevi üstlendiğini, fakat 

son zamanlarda tekkelerin bozularak, bu görevi yerine getirmekte yetersiz kaldığını 

belirtmiştir. Meclis-i Meşâyih’in yapacağı görevin aslında Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Ahlâk Komisyonu’nki ile aynı olduğunu, bu nedenle Meclis-i Meşâyih’e gerek 

olmadığını, sadece Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Ahlâk Komisyonu’nda Meşâyihten 

birkaç kişiye yer verilerek bu görevin yerine getirilebileceğini ifade etmiştir. 

Müftüler arasında fikrî bir birliğin sağlanması gerektiğini de savunan Mehmet Hilmi 

                                                 
57 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 40–41. 
58 1924 yılında Osmanlı Mebusân Meclisine Basra Mebusu olarak seçilmiştir. Bkz. Türk Parlamento 
Tarihi, c. II, s. 55. 
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Efendi, müftülerin maaşlarının arttırılması gerektiğini belirterek konuşmasını 

sonlandırmıştır.59  

Meclis başkanı Hacı Adil Bey, bu konuşmalardan sonra sözü İlmiye 

Encümeni adına Safvet Efendi’ye vermiştir. Saffet Efendi,60 bu kurumun amacının 

daha önceki konuşmacılar tarafından doğru ve teferruatlı şekilde açıklandığını, 

sadece kurumun görevlerini nasıl yerine getireceği konusunda şüpheler olduğunu 

ifade etmiştir. Maliye Encümeni’nden gelen teklifte Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

görevinin dinî hakikatleri neşr ve tâmîm etmek olduğu, burada kullanılan neşir ve 

tâmîm kelimeleri gösteriyor ki bu gayeye yürümek için bir takım kitap ve dergilerin 

yayınlanacağı ve maksada bu şekilde varılacağı anlaşılmaktadır. Kurumun 

görevlerini nasıl icra edeceğine dair bütün detayların kanun maddesinde 

anlatılmasının imkânsız olduğunu belirterek, bu görevlerin nasıl uygulanacağının 

daha sonra yayınlanacak bir nizamnâme ile düzenleneceğini söylemiştir.61  

Safvet Efendi’nin bu açıklamalarından sonra, kanunun geneli üzerindeki 

müzakereler yeterli görülerek maddelerin görüşülmesine başlanmıştır. Yedi 

maddeden oluşan kanunun özellikle birinci maddesi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

kuruluşu ve görev alanını belirlediği için, bu madde üzerinde ifade edilen görüşler 

tezimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

kuruluşunu belirleyen bu madde ile ilgili Maliye ve İlmiye encümenlerinin 

birbirinden farklı teklifleri olmuştur. Milletvekilleri bu iki farklı teklif üzerinde 

müzakerelerde bulunmuşlardır. Öncelikle gündeme alınan Maliye Encümeni’nin 

teklifi şu şekilde idi; “Daire-i Meşîhat’ta hakayık-ı diniye ve meâlî-i İslâmiyeyi neşr 

ve tâmîm ile mükellef ve üç encümene münkasem bir Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tesis 

olunmuştur. Dâru’l-Hikme’nin bir reisi bulunur. Azası bütçe ile kabul edilecek 

tahsisat derecesinde bi’t-tedric tezyîd edilmek suretiyle dokuzdan az ve yirmibirden 

fazla olamaz.”62 

                                                 
59 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 41–42. 
60 1866 doğumlu olan Saffet Efendi, Mebusân Meclisinde üç dönem Urfa mebusluğu yapmıştır. 
1923’te TBMM’ye Urfa milletvekili olarak girmiş Cumhuriyet döneminde “yetkin” soyadını almış, 
1957 tarihinde vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 776- 777. 
61 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 43. 
62 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 43. 



 30

Madde ile ilgili görüşmeler bu teklif üzerinde yapılmış, milletvekilleri bu 

teklifte gördükleri eksiklikleri, önergeler ile değiştirmeye çalışmışlardır. Maddenin 

özellikle üye sayısını belirleyen bölümü ile ilgili tartışmalar yaşanmıştır. Bu bölümde 

geçen üye sayısının bütçe olanakları çerçevesinde dokuz ile yirmi bir arasında değişir 

ifadesi bazı milletvekillerinin teklifi ile maddeden çıkartılmak istenmiştir. Bunlar üye 

sayısının bütçe ile bağlantılı kılınmamasını, bu sayıyı kurumun kendisinin 

belirlemesi gerektiğini ifade ederek, böyle yüce amaçlara yönelik bir kurumun bütçe 

imkânları ile sınırlandırılmasının doğru olmadığını savunmuşlardır. Madde 

üzerindeki diğer bir tartışma ise, Maliye Encümeni’ne mensup milletvekilleri ile 

İlmiye Encümeni’ne mensup milletvekilleri arasında yaşanmıştır. Bunun üzerine 

Meclis Başkanı İlmiye Encümeni’nin madde üzerindeki teklifini okutmaya karar 

vermiştir. Maliye Encümeni’nin teklifinden farklı bir şekilde Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin görevlerini daha ayrıntılı anlatan İlmiye Encümeni’nin teklifi şöyle idi; 

“Akâid-i İslâmiyeyi efkâr ve itikad-ı batılâya karşı müdâfaa ve mesâil-i îtikâdiye ve 

ameliyeyi tetkik, ahlâk-ı âliye-i diniye, hüküm ve fezâil-i İslâmiyeyi neşr ve tâmîm ile 

mükellef Daire-i Meşîhat’ta bir reis ile bi’t-tedric yirmibire iblağ olmak üzere 

şimdilik dokuz azadan mürekkep Akâit, Fıkıh, Ahlâk namları ile üç encümene 

münkasem bir Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tesis olunmuştur.”63 

Maliye Encümeni’nin teklifine göre Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

görevlerini daha açık anlatan ve üye sayısını bütçe imkânlarına bağlamayan İlmiye 

Encümeni’nin teklifleri oylanmış, neticede İlmiye Encümeni’nin teklifi reddedilerek 

Maliye Encümeni’nin teklifinin müzakereye esas kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Madde üzerinde yapılan önemli bir tartışma da Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 

seçilecek üyelerin vasıfları hususunda olmuştur. Ağaoğlu Ahmet Bey,64 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’de oluşturulacak şubelerden hiç olmazsa birine Hukuk, Felsefe 

ve Fen ilimlerinde uzman kişi veya kişilerin atanmasını isteyen bir teklifin kanun 

maddesine eklenmesini istemiştir. Ahmet Bey konuşmasında, Osmanlı milletinin bir 

buhran geçirdiğini ve maddî bağlamda iyi durumda olmadığını, mevcut olan fikrî 

bozukluğun düzeltilmesinin hukukî ve felsefî yönlerinin bulunduğunu ve Dâru’l-

                                                 
63 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 46. 
64 1869 Karabağ doğumlu olan Ahmet Bey 1915 yılında Afyon mebusu seçilmiş, 1923’te TBMM’ye 
Kars mebusu olarak girmiş ve 1939 tarihinde vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 
473. 
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Hikmeti’l-İslâmiye’de oluşturulacak encümenin bu telâkkîlerden yoksun olmaması 

gerektiğini söylemiştir. Dinî ilimlerin elbette önemli olduğunu fakat asrın bütün fikrî 

akımları ile mücadele etmenin çağdaş ilmî telâkkîleri bilmeyi gerektirdiğini 

belirterek, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye şubelerinin her birine Hukuk, Felsefe ve Fen 

ilimlerinde uzman birer kişinin bulunmasının gerektiğini savunmuştur.65 Bu 

konuşmaya cevaben söz olan Meşîhat temsilcisi Bahri Bey, Meşîhat Makamı’nın bu 

konunun tamamıyla bilincinde olduğunu, bu işin ehli olan kişileri gerek İstanbul’da 

gerekirse de dışarıda arayacağını, işin ehlini bulup getireceğini, şayet bulamazsa o 

makamın boş bırakılacağını söyleyerek kanuna böyle bir fıkranın eklenmesine karşı 

çıkmıştır.66  

 Müzakereler sonucunda, birinci madde hiçbir ekleme ve çıkartma 

yapılmadan Maliye Encümeni’nin teklifi doğrultusunda kabul edilmiştir.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ve Meclis-i Meşâyih reis ve üyelerinin ücretlerini 

belirleyen kanunun üçüncü maddesine ek olarak gönderilen cetvele göre, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye reis ve encümeninin maaşı şu şekilde belirlenmiştir: 

 

Aylık Lira  Yıllık Lira  Memuriyet  Adet 

100   1200   Reis      1 

50   5400   Aza      9 

50     600   Baş Kâtip     1 

10     360   Birinci Sınıf Kâtip    3 

8     288   İkinci Sınıf Kâtip    3 

5     180   Hademe     3 

         Toplam: 8.028 

 

Ücretleri belirleyen bu madde çok tartışılmamış sadece bazı milletvekilleri 

başkâtibin maaşını yüksek bulmuşlardır. Meşîhat’ı temsilen Bahri Bey, Başkâtibin 
                                                 
65 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 47–48. 
66 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 48. 
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yazıcı demek olmadığını, üyeler kadar bilgi ve yeteneğe sahip bir kişi olacağını ifade 

etmiştir.67 Yapılan oylama sonucunda Dâru’l-Hikme mensuplarına bu ücretlerin 

verilmesi aynen kabul edilmiştir. Bu dönemde Meşîhat Kurumu’na mensup bir 

müftünün aldığı aylık ücretin 5 lira olduğu göz önünde bulundurulursa, Dâru’l-

Hikme’nin üyeleri için lâyık görülen maaşların, günün şartlarına göre tatminkâr 

olduğu düşünülebilir. 

Kanunun dördüncü maddesine göre Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye reis ve 

üyelerinin vazife ve evsafları, seçim şekilleri ve tayinlerinin daha sonra bir 

nizamnâme ile belirlenmesine karar verilmiştir. Kanunun 1334/1918 senesi malî 

yılında yürürlüğe gireceğine dair altıncı madde ile kanunu yürütmekle 

Şeyhülislâm’ın görevli olduğunu belirleyen yedinci madde kabul edildikten sonra 

Meclis-i Mebusân’da Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ile ilgili müzakereler bitirilmiştir.68 

B. MECLİS-İ ÂYÂN’DA DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE 
MÜZAKERELERİ 

Meclis-i Âyân II. Abdülhamid döneminde kurulmuş, Meclis-i Umûmî adlı 

Osmanlı Parlamentosu’nu oluşturan iki meclisten birisi olup, üyeleri padişah 

tarafından atanmaktadır.69 Üyeleri genellikle devlet görevlerinde bulunmuş üst düzey 

asker ve memurlardan oluşan bu meclisin başlıca görevi; Meclis-i Mebusân’dan 

gelen kanun ve bütçe tasarılarını, dinî değerler, Padişah’ın hakları, özgürlükler, 

vatanın muhafazası, Kanun-ı Esasi’ye ve genel ahlâka uygunluk yönleriyle 

incelemekti. Bu esaslara aykırı bir unsur tespit edildiğinde Meclis-i Âyân tasarıyı 

tamamen reddedebilir veya düzeltmek üzere Meclis-i Mebusân’a tekrar 

gönderebilirdi. Meclis-i Âyân’da reddedilen bir tasarı Meclis-i Mebusân’da bir yıl 

süreyle tekrar gündeme alınamazdı. Meclis-i Mebusân’dan Meclis-i Âyân’a gelen 

yasa tekliflerinin her biri, benimsendikten sonra kanunî prosedürün tamamlanması 

için başkan tarafından Sadaret’e gönderilmekteydi.70  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Meclis-i Meşâyih ve müftülerin iki sınıfa 

ayrılması hakkındaki kanun teklifi de Meclis-i Mebusânda kabul edildikten sonra 

Meclis-i Âyân’a gelmiştir. Meclis-i Âyân’da kanun teklifi 25 Şubat 1334/1918 günü 
                                                 
67 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 49. 
68 Meclisi Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 56–57. 
69 Türk Parlamento Tarihi, c. I, s. 88.  
70 Ali Akyıldız, “Meclis-i Âyân”, DİA, c. XXVIII, Ankara, 2003, s. 243- 244. 
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Rıfat Bey’in71  başkanlığında görüşülmeye başlanmıştır. Toplantıya Şeyhülislâm 

adına yine Bab-ı Meşîhat Memurîn Müdürü Bahri Bey katılmıştır.  Görüşmelerde on 

kadar meclis üyesi söz alarak Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş amacı ve görev 

alanları hususunda görüşlerini açıklamışlardır. Meclis-i Mebusân müzakerelerinde 

olduğu gibi Meclis-i Âyân’da yapılan müzakereler Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

kuruluşu ile hedeflenen amaçları ve kurumdan beklenen faaliyetlerin neler olduğunu 

anlamamıza katkı sağlayacaktır. Bu nedenle müzakereye katılanların görüşlerini bu 

bölümde özet olarak ele alınacaktır.  

Meclis-i Âyândaki görüşmelerin başında, Adliye ve Maliye encümenlerinden 

gelen mazbatalar okunduktan sonra başkan; bu kanun teklifinin Meclis-i Mebusân’da 

ivedilikle görüşüldüğünü, kanunun gerektirdiği tahsisatın bütçeye eklenmesi için 

süratle çıkmasının önemini ifade ederek, heyetten müstâceliyet kararıyla 

tartışılmasını talep etmiştir. Başkanın bu teklifi kabul edildikten sonra Meşîhat 

temsilcisi Bahri Bey, teklifin malî boyutları hakkında görüşlerini açıklamıştır.72 

Kanunun malî boyutları ve bütçeye etkileri tartışıldıktan sonra geneli üzerinde ilk 

sözü, Ahmet Rıza Bey73 almıştır. Kanun yapmanın yeterli olmadığını, asıl maharetin 

bunun uygulamasında olacağını ifade ederek Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Kanunu’nun 

parlak bir teklif olduğunu, teşkilâtın da o nispette parlak olması gerektiğini 

söyleyerek Meşîhat Kurumu’nda bu kanunu lâyıkı ile uygulayacak vasıta ve kudretin 

var olup olmadığını sorgulamıştır. Dâru’l-Hikme’nin başlıca vazifesinin kanun 

metninde, hakâyık-ı diniyyeyi neşr ve tâmîm olacağının ifade edildiğini, bunun ne 

şekilde yapılacağının önemli olduğunu belirtmiştir. “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

faaliyetleri Hıristiyanlığı neşreden cemiyetlerin Afrika ve diğer bölgelere 

misyonerler göndererek yaptıkları faaliyetler gibi mi olacak? Eğer böyle olacaksa, 

Hıristiyan dinini yaymak için gönderilen misyonerler Arapça ve Farsça’nın yanında 

daha birçok dile aşina, âlim ve aynı zamanda çok kurnaz kişilerdi. Bunların bir kısmı 

da tıp ilmini tahsil ediyorlardı. Çünkü tabiplik mesleği halkla münasebette yakınlığa 

                                                 
71 1856 Adana doğumlu olan Rıfat Bey, Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinde maliye nazırlığı yapmıştır. 
1914 yılında Âyân Meclisi üyeliğine atanan ve bu meclisin başkanlık görevini de yürütmüş olan Rıfat 
Bey 1932 yılında vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 171.  
72 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, Ankara, 1990, s. 455- 457. 
73 1859 doğumlu olan Ahmet Rıza Bey, 1908 yılında İstanbul mebusu olarak Meclis-i Mebusân’a 
seçilmiştir. 1912 yılında Âyân Meclisi üyeliğine atanmış ve 1930 yılında vefat etmiştir. Bkz. Türk 
Parlamento Tarihi, c. II, s. 203- 204. 
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neden oluyor ve diyalogu kolaylaştırıyordu. Acaba bizde bu kabiliyette kişiler 

yetiştirilmiş midir? Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye yalnız hakâyık-ı diniyyenin neşri ile 

kalmayacak kanunun Esbâb-ı Mucibe Lâyihasından anlaşılan “Akâid-i Celîle-i 

İslâmiye’yi itikad-ı bâtılaya ve akvâl-ı felasifeye karşı müdafaa”74 ile de meşgul 

olacaktır”. Asıl önemli görevin bu olduğunu ifade eden Ahmet Rıza Bey, İslâm dini 

aleyhinde yazılan eserlerin birkaç türlü olduğunu, bunların büyük bir kısmı hissî 

taassupla ve düşmanca yazılmıştır ki, bunların cevap verilmeye değer taşımadığını, 

çünkü bunların bu asırda herhangi bir ehemmiyetinin kalmadığını söylemiştir. Diğer 

bir kısım eserin de, siyasî maksatlar ile yazıldığını, bunların sahiplerininde, İslâm 

dini aleyhinde ileri sürmüş oldukları görüşlere inanmadıklarını, fakat siyasî bir 

amaca ulaşmak için bunları yazdıklarını ve bunlara cevap vermenin Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin görevi olmaması gerektiğini belirtmiştir. İslâm dini 

aleyhindeki diğer bir kısım eserlerin, araştırmalar neticesinde sadece bilimsel 

arayışlar maksadıyla, ilim adamları ve filozoflar tarafından yazılmış olduğunu, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin asıl bunlara cevap vermesi gerektiğini söyleyen 

Ahmet Rıza Bey, verilecek cevabın ciddî ve ilmî olmasının lüzumunu belirtmiştir. 

Bunun için de kurum üyelerinin sadece dinî ilimlerde mâhir olmalarının yeterli 

olmayacağını, çağın gerektirdiği Fen ve Felsefe gibi ilimleri de bilen, uzman 

kişilerden seçilmelerinin gerekliliğini vurgulamıştır. Şahıslar ile hükümetin 

birbirinden farklılık arz ettigini, şahısların başka dinler ve fikirler hakkında 

kanaatlerini yazmalarında ve eserler yayınlamalarında hiçbir mahsur olmadığını, 

eserlerinden sadece kendilerinin sorumlu tutulabilecegini, hükümetlerin ise 

sorumluluğunun bulunduğunu, başka bir din hakkında kitap yayınlamasının da 

siyaseten kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

Hıristiyanlık ile ilgili veya felsefî bir görüşe karşı yazdığı bir esere cevaben bir eser, 

ülkede yazıldığında hükümetin buna tepkisi ne olacaktır. Yayınına izin verilecek mi? 

Eğer hükümet bu tür eserlere izin vermeyecekse, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

yayın faaliyetlerinin Hıristiyanlığa karşı imtiyazlı bir cihat faaliyeti olacağını, bunun 

da yanlış değerlendirileceğini, ifade etmiştir. Ahmet Rıza Bey savaşın getirmiş 

olduğu kötü sonuçlara da değinerek halkın içinde bulunduğu açlık ve yoksulluk 

                                                 
74Cerîde-i İlmiye, S. 36, İstanbul, Şaban 1336 s. 1019-1021; İzmirli İsmail Hakkı, Dâru’l-Hikmeti’l-
İslâmiye Kanunu ve Esbab-ı Mucib Layihası, İstanbul, 1336, s. 4-6. 
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nedeniyle ahlâkî yapının bozulduğunu, hırsızlık ve yolsuzluk gibi suçların arttığını, 

bu nedenlerle Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Ahlâk Encümeni’ne büyük görevler 

düştüğünü söylemiştir. Genel ahlâkı güzelleştirmeye çalışmanın, milletin ekmeğini 

temin ettikten sonra yapılacak ilk görev olduğunu, bunun da ancak halka dinî, siyasî 

ve toplumsal vazifelerini bildirmek ile mümkün olabileceğini vurgulamıştır. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu görevi yerine getiremeyeceğini, çünkü bunu yapmak için 

kurumun bir yaptırım gücünün olması gerektiğini, toplumun çeşitli kesimlerinde var 

olan ahlâkî kötülükleri engellemenin sadece tebliğ ile sağlanamayacağını, bu nedenle 

teşkilâtın faydalı olamayacağına inandığını söylemiştir. Ahmet Rıza Bey temeli 

sağlam olmayan bir teşkilâtın fayda getirmeyeceğini, halka faydası olmayan bir 

kurum için de bütçeden kaynak ayırmaya gerek olmadığını söyleyerek endişelerinin 

Meşîhat temsilcisi tarafından cevaplandırılmasını istemiştir.75  

Meşîhat Kurumu’nu temsilen toplantıya katılan Bahri Bey söz alarak Ahmet 

Rıza Bey’in eleştirilerini doğru bulmadığını ifade etmiştir. Kanunun birinci 

maddesinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görev alanının açıkça anlatıldığını, 

kurumun dinî hakikatleri neşr ve tâmîm ile yükümlü tutulduğunu, herhangi bir 

yaptırım gücüne sahip olmamasının dinin bir gereği olduğunu söylemiştir. İslâm’a 

göre ulemâya düşen görevin halka hakikatleri göstermek olduğunu, halkın da doğru 

ve yanlışı tanıdıktan sonra bunların arasında bir tercihte bulunmakta hür olduğunu, 

çünkü İslâm Dini’nde zorlamanın benimsenmediğini vurgulamıştır. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin de hakikatleri anlatmaya çalışacağını ve kimseyi, sözünü 

dinlemedi diye hapse atmayacağını, ayrıca okul öğrencilerine de ders kitapları 

yazarak bunların terbiyesine katkıda bulunacağını belirtmiştir.76  

Bahri Bey’in bu cevaplarından sonra söz alan Ahmet Rıza Bey, soruların bir 

kısmına cevap verilmediğini bunların da cevaplandırılmasını istemiştir. Daha sonra 

söz alan Rıza Paşa,77 kendisinin de Ahmet Rıza Bey tarafından sorulan sorulara 

eklemeler yapmak istediğini belirtmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin dinî 

hakikatleri yayma görevini sadece Osmanlı memleketi dâhilinde mi yapacağını, eğer 

                                                 
75 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 457- 458. 
76 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 459. 
77 1854 Artvin doğumlu olan Rıza Paşa, 1908 yılında Âyân Meclisi üyeliğine atanmış Hüseyin Hilmi 
Paşa Hükümetinde Bahriye Nazırlığı yapmış, 1921 yılında vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento 
Tarihi, c. II, s. 127. 
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dış memleketlerde de bunu yapacaksa hangi teşkilâtla yapacağını, bunun için gerekli 

tahsisatın olup olmadığını sorgulamıştır.78 

Sorulan sorulara cevap vermek üzere söz alan Bahri Bey gelen kanun 

teklifinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görev alanını yurt içi ile sınırlayan bir 

madde olmadığını, kurumun dini tebliğ için yapacağı yayınları yurt dışına 

gönderebileceğini, Avrupa’dan da bu yayınlara talep olacağını, ifade etmiştir. Bu 

teşkilâtın asıl görevinin dinî hakikatleri tebliğ olduğunu bunu da var olan gazete ve 

dergiler vasıtasıyla yapabileceğini, bunun için de ayrıca bir tahsisata gerek 

olmadığını belirtmiştir. Asıl önemli olanın sağlam bir teşkilât yapısının 

oluşturulması, yetenekli ve işin ehli olan kişilerin kurumda görevlendirilmesi 

olduğunu belirten Bahri Bey, kurulduktan sonra görülebilecek eksiklikler nedeniyle 

tekrar Meclis’e müracaat edilebileceğini belirtmiştir. Bu görüşler üzerine Rıza Paşa 

neşr ve tâmîm sadece gazete ve dergilerle yapılacaksa böyle bir teşkilâta, bunun için 

de paraya gerek olmadığı görüşünü savunmuştur.79 

 Bu görüşlerden sonra söz alan Mehmet Fuat Paşa80 devlet ve milletin maddî 

ve manevî hayatını ilgilendiren bu meselenin çok önemli olduğunu, bütün medenî 

memleketlerde de dinin propagandasının yapıldığını, bunun da serbest ve medeni bir 

faaliyet olduğunu söylemiştir. Avrupa ve Amerika’da büyük masraflar harcanarak 

misyonerlik kurumları oluşturulduğunu, bu misyonerlerin dünyanın her tarafına 

yayılarak, hiçbir masraftan kaçınmadan dininin propagandasını yaptıklarını ifade 

etmiştir. Dininde ve millî kültüründe taassup göstermeyen bir milletin, yok olmaya 

mahkûm olduğunu, kötülüklerin sadece polis ve zabıta ile önlenemeyeceğini 

belirterek, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye gibi bir kurumun kurulmasına ihtiyaç 

hissedildiğini, hatta kurumun görev alanının genişletilmesine taraftar olduğunu 

söylemiştir. Üzerinde durulması gereken en önemli meselenin bu kuruma seçilecek 

kişilerin hem dinî hem de modern ilimlerde uzman olması gerektiğini söyleyen Fuat 

Paşa, kanunun kabulünü istemiştir.81  

                                                 
78 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 459. 
79 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 459. 
80 1853 Mısır doğumlu olan Mehmet Fuat Paşa üst düzey askerî görevlerde bulunmuş, 1909 tarihinde 
Âyân Meclisi üyeliğine seçilmiş, 1921 tarihinde vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 
155- 156. 
81 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 460. 
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Kanunun kabulünü savunan bu görüşlerden sonra Seyit Bey82 söz alarak 

Ahmet Rıza Beyin sorularına yeterli cevap alınmadığını kendisinin de bu kurumun 

kurulmasına taraftar olduğunu, kurumun diğer dinlere karşı bir faaliyet 

yürütmeyeceğini söylemiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin asıl görevinin, İslâm 

dininin hakikatlerini anlatmak olduğunu, diğer dinlere karşı saygılı olacağını, İslâm 

dininin gereğinin de bunu gerektirdiğini ifade etmiştir. Bu fikirler üzerine sözlerinin 

yanlış anlaşıldığını söyleyen Ahmet Rıza Bey Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin ileri 

süreceği görüşlere karşı diğer dinlerin mensuplarında veyahut bağımsız 

düşünürlerden bir itiraz veya tekzip geldiği takdirde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

buna cevap vermek zorunda kalacağını, bu tür cevapların yayınlanmasına hükümetin 

izin vermesinin sakıncalı olabileceğini söylemiştir. Şayet hükümet Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin bu tür yayınlarına izin verirse taraf tutmuş duruma düşeceğini ve 

milletin fertleri arasında meydana gelen münakaşanın tarafı durumunda olacağını, 

bunun da siyaseten doğru bir davranış olmayacağını vurgulamıştır.83 Bu düşüncelere 

karşı çıkan Seyit Bey bu meselenin bir matbuat meselesi olduğunu, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin zararlı gördüğü bütün düşüncelere karşı mücadele etmesi 

gerektiğini, bunun da siyaseten hiçbir sakıncasının olmayacağını ifade etmiştir. Seyit 

Bey, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin dışarıdan gelecek zararlı fikirlere karşı halkı 

uyarmak, İslâm akidesine dâhil edilmek istenen bidat ve hurafeleri engellemek ile 

yükümlü olduğunu ifade ederek, bütün bu çalışmaları ilmî bir anlayışla yerine 

getireceğini belirtmiştir. Bu kurumun faydalı gördüğü her konuda yayın 

yapabileceğini, okullar için ders kitapları yazdırabileceğini belirten Seyit Bey, 

bunların okullarda okutulup okutulmamasına Maarif Vekâleti’nin karar vereceğini 

ifade etmiştir.84 Seyit Bey’in görüşlerine katılmadığını belirten Ahmet Rıza Bey, 

şahıs olarak bir kişinin herhangi bir din hakkında istediğini yazabileceğini, fakat 

hükümetin bir kurumu olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yayınlayacağı dinî bir 

görüşün resmî bir niteliğinin olacağını, bunu da, sakıncalı gördüğünü ve meselenin 

bu yönünün cevaplandırılmadığını söylemiştir. Bu görüşe karşı tekrar söz alan Seyit 

                                                 
82 1908 yılında Meclis-i Âyân İzmir Mebusu olarak seçilen Seyit Bey, 1916 yılında Meclis-i Âyân 
üyeliğine atanmıştır. T.B.M.M’ nin II. Devresinde İzmir Milletvekilliği yapıp, İsmet Paşa 
Hükümetinde Adliye Vekilliği yapan Seyit Bey, 1924 tarihinde vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento 
Tarihi, c. II,s. 174. 
83 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 460. 
84 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 461. 
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Bey, Osmanlı Devleti’nde bu görevlerin Meşîhat Kurumu tarafından zaten 

yapıldığını, yeni ihdas edilen bir görevin bulunmadığını, bu kanun teklifi ile zaten 

var olan bir görevin yerine getirilmesi için Meşîhat Teşkilâtı içinde yeni bir şube 

oluşturulduğunu, ifade etmiştir.  

Bahri Bey bunun üzerine tekrar söz alarak, bu kanunla esas amaçlarının 

Müslümanların akidesini düzeltmek olduğunu, Hıristiyan âlemine siz de Müslüman 

olun diye bir taleplerinin olmayacağını, fakat İslâm aleyhinde yapılacak bir yayına da 

cevap vermek ile yükümlü olduklarını ifade etmiştir.85 

Kanunun geneli üzerindeki bu müzakereler yapıldıktan sonra, Başkan 

tarafından maddelerin görüşülmesine geçilmesi oylanmış ve maddelerin okunmasına 

karar verilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görev alanını ve üye sayısını 

belirleyen kanunun birinci maddesi okunduktan sonra madde üzerine söz alan 

Mahmut Paşa,86 bu madde Meclis-i Mebusân’da kabul edilen şekliyle Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin üye sayısını bütçe olanakları çerçevesinde belirlemiştir. 

Hâlbuki hükümet tarafından ilk başta hazırlanan teklifte, üye sayısı en az dokuz, en 

fazla yirmi bir olarak belirlenmiş ve sayının artması hiçbir şarta bağlanmamıştır. 

Kendisinin de bu maddenin hükümetin teklif ettiği şekliyle kabul edilmesinden yana 

olduğunu ifade etmiştir. Teklifin Meclis-i Mebusân’dan gönderildiği şekliyle kabul 

edilmesini isteyen Seyit Bey, iki teklifinde, esas bakımından farklı olmadığını, 

hükümetin teklifi kabul edildiği takdirde, konunun Meclis-i Mebusân’da tekrar 

görüşülmesinin gerekeceğini söyleyerek, teklifin geldiği şekliyle kabulünü istemiştir. 

Madde üzerinde Meşîhat temsilcisi Bahri Bey de görüşlerini açıkladıktan sonra 

madde oylanarak Meclis-i Mebusân’dan geldiği şekliyle kabul edilmiştir.87 Birinci 

maddenin kabulünden sonra Meclis-i Meşâyih’in üye sayısını yediye çıkaran ikinci 

madde ve Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin başkan ve üyelerinin maaşını belirleyen 

üçüncü madde, üzerinde tartışma yapılmadan aynen kabul edilmiştir. Yedi maddeden 

oluşan kanun teklifinin diğer maddeleri de Mecliste tek tek okunmuş ve kanun 

                                                 
85 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 461. 
86 1864 Çürüksu doğumlu olan Mahmut Paşa üst düzey askeri görevlerde bulunduktan sonra 1914 
tarihinde Meclis-i Âyân üyeliğine atanmış, 1931 tarihinde vefat etmiştir. Bkz. Türk Parlamento 
Tarihi, c. II, s. 169- 170. 
87 Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 462. 
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teklifinin bütünü Meclis-i Mebusân’dan geldiği şekliyle 25 Şubat 1334/1918 

tarihinde kabul edilmiştir.88  

C. KURULUŞUNUN YASAL HAZIRLIKLARI 
Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu ile ilgili süreçteki kanun yapma 

çalışmalarını iki aşamada değerlendirmek mümkündür. Bunlar öncelikle; “Meşîhat 

Makamı’na bağlı Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu, Meclis-i Meşâyih’in üye 

sayısının artırılması müftülerin sınıf ve maaşlarının yeniden düzenlenmesi 

hakkındaki kanun” (Bundan sonra Kuruluş kanunu) ve bu kanunun Esbâb-ı Mûcibe 

Lâyihası (Bundan sonra Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası) ile kurum için çıkartılan Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi (Bundan sonra Nizamnâme) ve gerekçeleridir. Bu 

her iki çalışma da devletin yetkili birimlerinde tartışılmış, sonunda Hükümet ve 

Padişah tarafından onaylanarak yayınlanmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

kuruluş kanunu ve nizamnâmesi böyle bir kurumun kurulmasıyla varılmak istenen 

amaçları, bu müesseseye yüklenilen misyonu ortaya koyması bakımından önem arz 

etmektedir. Bu nedenle çalışmamızın bu bölümünde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Kanununu, Nizamnâmesini ve Esbab-ı Mucibe Layihalarını ana hatlarıyla tanıtmaya 

çalışacağız.  

a. Kuruluş Kanunu: 

Meşîhat Kurumuna bağlı olarak Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adında bir 

teşkilâtın kurulması hakkındaki kanun, 21 Kânûn-ı Sanî 1334/1918 tarihinde Meclis-

i Mebusân’da ve 25 Şubat 1334/1918 tarihinde Meclis-i Âyân’da kabul edildikten 

sonra 5 Mart 1334/1918 Padişahın iradesiyle yürürlüğe konmuştur.89 10 Mart 

1334/1918 tarihli Takvim-i Vakayi’de yayınlanan ve yedi maddeden oluşan kanun, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşunu, Meclis-i Meşâyih’in üye sayısının 

arttırılmasını ve müftülerin sınıf ve maaşının yeniden tespitini içermekteydi.  

 

 

                                                 
88 BOA, DUİT,  Dosya No: 37. 
89 BOA, DUİT, Dosya No: 37. 
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b. Kanun’un Gerekçeleri: 

Kuruluş kanunu ile birlikte Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası da yayınlanmıştır. Bu 

lâyihaya göre kanunun amacının Meşîhat-ı İslâmiye bünyesinde İslâm’ın yüce 

faziletlerini neşr ve tâmîm, dinî müesseselerin iyi bir şekilde korunması, 

medreselerin ıslahı gibi önemli hedeflere ulaşma ve çalışmaları takip için merkez ve 

taşrada faaliyet gösterecek bir müessesenin oluşturulması olduğu ifade edilmiştir. 

Kanunun birinci maddesine binaen kurulmasına lüzum görülen Dâru’l-Hikme’nin üç 

komisyondan oluşacağı ve bunlardan Akâit Komisyonu’nun; İslâm’ın yüce itikadını, 

felsefî görüşlere ve bâtıl inançlara karşı korumak, Fıkıh Komisyonu’nun; fakihlerin 

itikadî ve amelî konulardaki ictihatlarını tetkik etmek, Ahlâk Komisyonu’nun da 

yüce İslâm ahlâkını tâmîm etmek ile görevli olacağı belirtilmiştir. Kanunun 

gerekçesinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yıllık bütçesinin 8028 Lira olacağı, 

ayrıca teşkilât dışındaki âlim ve faziletli kişilerin yazacağı eserlere karşılık mükâfat-ı 

te’lifiye adı altında verilmek üzere 500 Lira ek ödenek konulduğu belirtilmiştir.90 

 c. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi: 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kanununun dördüncü maddesi gereğince kurum 

üyelerinin evsaf ve görevlerini belirlemek üzere 6 Mayıs 1334/1918 tarihinde on yedi 

maddelik bir Nizamnâme ve gerekçesi yayınlanmıştır. Nizamnâme’nin ilk yedi 

maddesinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üç encümenden oluştuğu ifade edilmiş ve 

bunların görevleri açıklanmıştır. Nizamnâme’ye göre Dâru’l-Hikme’nin ilmî ve 

amelî olmak üzere iki görevi bulunmaktadır. 

c.1. İlmî Görevleri:  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesine göre kuruma verilen görevlerin 

başında ilmî olanları gelmektedir. Buna göre; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, İslâm 

birliğinin ilmen kuvvetlendirilmesi için ilmî hazırlıklarda bulunmakla görevli olduğu, 

bunun da üç şekilde yerine getirileceği belirtilmiştir. Bunlar; Kelâm Komisyonu: 

İslâmi hakikatleri, Fıkıh Komisyonu: İslâm ahkâmını ve ihtiyaçlarını, Ahlâk 

Komisyonu ise; İslâm’ın gayesini ve faziletlerini açıklama hususunda gayret sarf 

                                                 
90Cerîde-i İlmiye, S. 36, İstanbul, Şaban 1336, s. 1019- 1021; İzmirli İsmail Hakkı, A.g.e., s. 4–6. 
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etmek ile görevlendirilmiştir. Ayrıca Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri, İslâm 

âlemindeki fikrî cereyanları tetkik ve takip, İslâm tarihinin son dönemlerinde dinî ve 

toplumsal alanda meydana gelen gelişmeleri araştırmak ve tedvin etmek ile yükümlü 

kılınmıştır.  

c. 2. Amelî Görevleri: 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesinin beş, altı ve yedinci madelerine 

göre kuruma verilmiş olan bir diğer sorumlulukta ameli görevlerdir. Buna göre; 

Kurumun encümenleri; Müslümanların dinî terbiyesine ve İslâm’ın faziletlerinin 

inkişafına çalışmak, bu amacı yerine getirmek için müftü, imam, vâiz ve 

müderrislerle diyalogda olmak, onları aydınlatmak ve bu amaca yönelik faydalı 

eserler yayınlamakla görevlendirilmiştir. 

 Telif ve yayınlanmasına gayret edilecek eserlerin çeşitleri ve içeriği şu 

şekilde belirlenmiştir: 

1. İslâm’ın ahlâkî faziletlerini anlatacak, ümmetin vicdanını tasfiye ve 

tezyit edebilecek surette vaazlar; ayet ve sünneti, hüküm ve emsali, faydalı ve ibrete 

değer tarihî vakaları, hutbe ve güzel şiirleri içeren risaleler. 

2. Bina-yı İslâm’ı, ahkâm ve umumî vazifeleri, maddî ve manevî 

anlamları ile halka sevdirecek ve kolayca belletecek ilmihaller 

3. Mekteplerde okutulacak dinî ilimlere dair kitaplar 

4. Medreseler için dinî ilimlere dair kitaplar 

5. İslâm Tarihi ve Coğrafyası ile ilgili eserler 

6. İslâmî hakikatlerin Felsefe’ye mensup olanlara ve diğer dinler 

arasında ilmî değerini gösterecek konularda, söz birliğini sağlayacak Kelâm ve 

hikmet kitapları  

7. İslâm Hukuku’nun usul ve furûuna, fıkhî meselelerin tenkîhât ve 

tahrîcâtına, bunların genel hukuk ve toplumsal felsefe ile münasebetlerine ve İslâm 

toplumunun hukuki ve medeni manada ilerlemesini sağlamaya yönelik kitaplar 

8. Dinî terbiyeye dair kitaplar 

9. İlmî Müdâfaaya dair yayınlar 



 42

Nizamnâme’nin bu bölümünde “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye resmî heyetinin 

münakaşât ve mücadelât-ı Kelâmiyede bulunmayacağı”, sadece gerekli gördüğü 

konularda gerçekleri açıklamak ile yetineceği belirtilmiştir.  

Nizamnâme’nin diğer maddeleri reis ve üyelerinin evsafı hakkındadır. Bu 

bölümde Dâru’l-Hikme Reisinin, “heyetin manevî şahsiyetini temsil etmeye ve 

görevlerin üretken bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak Dâru’l-Hikme’nin ruh-

ı mukarraratına müdrik ve ihtiyacât-ı kalemiyesine muktedir hüsn-ı tahrir ve beyana 

malik kişi olması”, uygun görülmektedir.  

Nizamnâme’ye göre, azaların her birinin, alanlarında uzman olması gerektiği, 

istenmektedir. Şöyle ki; Kelâm Komisyonu azalarının İslâm mezhepleri arasındaki 

münasebetleri, İslâm dini ile diğer dinler arasındaki mukayeseyi iyi derecede 

bilmeleri gerekmektedir. Fıkıh Komisyonu azalarının da Fıkıh Usulü, Hikmet-i Teşri, 

Hukuk Felsefesi ve devletin kanunları hususlarında uzman olmaları gerekmektedir. 

Ahlâk Komisyonu azalarının da İslâm ahlâkının kitap ve sünnetteki kaynakları, ahlâk 

felsefesi konularında uzman, teorik ahlâktan daha çok pratikteki ahlâka önem veren 

kişiler olmaları istenilmiştir. Genel manada bütün azaların kendi uzmanlık 

alanlarında görüş sahibi olmaları gerektiği ve uzmanlıkları dikkate alınarak 

atanmalarının lüzumu vurgulanmıştır.  

Bu görevlere getirilecek kişilerin İslâmiyet’in gayesinin hak yolda çalışmak 

olduğuna inanan ve bunun da ilim ve amel ile olabileceğine kani din ve ümmet aşkı 

ile mücehhez olmalarının gerektiği belirtilmiştir.  

Nizamnâme’nin on birinci maddesine göre, Başkâtibin, kurumun ele alacağı 

konuları ve kararları anlayacak kapasitede, bütün yazışma görevlerini yürütecek 

kabiliyette olması gerektiği belirtilmiştir.  

Nizamnâme’nin son bölümünde kurum üyelerinin Şeyhülislâm’ın arzı ve 

irâde-i seniyye ile tayin olacağı, mesai şekillerinin de ayrıca yayınlanacak bir 

talimatnâme ile belirleneceği ifade edilmiştir. 
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Nizamnâme’de ayrıca, Dâru’l-Hikme’nin kendine ait bir kütüphaneye sahip 

olacağı ve kurumun alacağı kararların ve yayınlarının Meşîhat Makamınca 

onaylanmasının gerektiği kararlaştırılmıştır.91  

d. Nizamnâmenin Gerekçeleri: 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nin Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası’nda 

Hikmet-i İslâmiye ifadesinin yeni bir tabir olmadığı, İslâmi ilimlerde asırlardır bu 

ifade ile amaçlanan anlamın; ilim ve amel olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Dâru’l-

Hikme bir yönü ile amelî bir gayeyi takip edecek dinî bir akademi, diğer bir yönüyle 

İslâmî ilimlerin neşrine gayret edecek bir uygulama heyeti şeklinde düşünülmüştür. 

Kanunun birinci maddesinde ve Nizamnâme’nin üyelerin görevlerini belirleyen 

bölümünde ifade edilen görevler de bu çerçevede düşünülmüş, kurum bünyesinde 

belirlenen komisyonlar en çok bilinen İslâmî ilimlere ve bu ilimlerin isimlerine göre 

taksim edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin görevleri açıklanırken 

İslâm’da vahdetin önemi vurgulanarak İslâm dininin vahdet temeli üzerinde 

kurulduğu, İslâmî ilimlerin de bu hedefi amaçladığı vurgulanmıştır. Zaten ilmin 

hedefinin bir konu veya bir gaye ile ilgili toplanan bilgilerin vahdeti olduğunu, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görevinin de İslâmî ilimlerde bir görüş birliği 

sağlamak için ilmî çalışmalar yapmak olduğu açıklanmıştır. Bu nedenlerle 

Nizamnâme’ye üçüncü maddenin konulduğunu ve Dâru’l-Hikme bünyesinde 

kurulması öngörülen her üç komisyonun da Ahlâk, Fıkıh ve Akâit mevzularında halk 

arasında bir fikir ve kanaat birliği oluşmasına çalışacağı hedeflenmiştir. İslâm 

dininde vahdet ne kadar önemsenmişse şirk de o kadar kötülenmiştir. İslâmi 

ilimlerdeki ve dindeki görüş farklılıkları ve bilgi karmaşasını ortadan kaldırma 

doğrultusunda ilmî çalışmalar yapmanın, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin en önemli 

görevi olduğu ifade edilmiştir. 

Lâyihaya göre Dâru’l-Hikme’nin diğer bir görevinin; amelî sahada olduğunu, 

bunun da amacının toplumda, dinin ahlâkî kuralları çerçevesinde bir yaşantının 

sürmesi için gayret sarf etmeleri ve dinî terbiyenin halk arasında yaygınlaşması ve 

                                                 
91 BOA, DUİT Dosya No: 37–2; Takvim-i Vakayi, İstanbul, 13 Mayıs 1334, S. 1238; Cerîde-i İlmiye, 
S.36, İstanbul, Şaban 1336, s. 1061–1063; İzmirli İsmail Hakkı, A.g.e. , s. 6–9. 
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halkın mutluluğunun bu şekilde sağlanması için çaba göstermeleri istenmiştir. 

Dâru’l-Hikme’nin de bunu sağlamak için telif eserler, risaleler yayınlamak ile görevli 

olduğunu ve yapacağı yayınların hangi konularda olacağına dair Nizamnâme’de bir 

listenin verildiği ifade edilmiştir. 

İslâm’ı tahrif etme veya dini kötüleme amacıyla yapılacak herhangi bir 

çabaya karşı, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye hiç kimse ile tartışmaya girmeden bildiği 

doğruları açıklamak şeklinde bir çalışma yapmak ile sorumlu tutulmuştur. Bunun 

nedeni de dine ve hilâfete karşı yapılacak bir tecavüzün engellenmesinin devletin ve 

yasaların görevi olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.92 Dâru’l-Hikme’nin 

kuruluşunun yasal çalışmaları 6 Mayıs 1334 /1918 tarihinde Nizamnâme ve 

gerekçelerinin yayınlanması ile bitirilmiştir. Müessesenin kurulmasından sonra 

Nizamnâme’nin on üçüncü maddesine göre kurumun merkez teşkilâtının işleyişini ve 

çalışma şeklini belirleyen otuz dokuz maddeden oluşan bir talimatnâme 14 Teşrîn-i 

Sânî 1334/1918 tarihinde yayınlanmıştır.93 Yine Nizamnâme’nin beşinci maddesi ve 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Teşkilât Talimatnâmesi’nin otuz dördüncü maddelerine 

göre de, 24 Şubat 1919 tarihinde on dört maddeden oluşan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi yayınlanmıştır.94  

 

D. KURULUŞ NEDENLERİ 

a. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye İsminin Ortaya Çıkışı: 

Hikmet kelimesi sözlük manasıyla; bilgelik, hâkimlik, felsefe, sebep, gizli 

sebep, Tanrı’nın insanlarca anlaşılmayan amacı, özlü söz, vecize gibi anlamlara 

gelmektedir.95 Bunların yanında hikmet kelimesi başka kelimelerle tamlama olarak 

kullanıldığında farklı anlamlar kazanmıştır. Yaptığımız araştırmada İslâm Tarihi’nde 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adıyla daha önce kurulmuş olan ve bu kurumun 

görevlerini yürüten bir müesseseye rastlayamadık.  

                                                 
92 BOA, DUİT, Dosya No: 37–2; Cerîde-i İlmiye, c. XXXVI, s. 1064–1067. 
93 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1198- 1200. 
94Cerîde-i İlmiye, S. 44, İstanbul, Cemaziyelahir 1337,  s. 1288- 1289. 
95 Türkçe Sözlük, Ankara, 1988, c. I, s. 645; Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik 
Luğat, Ankara, 1993, s. 369; Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, İstanbul, 2001, s. 554.  
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Ancak Abbasîler döneminde Bağdat’ta, tercüme ve yüksek seviyedeki ilmî 

araştırmaların yapıldığı Beytü’l-Hikme adıyla bilinen bir merkez kurulmuştur. Beş 

yüz yıl kadar İslâm ilim dünyasına kaynaklık teşkil eden bu merkezde özellikle antik 

dünyanın bilinen ilmî ve felsefî eserleri tercüme edilmiştir.96 “Bir tercüme merkezi, 

halka açık kütüphane ve çeşitli ilmî faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir kurum olan 

Beytü’l-Hikme, İslâm kültür tarihi açısından son derece önemli bir fonksiyon icra 

etmiştir”.97 Sadece ilmî araştırma ve çalışmaların yapıldığı bu merkezin işlevi 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üstlendiği görevlerin çok az bir kısmıyla 

örtüşmektedir. 

 Fatımîler de, Beytü’l-Hikme ile rekabet edebilmek amacıyla 1004 yılında 

Kahire’de Dâru’l-Hikme adıyla bir ilim ve kültür merkezi oluşturmuşlardır. Şiî-

İsmailî mezhebinin düşüncelerini yaymak ve bu doğrultuda ilmî çalışmaların 

yapılması amaçlanan bu merkezde, çok büyük bir kütüphane açılmış ve yoğun bir 

ilmî faaliyet sürdürülmüştür.98 İlmî faaliyetler dışında farklı bir görevi olmayan bu 

merkez de, Beytü’l-Hikme gibi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye benzememekteydi.  

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, birçok kurumda yapısal değişikliklere 

gidildiği gibi, Meşîhat Kurumu’nun yapısında da değişiklikler yapılmıştır. Dönemin 

İslâmcı, Batıcı ve Milliyetçi düşünürleri devletin içinde bulunduğu kötü gidişatı 

düzeltmek için siyasî, fikrî ve dinî alanlarda reformlar yapılması yönünde isteklerde 

bulunmuşlar ve birçok kurumda yapısal değişikliklere gidilmesini önermişlerdir. 

Dönemin etkin düşünürlerinden biri olan Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Partisi 

kongresine sunmuş olduğu raporunda, Meşîhat Kurumu’nun aslî görevi olan Umûr-ı 

Diyânet, itikat, ibadet, ahlâk gibi konularla ilgilenmesi gerektiğini, kaza, eğitim ve 

ekonomik konuların devletin ilgili diğer kurumları tarafından yürütülmesini 

önermiştir. Meşîhat Kurumu’nun dinî görevleri iyi bir şekilde yürütebilmesi için 

bünyesinde bazı danışma kurullarının oluşturulmasını isteyen Ziya Gökalp “Meclis-i 

Fetva, Meclis-i Meşâyih, Meclis-i Mütekellimîn” adlarıyla üç kurulun 

oluşturulmasını önermiştir.99 

                                                 
96 Mahmut Kaya, “Beytülhikme”, DİA, c. VI, s. 89. 
97 Nahide Bozkurt, Mutezilenin Altın Çağı, Ankara, 2002, s. 121. 
98 Mahmut Kaya, “Dâru’l-Hikme”, DİA, c. VIII, s. 537- 538. 
99 Ziya Gökalp, “İttihat ve Terakki Kongresi III”, İslâm Mecmuası, S. 50, İstanbul, 12 Kânûn-ı Sânî 
1332, s. 1002–7. 
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Meşîhat Kurumu’nun yapısında ve işlevinde Ziya Gökalp’in önerileri 

doğrultusunda 1916 yılında başlayan önemli değişiklikler şunlar olmuştur. 

“Şeyhülislâmlık’ın kabineden çıkarılması, Şeriat Mahkemelerinin Şeyhülislâmlık’tan 

alınararak Adalet Bakanlığı’na bağlanması, Evkaf idaresinin Meşîhat’ten tamamen 

ayrılarak devletin ayrı bir mali-ticari dairesi halinde dinden tamamıyla ayrılması ve 

kabine üyelerinden birinin yönetimi altına konması, cami, medrese gibi bütün din 

kurumlarının malî işlerinin yeni kurulacak Evkaf Bakanlığı’na verilmesi, bütün 

medreselerin Meşîhat’ten alınarak Maarif Bakanlığı’na bağlanması.”100  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adında bir kurumun kurulması fikrinin Ziya 

Gökalp’in görüşlerinin doğrultusunda ortaya çıktığı kanaati yaygındır.101 Ziya 

Gökalp İttihat ve Terakki Partisi Kongresine sunmuş olduğu raporlarda ve 

yayınlamış olduğu makalelerde,102 Meşîhat Kurumu’nun yapısında ve işlevinde bir 

dizi değişiklik önermesine rağmen,  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adında bir teşkilâtın 

kurulmasına dair herhangi bir teklifine rastlamadık.  

Meşîhat’a bağlı Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adında bir kurumun oluşturulması 

fikri, Ziya Gökalp’ın söz konusu parti kongresine sunduğu raporda olmadığı gibi, 

kongre sonucunda alınan kararlarda ve daha sonra bu doğrultuda çıkartılan 

kanunlarda da yer almamıştır.103 Ancak Ziya Gökalp’ın, Meşîhat Kurumu’nun 

yapısında yeni düzenlemeler önermesi ve zamanla bunların gerçekleşmiş olması, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kurulmasının da, onun düşüncesi doğrultusunda 

olduğu kanaatini uyandırmıştır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adında bir kurum, her ne kadar İttihat ve Terakki 

kongresine sunulan rapordan hemen sonra kurulmamışsa da, kongrenin yapıldığı 

1916 yılından iki yıl sonra 1918’de belki de Ziya Gökalp’ın önermiş olduğu Meşîhat 

Kurumu’nda yenilikler yapma fikrinden yola çıkılark, bu isimde bir kurum 

oluşturulmuştur.  
                                                 
100 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul, 1996, s. 459. 
101 Seyfettin Erşahin, A.g.m., s. 357- 358; Niyazi Berkes, A.g.e., s. 459; Gotthard Jaschke, A.g.e., s. 
54–7.  
102 Bkz; Ziya Gökalp, “Diyanet ve Kaza”, İslâm Mecmuası, S.35. İstanbul, Ağustos 1331, s.756-60; 
Ziya Gökalp, “İttihat ve Terakki Kongresi I”, İslâm Mecmuası, S. 48, İstanbul, 27 Teşrîn-i Evvel 
1332, s. 975-8; Ziya Gökalp, “İttihat ve Terakki Kongresi II”, İslâm Mecmuası, S. 49, İstanbul, 17 
Teşrîn-i Sânî 1332, s. 987-94; Ziya Gökalp, “İttihat ve Terakki Kongresi III”, İslâm Mecmuası, S. 50, 
İstanbul, 12 Kânûn-ı Sânî 1332, s. 1002-7. 
103 Seyfettin Erşahin, A.g.m., s. 357- 358. 
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Stanford Shaw da Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye adlı eserinde, 

1916 sonrasında Meşîhat Makamı’ndaki düzenlemeleri anlatırken Şeyhülislâm’ın 

ülkede yalnızca dinî danışma görevini üstlendiğini ve Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

dairesine bağlı olduğunu ifade etmiştir.104 Fakat Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

kuruluş kanunundan ve kurumun işleyişinden anlaşılacağı üzere, Şeyhülislâm, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bağlı değil, bu kurumun da kendisine bağlı olduğu, 

Meşîhat teşkilâtının en üst düzey yöneticisiydi. 

b. Kuruluşun Nedenleri: 

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde savaşların getirmiş olduğu olumsuz 

sonuçları ortadan kaldırmak, devlet otoritesini sağlamlaştırmak, halkın maneviyatını 

yeniden güçlendirmek amacıyla birçok kurumda yeniden yapılandırma çalışmaları 

görülmekteydi. Halkın manevî yönden bütün ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan 

Meşîhat Kurumu’nda da, devletin diğer kurumlarında olduğu gibi yeni bir teşkilât 

yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede kurumun yürütmüş olduğu bazı 

görevleri elinden alınarak başka kurumlara bağlanmış, özellikle dinî görevlerini daha 

iyi yerine getirmesi için bünyesinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumu 

oluşturulmuştur. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş aşamasında yapılan Meclis-i Mebusân 

ve Meclis-i Âyân müzakerelerinde bu kurumun kuruluşuyla dinî, sosyal ve ilmî 

alanlarda çok sayıda amacın hedeflendiğini görmekteyiz. Gerek bu tartışmalarda dile 

getirilen görüşler ve gerekse Kuruluş Kanunu, Nizamnâmesi ve Esbâb-ı Mûcibe 

Lâyihalarında belirtilen amaçlar çerçevesinde, böyle bir müessesenin oluşturulma 

nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. İslâm inanç sisteminde ve itikadî konularda görüş birliği sağlamak; 

özellikle Dâru’l-Hikme’nin akaid encümenine verilen bu görevle halk arasında var 

olan yanlış itikadî anlayışların düzeltilmesi, İslâm inanç sisteminin doğru bir şekilde 

tanıtılması ve bu konularda çıkabilecek ihtilafların giderilmesi amaçlanmıştır.  

2. Bir üst kurul olarak gerek ilim dünyası ve gerekse halk arasında din 

hususunda var olan veya meydana gelecek tartışmaların sonuçlandırılması; Dâru’l-

                                                 
104 Stanford Shaw, A.g.e., s. 368–9. 
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Hikme’nin, mezhep veya cemaat farklılıkları neticesinde meydana gelecek 

tartışmaları değerlendirmesi, bu konularda İslâmın temel görüşleri çerçevesinde 

görüşler beyan ederek halkı aydınlatması amaçlanmıştır.  

3. İslâm âlemindeki fikrî cereyanların takip edilmesi; Dâru’l-Hikme’ye bu 

görev verilerek İslâm dünyasındaki fikrî gelişmelerden haberdar olunmak istenmiş ve 

bu şekilde ülkede meydana gelecek fikrî tartışmaların daha iyi değerlendirilmesi ve 

oluşacak tereddütlerin giderilmesi hedeflenmiştir. 

4. Genel ahlâkı düzeltme; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Ahlâk 

Komisyonu’na verilen bu görev ile İslâm’ın yüce ahlâk kurallarının halka anlatılarak, 

genel ahlâkın düzeltilmesi amaçlanmıştır. 

5. Din görevlilerinin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla; kitap ve yayınlar 

yoluyla çeşitli eğitim faaliyetleriyle din adamlarının aydınlatılması istenmiş, böylece 

nitelikli din adamı yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

6. Dinî müesseselerin korunması; Kuruma verilen bu görevle, özellikle 

savaşlar ve göçler neticesinde harap durumda olan ve amaçları dışında kullanılmakta 

olan cami, mescit, medrese gibi mekânların korunması hedeflenmiştir.  

7. Dinî alandaki yayın faaliyetlerini kontrol etmek; bu şekilde yanlış fikirleri 

ve bunların propagandasını engelleme amaçlanmıştır.  

8. Din eğitimini koordine etmek; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye din dersi 

kitapları ve ihtiyaç duyulan konularda yardımcı dinî kitaplar telif etme görevi 

verilerek din eğitimindeki aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.  

9. İslâm dinine yönelik yapılan eleştirilerin cevaplandırılması amacıyla; 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumu bünyesinde barındıracağı alim kişiler vasıtasıyla, 

bu eleştirilere karşı ilmen mücadele etmesi hedeflenmiştir.  

10. Her ne kadar Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kuruluş kanununda 

belirtilmemişse de bu kurumdan, savaşlar sonucunda meydana gelen ve memleketin 

içinde bulunduğu kötü durumu engellemeye katkı sağlaması da amaçlanmıştır.105 

                                                 
105 Meclis-i Mebusân Zabıt Cerîdesi, c. II, s. 36- 57; Meclis-i Âyân Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 457–464; 
“Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Kanunu ve Nizamnâmesi”, Cerîde-i İlmiye, S. 36, İstanbul, Şaban 1336,  
s. 1057-59,1061-67. 
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Genel anlamda dinî hakikatleri ve İslâm’ın yüce değerlerini neşr ve tâmîm 

etmek amacıyla kurulan bu müessese görev süresince yukarıda belirtmiş olduğumuz 

bu amaçlar doğrultusunda faaliyet sürdürmüştür. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, resmî bir kurum olduğundan dolayı, üyelerin ferdî 

görüşleri değil, kurumu sadece resmî toplantılarda çoğunluk tarafından alınan 

kararlar bağlamaktaydı. Bu bakımdan herhangi bir üyenin sahip olduğu bir düşünceyi 

veya yaptığı bir çalışmayı kuruma mal etmenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Zira 

Peyâm-ı Sabâh gazetesinin 12 Nisan 1922 tarih ve 11636 sayılı nüshasında kurum 

üyelerinden biri ile yapılan röportajda “İttihad-ı İslâm” fikri savunulmuştur. Bunun 

üzerine Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 20 Temmuz 1922 tarihli toplantısında, kurum 

Nizamnâmesine atıfta bulunularak, siyasî bir görevlerinin olmadığını ve bu konunun 

görev alanlarının dışında olduğu ifade edilerek gazetenin haberi tekzip edilmiştir.106 

E. RESMÎ KURULUŞU 

a. Açılışı 

 Resmî açılışı 12 Ağustos 1334/1918 Pazartesi günü, Bâb-ı Fetvâ binasının 

müştemilatından olan, Kazaskerlik ve Meclis-i Tetkikât-ı Şer’iye dairesinde 

yapılmıştır. Sabah saat 10.30’da Şeyhulislâm Musa Kazım Efendi’nin daireye gelişi 

ile başlayan törende Meşîhat Kurumu’nun üst düzey yöneticileri, hazır bulunmuştur. 

Törenin başında, Meclis-i Tetkikât-ı Mesâhif-i Şerife ve Müellefât-ı Şer’iyye 

Komisyonu üyesi Hafız Halil Efendi, Meşîhat dairesi imamı Nafiz Tahsin Efendi ve 

Fetvâhane-i Âlî müsevvidlerinden Hafız Vehbi Efendi tarafından birer aşr-ı şerif 

okunmuştur. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetinden sonra Meclis-i Meşâyih reisi Safvet Efendi 

tarafından Arapça dua yapılmıştır. Safvet Efendi’den sonra konuşan Şeyhülislâm 

Musa Kazım Efendi; “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin te’sisi iki seneden beri 

düşünülüyordu. Bu baptaki kanun ve onu takiben nizamnâme İrâde-i seniyye’ye 

iktiran etti. Tilavet olunan ayet’i kerimeler ve kıraat olunan mübarek dualar ile 

teberrüken Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’yi küşat ettim. Cenâb-ı Hak tevfikât-ı 

sâmedaniyesine mazhar buyursun.” diyerek Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin resmî 

açılışını yapmıştır.  

                                                 
106 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Karar Defteri, Meşihat Arşivi 1787 Nolu Defter, s. 92. 
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Resmî açılıştan sonra Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye reis vekili Fetva Emini 

Muğlalı Ali Rıza Efendi, üyelerden Bergamalı Ahmet Cevdet, Şevketî Efendi, 

Muhammed Hamdî, Haydarî-zâde İbrahim, Bediüzzaman Said makamlarına oturarak 

görevlerne başlamışlardır.107 

b. Açılış Beyannâmesi: 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin açılışında “Rabbinin yoluna hikmet ile davet 

et” başlığı ile yayınlanan ve kurumun Karar Defterine de işlenen açılış beyannâmesi, 

bu müesseseden beklentileri, yapacağı faaliyetlerin şeklini ortaya koyması 

bakımından, önem arz etmektedir. Böyle bir kurumun oluşturulmasının bir nevi 

gerekçelerinin anlatıldığı bu uzun beyannâmeyi özet olarak vermeye çalışacağız.  

“Asrımızda ilm-i içtimai nokta-yı nazarından inkişaf etmeye başlayan 

meselelerden biri de vicdan meselesidir.” Cümlesiyle başlayan beyannâmede 

“vicdan” tabiri üzerinde durulmuş, yakın zamanlara kadar vicdan denince sadece 

bireysel vicdanın algılandığı, fakat asıl önemli olanın toplumsal vicdan olduğu 

belirtilmiştir. Milletlerin toplumsal vicdan ile ayakta durduğu, dinin de milletlerin 

toplumsal vicdanını aydınlatan temel unsur olduğu, dinsiz bir milletin yok olmaya 

mahkûm olduğu ifade edilmiştir. Gerek felsefe ve filozoflar ve gerekse müsbet 

ilimler, tecrübe, ferdî vicdan ve şüpheciliğe dayanırlar. Buna karşın “İslâm’ın müsbet 

delillerinin temeli de; Kitap, Sünnet ve İcma-ı Ümmet’e dayanır. İslâm kelâmcıları 

ve usulcülerine göre, ferdî ilham ve sezgiler, kaynak kabul edilmemesine rağmen, bir 

milletin toplumsal sezgisinden icma gibi kıymetli bir otorite doğabilmiştir”. Bu 

ifadelerle toplumsal vicdanın önemi anlatılmaya çalışılmış, ferdî vicdanın insanları 

yanlışlara götürebileceği vurgulanmıştır. Beyannâmede daha sonra vicdan hürriyeti 

üzerinde durulmuş, kişilerin kendi şahsî gayretleri ile hayatlarını sürdüremeyeceği, 

toplumsal bir himayeye muhtaç oldukları, bu nedenle toplumsal vicdanın kendilerine 

yüklediği bazı görevleri yerine getirmelerinin gerekliliği ifade edilmiştir. Milletlerin 

en büyük hürriyet savunucuları, fertlerin mutlak hürriyet davalarını değil de, 

toplumun küllî vicdanını takip etmiştir. Ferdî hürriyetin ve ferdî vicdanın insanları 

                                                 
107 Karar Defteri, s. 3-4; Cerîde-i İlmiye, S.38, İstanbul, Zilhicce 1336,  s. 1142-1143. 
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zevk ve heveslerine mahkûm edebileceği, fakat toplumsal vicdanın, insanları saadete 

götüreceği, bu vesile ile de hakikate ulaşılacağı ifade edilmiştir.  

“Devletlerin maddî durumlarında nasıl birer hudut ve karşı noktaları varsa, 

milletlerin ve içtimaî vicdanların da maneviyatlarında birer hudut ve karşı noktaları 

vardır”. ifadesinden sonra manevî sınırlarını koruyamayan milletlerin, maddî 

sınırlarını da koruyamayacakları belirtilmiştir. “İslâm âleminin hâdiselerin darbeleri 

ile ezilmekte olan umumî vicdanı, hilâfetin yüce ufkundan bir ümit yıldızının 

doğuşuna gözlerini dikmiş olduğundan; ümmetin vicdanını beslemek,  tatmin etmek 

ve bu noktadan vazifelerin taksimini temin edecek bir teşkilâta ihtiyaç 

duyulmuştur… Bu suretle büyük İslâm hilâfeti, devletin dinî sesinin Makam-ı 

Meşîhat’tan nevin bir nâme ile yükselmesine itina edip Bab-ı Fetva’da Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye adı ile bir daire teşkili hakkındaki kanun ve ona müteferrî 

nizamnâme neşrolunmuş ve bu defa Allah’ın yardımı ile açılış merasimi yapılmıştır”. 

Nizamnâmesinin yüklediği görevler doğrultusunda, Dâru’l-Hikme’nin kendisine atf-ı 

nazar eden müminler ile birlikte kalpleri haz dolu olarak, Allah’ın yardımına 

sığınarak hizmete başladığı ifade edilmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin ilmî çalışmalara başladığı ve bütün zorluklara 

rağmen hizmetlerinin sadece Osmanlı Devleti ve İslâm âlemi ile sınırlı olmayacağı, 

insanlık âleminin vicdanına yönelik faaliyetlerin araştırılmasına gayret edeceği, 

belirtilmiştir. 

Beyannâme “İnşallah Dâru’l-Hikme bir taassup evi olmayacak; dinî müsaade 

ve ruhsatları (kolaylıkları) araştırma ve Müslümanların ihtiyaçlarını tatmine 

uğraşacaktır. Aynı zamanda Dâru’l-Hikme bir salâbet ( manevî kuvvet) evi olmaya 

çalışacak, dinî esas ve zaruretlerden ve İslâm’ın yüce hükümlerinden sapmaya izin 

vermeyerek, Allah’ın metin ipine yapışma aşkını benimseyecektir. Hemen Cenâb-ı 

Hak tevfikini refik eylesin, Âmin” duası ile bitirilmiştir.108 

c. Kuruluşunun Dönemin Basınındaki Yankıları 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş aşaması, dönemin basınında büyük 

yankı uyandırmamasına rağmen, faaliyetleri hakkındaki değerlendirmeler, dönemin 

                                                 
108 Karar Defteri, s. 4–10; Cerîde-i İlmiye, S. 38, İstanbul, Zilhicce 1336, s. 1126–1130. 
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gazete ve dergilerinde sıkça yer almıştır. Bu kurumla ilgili bütün haberleri, üyelerinin 

makalelerini ve beyannâmelerini düzenli bir şekilde yayınlayan Meşîhat 

Kurumu’nun resmî yayın organı olan ve daha sonra Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

tarafından idare edilen Cerîde-i İlmiye dışındaki dergi ve gazetelerde kurumun bazen 

lehinde, bazen de faaliyetlerini eleştiren haber ve yorumlar yer almıştır. 

Bu haber ve yorumları, çalışmamızın sonraki bölümünde ele alacağımızdan 

dolayı bu bölümde sadece Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu ile ilgili haberleri 

değerlendireceğiz. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu, özellikle İslâmcı ve 

Milliyetçi düşünce çizgisinde yayın yapan İslâm Mecmuası ve Sebilürreşad 

dergilerinde yer almış ve memnuniyetle karşılanmıştır.  

İslâm Mecmuasında müderrislerden Şerafettin imzasıyla yayınlanan 

makalede; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşundan dolayı duyulan memnuniyet 

ifade edilmiş ve böyle bir kurumun varlığına olan ihtiyaç açıklanmıştır. Makalede 

imanın insanın yaratılışında fıtrî olarak var olan bir duygu olduğu ve bu konuda 

Batılı bazı düşünürlerin yanında Gazalî, Ragıp el-İsfehânî gibi İslâm âlimlerinin de 

benzer görüşler ifade ettikleri vurgulanmıştır. “ Yüce Yaratıcı’nın insan üzerindeki 

büyük gücü ve etkisine rağmen bütün ömrü boyunca dinî hakikatlerden uzak duran 

bir kişi, çaresizlik içine düştüğü zaman Yaratıcısı’yla olan bağı, kalbinde hissedecek 

ve bundan gerçekten uzak duramayacaktır. İnsanların felâket dönemlerinde, içlerinde 

Allah’ın varlığını hissetmeleri, her ne kadar gülünç olsa da, yeryüzüne gelmiş 

firavunlar ve nemrutlar dâhil bütün inkârcılar, hayatlarının tamamında yaratıcının 

yokluğuna asla kanaat getirmemişlerdir. Bütün insanların kalbinde binlerce şüphe 

olmasına rağmen her zaman yaratıcının varlığına inanmakta ve şüphe karanlıklarına 

rağmen ondan gelen işaretleri hissetmekteler”. 

İman gerçeği fıtrî olmasına rağmen yine de dinî telkinâtın gerekliliğine vurgu 

yapılan makalede; son dönemlerde tebliğin eksikliğinden dolayı gençlerin dinî bir 

buhran içerisinde olduğu ve bunların sadece kalplerinde taşımış oldukları fıtrî irşat 

ile baş başa kaldıkları belirtilmiştir. Bu ifadelerin yanı sıra; dünyanın birçok yerinde 

dinimiz aleyhinde kitap ve gazetelerin neşredilmesi sebebiyle, ulemâmıza dâhilî 

görevlerin yanında, haricî görevlerin de yüklendiği ifade edilmiştir. Makalede ayrıca 

insan yaşamına en uygun kuralları vaz’eden ve insanları Allah’a ulaştıracak yegâne 
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din olan İslâm’ı neşr ve müdafaa etmenin, diğer dinleri müdafaa etmekten daha kolay 

olduğu vurgulanarak, o dönemde Batı’da meydana gelen bazı ihtida örnekleri 

verilmiştir.  

Şerafettin Efendi, dinin tebliğinin gerekliliğini anlattıktan sonra görevin bu 

defa, resmî olarak Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üyelerine verildiğini ve bunların 

yurt içinde ve dışında İslâmî hakikatlerin neşrine gayret etmekle sorumlu 

tutulmalarının sevindirici olduğunu ifade etmiştir. Bu kurumun üyelerine başarı 

dileklerini ifade ederek, kurulmasına vesile olan Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’ye 

teşekkürlerini belirtmiştir.109 

 Sebilürreşad mecmuasında, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye başlığı ile yayınlanan 

bir yazıda kurumun kuruluşu ile ilgili haber ve yorumlara yer verilmiştir. Buna göre 

çok mühim ve büyük görevler icra etmek üzere kurulan bu kurumun kuruluş kanunu 

üzerinde durulmuş, resmî açılışı ve yapılan tören hakkında bilgi verilmiştir. Daha 

sonra Hikmet-i İslâmiye tabiri açıklanarak bu müessesenin ilmî ve amelî olmak üzere 

iki görev icra edeceği ifade edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi 

değerlendirilerek kurumun icra edeceği görevler tanıtılmış ve bunların büyük 

faydalara vesile olacağı savunulmuştur. Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi’nin böyle 

bir kurumun kurulması yönündeki gayreti ve başarısı nedeniyle tebrike şayan 

görüldüğü belirtilmiştir. Yazıda ayrıca şer’î mahkemelerin Meşîhat Dairesi’nden 

ayrılarak Adliye Nezareti’ne bağlanmasından dolayı Meşîhat Kurumu’nda meydana 

gelen boşluğun Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu ile doldurulacağı, dinî ve 

toplumsal hayattaki bozulmaların ve buhranın bu kurumun faaliyetleri ile 

giderileceğine olan inanç vurgulanmıştır. Yazıda daha sonra hükümet ve özellikle 

Meşîhat Kurumu’nun böyle bir müesseseyi kurmakla, halka karşı sorumluluklarını 

yerine getirdiklerini, bundan sonra geri kalan gayretin bu müesseseye ve üyelerine 

düştüğü ifade edilmiştir. Bütün bu nedenlerle bu kurumdan beklentilerin çok büyük 

olduğu, üyelerin kendilerine yüklenen görevleri ifa edeceklerine dair, inanç ve 

güvenlerinin tam olduğu belirtilmiştir. Yazıda ayrıca üyelerin seçilmesinde gözetilen 

                                                 
109Şerafettin Efendi, “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Küşadı Münasebetiyle”, İslâm Mecmuası, S. 61, 
İstanbul, 29 Ağustos 1334, s. 1161–1162. 
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kriterler ve gösterilen hassasiyet takdir edilmiş ve kendilerine yüce Allah’tan başarı 

dilenmiştir.110  

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin hayatiyetini sürdürdüğü dönemlerde 

faaliyetlerini eleştiren, bu kurumu faydalı bulmayan, İctihâd dergisi gibi bazı yayın 

organlarında, müessesenin kuruluşu ile ilgili herhangi bir haber veya yoruma yer 

verilmemesi dikkat çekicidir.  

2. KURUMUN YAPISI 

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Kuruluş Kanunun’un birinci maddesine göre 

yeni oluşturulan bu kurum, Meşîhat Makamı’na bağlı üç komisyondan oluşan bir 

teşkilât olarak tanımlanmıştır.111 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Kuruluş Kanunu’nda 

ve 6 Mayıs 1334/1918 tarihinde bu kanuna dayanılarak çıkartılan Nizamnâmede 

kurumun merkez teşkilâtının yapısı ve görevleri belirlenmiştir. Meclis-i Mebusân’da 

kurumla ilgili kanunun tartışıldığı müzakerelerde, teşkilâtın görev alanı Osmanlı 

Devleti’nin bütün coğrafyası ve hattâ ülke sınırlarının dışında da olabileceği 

belirtilmesine rağmen, bu teşkilâta bağlı olarak taşra encümenliklerinin veya alt 

birimlerinin kurulacağı ifade edilmemiştir.112 

Teşkilâtın kuruluş sürecindeki bütün çalışmalarda, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

denilince merkez teşkilâtı düşünülmüş ve kurumun yapısı bu çerçevede 

oluşturulmuştur. Meşîhat Kurumu bünyesinde oluşturulan bu teşkilât, kuruluş 

amaçları doğrultusunda görev yaparken, ihtiyaç duyduğu durumlarda Meşîhat’ın 

imkânlarından yararlanması, bu kurumun taşradaki memurlarıyla ve hattâ hiçbir 

kurumda çalışmayan ilim adamlarıyla bile işbirliği içerisinde olması uygun 

görülmüştür. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nin beşinci 

maddesinde kurumun görevleri anlatılırken: “Müslümanların dinî terbiyesine ve 

İslâm’ın faziletlerinin inkişafına çalışmaktır. Bu maksadı Devair-i Müteallikası ve 

taşra müftü ve müderrisleriyle münasebette bulunmak, imam, vâiz ve hutebânın 

aydınlatılmasına dair kararlar almak ve faydalı görülen eserleri neşrettirmek 

                                                 
110Sebilürreşad, c. XV. S. 365, İstanbul, 15 Ağustos 1334, s. 18–19. 
111 BOA, DUİT, No: 37;  Cerîde-i İlmiye, S. 36, İstanbul, Şaban 1336, s. 1057. 
112 Meclis-i Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 37–39. 
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suretiyle ifa eder”.113  hükmü, teşkilâtın taşradaki müftü, imam ve vâizlerle işbirliği 

içerisinde olmasını önermiştir. Fakat bu işbirliğine rağmen hiçbir zaman taşradaki bu 

görevliler Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin resmî memuru olarak ifade edilmemiş, 

sadece fahrî bir ilişki olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi’nde; “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye fahrî taşra 

encümenlikleri” ifadesi kullanılmıştır.114 

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye denilince 

merkezdeki yapılanma anlaşılmış ve kurumun faaliyetleri süresince, bu yapı muhatap 

alınmıştır. Çalışmamızın bu bölümünde, öncelikle merkez teşkilâtının yapısını daha 

sonra fahrî taşra encümenliklerinin oluşumunu tanıtmaya çalışacağız.  

A. MERKEZ TEŞKİLÂTI: 
12 Ağustos 1334/1918 tarihinde ilk toplantısını yapan Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye teşkilâtı kuruluş kanununda belirtilen şekliyle; Meşîhat Kurumu’na bağlı 

Fıkıh, Kelâm ve Ahlâk adlarında üç komisyondan oluşan, bir başkan ve en az dokuz, 

en çok 21 üyeden oluşan bir teşkilât yapısına sahipti. Kurum’da ayrıca biri başkâtip 

olmak üzere üç adet birinci sınıf ve üç adet ikinci sınıftan müteşekkil yedi adet kâtip 

görevlendirilmiştir.115 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumunun Şeyhülislâm’a bağlılığını ve bütün 

faaliyetlerini Meşîhat Kurumu vasıtasıyla yürütmüş olduğunu, teşkilâtın yaptığı 

çalışmalarda görmek mümkündür. Nizamnâmesinin 12. maddesindeki; “Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin reis ve azası ve başkâtibi Şeyhülislâm’ın intihab ve arzı 

üzerine irade-i seniyece tayin olurlar” ve 15. maddesinde belirtilen “Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin mukarreratı ve neşriyâtının Meşîhat Makamı tarafından kabul 

ve tasdik edilmesi lazımdır”116 ifadeleri, Meşîhat Kurumu’nun bu teşkilâtın 

oluşumunda ve faaliyetlerinde söz sahibi olduğunu ortaya koymaktadır. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin çalışma şeklini belirleyen talimatnâmesine göre tutulması 

zorunlu olan, kurum çalışmalarının kaydedildiği Karar Defteri’ne baktığımızda; 

                                                 
113 BOA, DUİT, No: 37–2. 
114 Cerîde-i İlmiye, S. 44, İstanbul, Cemaziyelahir 1337, s. 1288–1289. 
115 BOA, DUİT, No: 37. 
116 BOA, DUİT, No: 37–2. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin diğer kurumlar ile yaptığı bütün yazışmalar bir üst 

kurum olan Meşîhat vasıtasıyla yapılmıştır.117 

En az dokuz üyeden oluşan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye heyetine, başkan 

atanmasında, kurum üyelerinin her hangi bir etkisi bulunmamaktaydı. Başkan, 

Şeyhülislâm’ın teklifiyle irade-i seniye’ye dayanılarak atanmaktaydı.118 

14 Teşrîn-i Sânî 1334/1918 tarihinde çıkartılan ve Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin çalışma şeklini belirleyen talimatnâmeye göre başkanın belirlenen yetki 

ve görevleri şunlardır: 

* Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye dairelerinin düzenli bir şekilde idare edilmesine, 

aza ve kâtiplerin yapacakları görevlerin en güzel şekilde yerine getirilmesine nazaret 

ve müzakereleri en faydalı bir surette sevk ve idare etmek. 

* Tasdiki gerekli olan kararların Meşîhat Makamı’na arzı. 

* Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin iç işlerine ait olup karara dayanmayan 

hususları doğrudan yerine getirmek. 

* Başkanlık makamına gelen evrakı, maslahatına göre heyete veya kaleme 

havale etmek. 

* Heyetin haftada bir defa veya başkanlıkça gerek duyulduğu takdirde, daha 

fazla sayıda toplanmasını sağlamak. 

* Yapılan toplantıları yönetme ve toplantıların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi 

ve sonuçlandırılmasını sağlamak.119 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumunun ilk kuruluşunda atanan üyeler 

Şeyhülislâm’ın teklifi ve Padişah’ın onayıyla atanmışlardır. Daha sonra herhangi bir 

nedenle boşalan üyeliklere öncelikle kurum içerisinde yapılan değerlendirme sonucu 

üç aday belirlenir ve Meşîhat Makamı’na sunulan bu üç adaydan bu makamca uygun 

görülen bir kişi atanmak üzere teklif edilirdi.120 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kuruluş kanununda, kurumun en az dokuz en fazla 

21 üyeden oluşacağı belirtilmesine rağmen,  faaliyetlerin kaydedildiği Karar 
                                                 
117 Bkz. Karar Defteri, s. 13-14. 
118 Cerîde-i İlmiye, S. 38, İstanbul, Zilhicce 1336, s. 1144. 
119 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1198-99. 
120 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1202. 
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Defterine baktığımızda toplantılara bazen dokuzdan daha az sayıda üyenin 

katıldığını,121 bazen de daha fazla üyenin katıldığını görmekteyiz. 122 Kurumun ilk 

kuruluşunda dokuz üyenin ataması yapılmıştır. Fakat bunlardan üçü açılış 

merasiminde bulunmamış ve faaliyetlere katılmamışlardır. İlk toplantıya başkan ve 

altı üye katılmıştır.123 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 37. maddesinde “Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, dinî hakikatleri ve İslâm’ın üstünlüklerini neşr ve tâmîm 

hususunda hizmet edebileceğine inandığı ve ahlâkının güzelliğine heyetin itimadı 

bulunan, ilim ve irfan erbabı arasından fahrî aza kabul edebilir”124 kaydı varsa da, 

Dâru’l-Hikme’nin faaliyetlerine baktığımızda resmî üyeler dışında fahrî üyelerin 

alındığını görmemekteyiz. Nitekim kurumun 2. Kânûn-ı Evvel 1335/1919 tarihinde 

yaptığı toplantıda, dışarıdan Hacı Hasan Efendi adında bir kişinin fahrî üyelik talebi, 

kurumda o ana kadar fahrî üye bulunmaması ve imkânların yetersizliği gerekçe 

gösterilerek reddedilmiştir.125  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’ne göre üyeler kurum 

faaliyetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için gerekli ilmî çalışmaları yapmak, ihtiyaç 

duyulan konularda yazılar yazmak ve toplantılara düzenli bir şekilde katılmakla 

görevli kılınmışlardır.126  

Kuruluş Kanunu’nda kurumun yapısının, bünyesinde kurulan Fıkıh, Kelâm ve 

Ahlâk adlarında üç komisyondan oluşacağı belirtilmişse de, faaliyetlerine 

baktığımızda komisyon ayrımının yapılmadığını görmekteyiz. Teşkilât 

toplantılarında, komisyon ayrımı yapılmadan, üyeler bütün toplantılara katılmış ve 

kararları imzalamışlardır. 22 Ağustos 1334/1918 tarihli toplantıda; Fıkıh, Kelâm ve 

Ahlâk komisyonlarına mensup üyelerin neşrine gayret edecekleri konular belirlenmiş 
                                                 
121 19 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihinde Hüseyin Avni Efendi başkanlığındaki toplantıya; Şerif 
Saadettin Paşa, İsmail Hakkı, Ferit Bey, Bediüzzaman Said, Hafız İsmail ve Said Bey olmak üzere altı 
üye katılmışlardır  (Bkz. Karar Defteri, s. 61). 
122 1 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihinde Hüseyin Avni Efendi başkanlığındaki toplantıya; Şerif 
Saadettin Paşa, Rabii Molla, İsmail Hakkı, Şevketi, Seyyid Nesib, Bediüzzaman Said, Râsim, Ferit, 
Mustafa Refik ve Hafız İsmail Bey olmak üzere on üye katılmışlardır ( Bkz. Karar Defteri, s. 66.).  
123 Kurum üyeliğine ilk atananlar; Hüseyin Avni, Bergamalı Cevdet, Şevketi, Muhammed Hamdi, 
Şeyh Beşir, Şeyh Bedrettin, Haydarî-zâde İbrahim, Mustafa Tevfik, Bediüzzaman Said’tir. Açılış 
merasiminde ve ilk toplantıda Şeyh Bedrettin, Şeyh Beşir ve Mustafa Tevfik katılmamışlardır (Bkz. 
Cerîde-i İlmiye, S. 38, İstanbul, Zilhicce 1336,  s. 1123.). 
124 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1202. 
125 Karar Defteri, sh. 41. 
126 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1199–1200 
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ve üyelerin belirlenen bu konular çerçevesinde yazı yazmaları kararlaştırılmıştır.127 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetlerinin kaydedildiği defterde üyelerin mensup 

olduğu komisyonlara hiç değinilmemiş ve komisyonların kendi aralarında yaptıkları 

toplantılar hakkında herhangi bir kayıt verilmemiştir. Bütün bunlardan 

anlaşılmaktadır ki, kurum bünyesinde görüşülen konularda ve alınan kararlarda, 

üyelerin ait oldukları komisyonlar doğrultusunda bir ayrım yapılmamıştır. Üyeler 

sadece, mensubu oldukları komisyonlar doğrultusunda yazılar yazmışlardır. Nitekim 

üyeler, kurumun yayın organı olan Cerîde-i İlmiye de yayınladıkları makalelerinin 

altındaki imzalarında, zaman zaman ait oldukları komisyonu ifade etmişlerdir.128  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumunda başkan ve üyeler dışında görev yapan 

diğer bir sınıf ise, kâtiplerdir. Kuruluş Kanunu’nda sayıları yedi olarak belirlenen 

kâtiplerden Başkâtip; Dâru’l-Hikme Kalemi’nin işlerinin yürütülmesi ve bu kuruma 

ait eşyaların korunmasından sorumlu tutulmuştur. Başkâtip ayrıca Dâru’l-Hikme 

heyetine havale edilmiş evrakın, toplantılarda okunması ve kararların kayda 

alınmasıyla da görevli kılınmıştır. Diğer kâtipler de Başkâtibe yardımcı olmak ve 

kurum evraklarını kaydedip dosyalamak, gerekli yazışmaları yapmak, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye kütüphanesini tertip etmek ve abone olunan süreli yayınları takip 

etmek gibi görevleri üstlenmişlerdir.129  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye faaliyette bulunduğu sürede bazı kurumların 

yönetimi ile ilgilenmiş, Medresetü’l-İrşâd ismi ile kurulan okulun idaresi ve bütün 

ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda kararlar almıştır.130 Ayrıca Cerîde-i İlmiye’nin 

idaresi, basımı, dağıtımı ve personel ihtiyaçlarının giderilmesi hususlarında 

çalışmalar yapmıştır.131  

B. TAŞRA TEŞKİLÂTLARI  
Taşra encümenlikleri Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nin 5. 

maddesinde belirtilen “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Müslümanların dinî 

terbiyesine ve İslâmî faziletlerin inkişafına çalışmak olan görevini yerine getirirken, 

                                                 
127 Karar Defteri, s. 11. 
128 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337,  s. 1212 
129 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337,  s. 1200 – 1201. 
130 Karar Defteri, s. 24.  
131 Karar Defteri, s. 22. 
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taşradaki müftü, müderris, imam ve vâizleri aydınlatmak için kararlar almak”.132 

ifadesindeki yetkiye dayanarak kurulmuşlardır. Bunun yanında 14 Teşrîn-i Sânî 

1334/1918 tarihinde çıkartılan, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 34. 

maddesinde taşra teşkilâtlarının kurulacağı ve bunlara yönelik ayrıca bir 

talimatnâmenin kaleme alınacağı belirtilmiştir. Maddede belirtilen; “Taşrada 

müftülerin başkanlığında, mahallî müderrislerden ve ulemâdan fahrî birer encümen 

oluşturulacak, bunlar İslâm’ın üstünlük ve hakikatlerinin neşr ve tâmîmi, dinî 

terbiyenin takviyesi hususunda Dâru’l-Hikme’ye ait vazifelerin uygulanmasına vasıta 

olacak ve bu bapta ayrıca bir talimâtname kaleme alınacaktır”133 ifadeleriyle taşra 

encümenliklerinin kimlerden oluşturulacağı ve görevlerinin neler olacağı, ana 

hatlarıyla ifade edilmiştir. 

Bu yasal temellere dayanılarak kurulan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye taşra 

encümenlikleri için 11 Şubat 1335/1919 tarihinde, on dört maddeden oluşan bir 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi (Bundan sonra Taşra 

Teşkilâtları Talimâtnamesi) yayınlanmıştır. Bu talimatnâmeye göre taşrada kurulacak 

bütün encümenliklerin, müftülerin başkanlığında kurulacağı ve üye sayısının üçten 

az, dokuzdan fazla olamayacağı belirtilmiştir. Taşra Teşkilâtları Talimâtnamesi’nde 

kurulacak encümenliklerin fahrî temsilcilikler olacağı özellikle vurgulanmış ve 

bunların yapacağı görevler belirlenmiştir. Encümenlerin Dâru’l-Hilâfe medresesi 

bulunan yerlerde, buralarda bulunan ilmî encümenlerden, ilmiye teşkilâtı 

bulunmayan yerlerde kadı, müftü, evkaf müdürü veya diğer memurlardan 

oluşturulacağı ifade edilmiştir. Taşra Teşkilâtları Talimâtnamesi’ne göre taşra 

encümenliklerinin çalışmalarını, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye merkezi ile koordineli bir 

şekilde yapmaları, gerektiğinde merkeze raporlar sunmaları ve Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye neşriyâtını takip etmeleri zorunlu kılınmıştır.134 İlmi çalışmalar yapmak, 

dini tebliğ etmek ve dinî alanda halkı aydınlatmakla görevlendirilen fahrî taşra 

encümenliklerinin yapacakları başarılı faaliyetler sonucunda, kendilerine Meşîhat 

                                                 
132 BOA, DUİT. No: 37–2. 
133 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1202 
134 Cerîde-i İlmiye, S. 44, İstanbul, Cemaziyelahir 1337, s. 1288–1289. 
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Makamı’nca ilmî rütbelerin verileceği ve Cerîde-i İlmiye’de çalışmalarının şükranla 

anlatılacağı, Taşra Teşkilâtları Talimâtnamesi’nde belirtilmiştir.135 

Taşra Teşkilâtları Talimâtnamesi’nin yayınlandıktan sonra bütün 

müftülüklere gönderilmiş ve kısa bir süre içerisinde 79 sancak ve kazada Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye taşra encümenliklerinin kurulduğu merkeze bildirilmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye encümenliklerinin ilk aşamada kurulmuş olduğu yerler şunlardır: 

Adapazarı, Akşehir, Antalya, Araç, Arapsun, Avanos, Aziziye, Bandırma, 

Bayramiç, Bergama, Beyhamit, Beypazarı, Bolu, Boyabat, Bozdoğan, Bozkır, 

Burhaniye, Büyükçekmece, Cide, Çarşamba, Çerkeş, Çeşme, Çivril, Demirci, 

Keskin, Demirköy, Denizli, Düzce, Gelibolu, Gemlik, Gerze, Geyve, Giresun, 

Göynük, Güzelhisar, Isparta, İpsala, İzmit, İznik, Kalecik, Karacabey, Karacasu, 

Karahisar-ı Sahip, Karesi, Kelkit, Keşan, Kırkağaç, Kırklareli, Kırşehir, Köyceğiz, 

Kütahya, Lâpseki, Lazistan, Lüleburgaz, Maçka, Malatya, Malkara, Manavgat, 

Menteşe, Milas, Nevşehir, Nif, Ödemiş, Pınarhisar, Sancak, Silivri, Soma, Söğüt, 

Şarkikaraağaç, Şarköy, Tire, Tokat, Trabzon, Ulukışla, Urla, Yalova, Yenişehir, 

Yumurtalık, Zonguldak’tır.136 

 Bu encümenliklerin tamamı müftülerin başkanlığında kurulmuş, fakat üye 

sayıları ve üyelerinin vasıfları birbirlerinden farklı olmuştur. Örneğin, Mürefte 

kazasında Müftü Mehmet Hilmi Efendi başkanlığında kurulan teşkilâtta; Kaza 

müderrisi Hafız Süleyman Sırrı, ulemâdan Şumnulu Salih Sırrı, Muallim Hacı Hasan 

Efendi, Dersiamadan Halil ve sulh hâkimi muavini Bingazili Seyyid Arif Efendiler 

görev yapmıştır. Yine Biga kazasında, müftü Mehmet Hamdi Efendi başkanlığındaki 

encümen; müderris Ömer, ulemâdan İbrahim, Harun, Süleyman ve Hafız Abdullah 

efendilerden oluşmuştur.137 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin merkez teşkilâtındaki üyeler, sadece bu 

müessesenin kadrosunda iken, taşra teşkilâtlarındakiler ise görevlerini fahrî olarak ifâ 

etmekte idiler. Bunlar: Sadece haftada bir veya iki defa toplantılar yaparak, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye adına hizmet üstlenmekteydiler. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

merkez teşkilâtı, taşra encümenlikleriyle işbirliği içerisinde çalışmış, onların 

                                                 
135 Karar Defteri, s. 37. 
136 Cerîde-i İlmiye S. 46, İstanbul, Ramazan 1337, s. 1425; Karar Defteri, s. 18. 
137 Cerîde-i İlmiye S. 46, İstanbul, Ramazan 1337, s. 1424–5. 
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beyannâmeleri, faaliyetleri Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmıştır. Nitekim taşra 

teşkilâtları yapmış oldukları faaliyetleri, raporlar halinde merkeze göndermişlerdir. 

Merkez teşkilâtı da bu raporları ve taşra encümenlerinin faaliyetlerini, zaman zaman 

Cerîde-i İlmiye’de yayınlamıştır.138 

Merkez teşkilâtı kendisine gelen müracaatları bazen taşra teşkilâtlarına havale 

etmiştir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye encümeninin 11 Ağustos 1335/1919 

tarihindeki toplantısında, bazı dinî meselelerin çözümü için Teke (Muğla) 

Mutasarrıflığı kanalıyla Alâiye kazasından gelen isteğe, bu tür meseleleri çözülmesi 

görevinin kazalardaki encümenlere verildiği ifade edilerek, meselenin halli için 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Alâiye Encümenliği’ne müracaat edilmesinin gerektiği 

kararı verilmiştir.139 

C. DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE’NİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
 

Kurumun çalışma şekli, 14 Teşrîn-i Sânî 1334/1918 tarihinde çıkartılan ve 

otuz dokuz maddeden oluşan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimâtname’si ile 

belirlenmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye faaliyetlerini sürdürmüş olduğu dört yıllık 

süre içerisinde, çalışmalarını ana hatlarıyla bu talimâtname doğrultusunda 

yürütmüştür. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yapmış olduğu faaliyetler ve alınmış 

olan kararların tamamının, Karar Defterinde kayıt altına alınmış olması ve yapılan 

ilmî çalışmaların, dönemin basınında yayınlanmış bulunması, çalışma yöntemlerini 

anlamamızı mümkün kılmaktadır. Biz bu bölümde, öncelikle Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye için belirlenen çalışma şeklini ve daha sonra faaliyetleri süresince takip 

etmiş olduğu çalışma yöntemini tanıtmaya çalışacağız.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 6. maddesine göre; kurum 

üyelerinin haftada bir defa, düzenli bir şekilde toplanmaları zorunlu kılınmıştır. 

Bunun yanında heyet reisinin teklifi veya en az üç üyenin isteği ile haftada bir 

defadan daha fazla toplanabileceği vurgulanmıştır.140 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, ilk toplantısını yaptığı 12 Ağustos 1334 /1918 

tarihinden itibaren son toplantısını yaptığı 21 Teşrîn-i Evvel 1338 /1922 tarihine 
                                                 
138 Cerîde-i İlmiye, S. 57, İstanbul, 10 Recep 1338,  s. 1833 – 37. 
139 Karar Defteri, s. 27.  
140 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s. 1195. 
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kadar günün şartlarına göre bazen haftada birkaç defa toplanmasına rağmen, bazen 

de hiç toplanamadığı haftalar olmuştur. Nitekim kurum üyeleri 1335/1919 yılının 

Haziran ve Temmuz aylarında beşer defa toplanırken,141 1336 yılının Haziran ayında 

sadece bir defa toplanmışlardır.142  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 21. maddesi gereğince, 

encümenlerin toplantı günü dışında haftada en az bir gün kurumda bulunup çalışma 

yapmaları, diğer günlerde ise isteğe bağlı olarak kurum binasında veya başka bir 

mekânda kendilerine verilen görevler doğrultusunda çalışabilecekleri ifade 

edilmiştir.143  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Reisi’nin başkanlığında yapılan toplantılar 

öncesinde, görüşülecek gündemin belirlenmesi, talimatnâmenin 7. maddesine göre 

zorunlu kılınmıştır. Toplantı gündemi ya kurum dışından gelen taleplere göre, ya da 

gerekli görülen konularda üyelerin isteği doğrultusunda belirlenmekteydi. Toplantıda 

görüşülecek konuların en az bir gün önceden üyelere bildirilmesi ve bu konular 

hakkında üyelerin ön hazırlık yapmaları istenmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Talimatnâmesi’nin 8. maddesinde; toplantıların üye sayısının en az yarısından 

fazlasının katılımıyla gerçekleşeceği ifade edilmiş ve başkanın konunun yeterince 

görüşüldüğüne karar vermesinden hemen sonra oylanmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Üyelerden her birinin konuşmaya, başkandan izin alarak başlayacağı ve birinin 

konuşması bitmeden, başka birine söz verilmeyeceği ifade edilmiştir. Yine bu 

maddeye göre kararların, üyelerin üçte ikisinin oyu ile alınabileceği belirtilmiştir.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 10. maddesinde; “idarî 

kararlarda oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf tercih 

edilecektir. İlmî meselelerde ise oyların eşitliği halinde, delillerin kuvveti hakkında 

ayrı bir müzakerenin yapılacağı ve oyların yine eşit olması durumunda encümenin 

bulunduğu tarafın tercih edileceği.” ifadesine yer verilmiştir. Bir sonraki maddede 

ise; “muhalif görüşe sahip olan kişinin muhalefet sebebini yazılı olarak bildirmesi 

zorunludur.”144 ifadesi ile toplantılardaki oylama yöntemi belirlenmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye toplantılarının kaydedildiği Karar Defteri’ne baktığımızda, 
                                                 
141 Karar Defteri, s. 21–27. 
142 Karar Defteri, s. 51. 
143 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, Rebiülevvel 1337, s.1200. 
144 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1199 
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kararların, genellikle oy birliğiyle alındığını görmekteyiz. Karar Defteri’ne 

toplantılarda yapılan bütün konuşmalar alınmamış, sadece yapılan tartışmalar 

sonucunda varılan kararlar yazıldığı için, tartışmaların ne şekilde gerçekleştiğini tam 

olarak bilmek mümkün değildir. Toplantılarda alınan karara muhalefet eden üyenin 

ismi ve gerekçesi ise, karar defteri’ne kaydedilmiştir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin 9 Temmuz 1337/1921 tarihindeki toplantısında gündeme gelen bir 

Müslüman kadının İngiliz bir erkekle evlenmiş olduğu konusu, araştırılmak üzere 

polis müdürlüğüne yazılmış ve gelen cevap bir sonraki toplantıda görüşülmüştür. 11 

Temmuz 1337 / 1921 tarihinde yapılan toplantıda polis müdürlüğünden gelen 

cevapta, olayın doğru olduğu tespit edilmiş ve bu durumun şer’an doğru olmadığı ve 

engellenmesinin gerekliliği oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır. Hüseyin Avni Efendi 

başkanlığında yapılan bu toplantıda, üyelerden İsmail Hakkı, Şevketî, Rabiî, Seyit 

Nesip, Bediuzzaman Said ve Râsim Avni karar lehinde oy kullanmışlardır. 

Üyelerden Hafız İsmail ise karara katılmamış ve muhalefet gerekçesinde; bu olayın 

engellenmesinin mümkün olmadığını, bu doğrultudaki çalışmaların zarar 

getireceğini, konu hakkında sessiz kalmanın daha faydalı olacağına inandığını ifade 

ederek karara muhalefet şerhi koymuştur.145 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumunun 

faaliyetleri süresince ele almış olduğu konuların çoğunluğu, ilmî meseleler olmuş, 

üyeler arasında genellikle görüş birliği sağlanmış, az sayıda karara ise muhalefet 

şerhi konmuştur.   

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 14. maddesinde; Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye heyetinin kendisine sorulan meseleler hakkında, gerekli gördüğü 

durumlarda, Fetvahane’ye başvurabileceği belirtilmiştir.146 Kurumun 17 Kânûn-ı 

Sânî 1335/1919 tarihinde yaptığı toplantıda İstanbul dersiamlarından gelen bir talep 

Fetvahane’ye havale edilmiştir.147 Bunun yanı sıra kendilerine gelen bazı taleplerin 

konusuna göre devletin diğer kurumlarına havale edildikleri de olmuştur.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 17. maddesinde; “üyelerin 

kendilerine havale olunan işleri, uzmanlık alanlarına göre ele almaları gerektiği ve 

çalışmalarının neticesinde, konuları müştereken müzakere edip kararlaştırdıktan 

                                                 
145 Karar Defteri, s. 82. 
146 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1199 
147 Karar Defteri, s. 16. 
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sonra imzalayıp heyete verilmek üzere başkâtipliğe verirler”. hükmüyle bazı 

konuların üyelerden bir veya birkaçına, araştırılmak üzere havale edilebileceği ifade 

edilmiştir.148 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetleri süresince bu madde ile 

belirlenmiş olan doğrultuda, daha geniş çaba ve araştırmayı gerekli kılan durumlarda, 

üyelere özel görevler verilmiştir. Örnek vermek gerkirse kurumun 22 Temmuz 

1336/1920 tarihinde yaptığı toplantıda Angilikan Kilisesi’nden gelen sorulara 

verilecek olan cevapları yazmaları hususunda üyelerden Ferit Bey ve Hafız İsmail 

Efendi görevlendirilmişlerdir.149 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye gündemine almış olduğu konuları araştırdıktan 

sonra, kendi bünyesinde değerlendirip bir karara bağlamaktaydı. Alınan karar, 

Meşîhat Makamı vasıtasıyla ilgili olan devlet kurumuna veya bakanlıklara gereğinin 

yapılması için gönderilmekte ve lüzumu halinde, olayın gelişimi takip edilmekteydi. 

Kurumun 2 Haziran 1335/1919 tarihli toplantısında; “ Nur-ı Osmaniye Camisi 

yakınlarındaki bir kıraathânede, geceleri eğlence düzenlendiği ve Müslüman 

kadınlarına şarkı söyletildiği” ihbarı gelmiş, alınan karar Meşîhat Makamı vasıtasıyla 

Dâhiliye Nezâreti’ne olayın engellenmesi talebi ile bildirilmiştir. Kurum daha 

sonraki toplantılarında olayı takip ederek yazışmalara devam etmiş ve olayın 

engellenmesini sağlamıştır.150  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üstlenmiş olduğu; dinî hakikatleri tebliğ etme 

görevi çerçevesinde, üyeler, dinî ve ilmî konularda yazılar yazmış, ayrıca kurum 

tarafından beyannâmeler yayınlanmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Talimatnâmesi’nin 15, 18 ve 19. maddelerinde; üyelerin, uzmanlık alanlarına göre 

İslâm dininin temel referanslarını göz önünde bulundurarak halkı aydınlatıcı yazılar 

yazmalarının gerekliliği vurgulanmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Talimâtnâmesi’nin 38 ve 39. maddelerinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye heyetince 

tasvip edilmiş olan yazıların, kurum adına Cerîde-i İlmiye’de yayınlanabileceği 

belirtilmiştir.151 Üyelerine verilen bu görev doğrultusunda, kurumun 22 Ağustos 

1334/1918 tarihinde yaptığı toplantıda, Nizamnâme’nin 6. maddesine göre, üyelerin 

yazmaya çalışacağı konular belirlenmiştir. Bu toplantıda üyelerin mensup oldukları 

                                                 
148 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1199. 
149 Karar Defteri, s. 52. 
150 Karar Defteri, s. 21. 
151 Cerîde-i İlmiye, S.41, s. 1200 – 1203. 
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komisyonlar doğrultusunda, yazılmasına gayret edecekleri konular Kelâm, Fıkıh ve 

Ahlâk komisyonları için ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna göre “Kelâm Encümeni; 

marifetullah, Hz. Peygamber, Sahabe-i Kiram, irade, kazâ ve kader, ahiret hayatı 

konularında, fıkıh Encümeni; namaz, oruç, hac, zekât, küçük ve büyük günahlar, 

Ahlâk Encümeni ise; halka karşı vazifeler, mahlûkata karşı vazifeler, kişinin 

kendisine, ailesine, anne-babasına, komşusuna ve devlete karşı sorumlulukları” 

olarak belirlenmiştir.152 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri, kendilerine yüklenen bu 

görevler doğrultusunda çalışmışlar, kurumlarının faaliyetleri süresince çeşitli 

konularda onlarca beyannâme ve ellinin üzerinde makale yayınlamışlardır. Üyeler 

bütün bu faaliyet şekillerinin yanında ayrıca, camilerde vaazlar vererek halkı 

aydınlatmaya çaba göstermişlerdir.    Kurumun 4 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihli 

toplantısında; üyelerin Cuma günleri vaaz vermeleri için İstanbul’da camiler tespit 

edilmiştir.153  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin taşra encümenleri de kurumun yüklenmiş 

olduğu görevler doğrultusunda, faaliyette bulunmuşlardır. Bunlar ilk 

kurulduklarında, bulundukları merkezlerin birer camisinde halka vaaz ve nasihat 

içeren bir program çerçevesinde, üyelerini ve teşkilâtlarını tanıtmaya 

çalışmışlardır.154 Taşra encümenlikleri için yayınlanan talimâtnâmede Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye merkez teşkilâtı gibi, haftada bir defa toplanmaları istenmiştir. 

Yine Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi’ne göre taşra encümenlerinin bulundukları 

bölgenin dinî yaşantılarını takip etmeleri ve bu doğrultuda halkın ihtiyaçlarının 

giderilmesi tavsiye edilmiştir.155  

Taşra encümenlikleri de yaptıkları faaliyetleri, raporlar halinde merkez 

teşkilâtına göndermişleridir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Lazistan (Rize) Encümenliği, 

göndermiş olduğu faaliyet raporunda; üyelerin halkı irşat çerçevesinde bütün köylere 

giderek çalışmalar yaptığı, ayrıca şehir merkezinde gayr-i dinî ve ahlâkî davranışlar 

sergilenen, kumar oynatılan merkezlerin, şehrin idarecilerine bildirilerek, bu tür 

davranışların engellenmiş olduğu belirtilmiştir. Ramazanda alenen oruç yiyenlerin ve 

tdüğünlerde yapılan ahlâksızlıkların engellendiği ifade edilmiştir. Raporda ayrıca 

                                                 
152 Karar Defteri, s.11. 
153 Karar Defteri, s. 56. 
154 Cerîde-i İlmiye S. 46, İstanbul, Ramazan 1337,  s. 1424 – 1425. 
155 Cerîde-i İlmiye, S. 44, İstanbul, Cemaziyelahir 1337, s. 1288–9. 
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Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi gereğince, bölgedeki din eğitiminin takip edildiği 

ve görülen eksikliklerin giderildiği ifade edilmiştir. Bölgedeki imam ve hatiplerin 

eğitimine gayret edildiği, ayrıca merkezde ve köylerde halka aydınlatıcı din 

derslerinin yapıldığı belirtilmiştir.156 Bu rapordan da anlaşılmaktadır ki; Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye taşra encümenleri de merkez teşkilâtıyla paralellik arz eden 

görevleri, benzer metotlarla yerine getirmişlerdir.  
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II. BÖLÜM 

DÂRU’L HİKMETİ’L-İSLÂMİYE KURUMUNUN 
FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 12 Ağustos 1334/1918 tarihinde başladığı 

çalışmalarını, son toplantısını yapmış olduğu 21 Teşrîn-i Evvel 1338/1922 tarihine 

kadar sürdürmüştür. Kurumun, kendisine kanunla verilmiş olan İslâm’ın yüce 

hakikatlerini neşr ve tâmîm etme görevini, farklı şekillerde yaptığını görmekteyiz. 

Gündemine almış olduğu konuları, görülen lüzum çerçevesinde ya bizzat kendisi 

belirlemiş veyahut kurum dışından gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda tayin 

etmiştir. Bu nedenle ele almış olduğu konular sadece dini tebliğ ve İslâm’ın 

hakikatlerini anlatmakla sınırlı kalmamış, o günün toplumunu ilgilendiren çok sayıda 

meseleyi içermiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, İslâm dinini tebliğ, ilmî hakikatleri 

halka anlatmak, din eğitimi, ahlâkî yapının korunması, zararlı düşüncelerin 

engellenmesi, dinî müesseselerin korunması, din görevlilerinin yetiştirilmesi gibi 

farklı alanlarda çalışmalar yapmıştır. Kurum üyeleri, çalışmalarını sürdürmüş 

oldukları dört yıllık süre içerisinde 171 farklı günde toplantı yaparak, 273 konuda 

kararlar almışlardır. Üyeler, bu toplantılarda almış oldukları kararların yanında, 

beyannâme ve makaleler yayınlamış, camilerde vaaz vermek suretiyle görevlerini 

yürütmüşlerdir. Kurum çalışmalarının kaydedildiği Karar Defterine baktığımızda, 

kararların tarih sırasına göre verildiğini, konuları doğrultusunda herhangi bir tasnife 

tabi tutulmadığını görmekteyiz. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetlerini, 

yapılmış olan çalışmalar doğrultusunda şu başlıklar altında değerlendirmek 

mümkündür. Bunlar: Eğitim ve öğretim alanındaki faaliyetler, toplumun dinî ve 

ahlâkî yapısı ile ilgili faaliyetler, basın ve yayın faaliyetleri, Kurumun yayınlamış 

olduğu beyannâmeler ve taşra teşkilâtlarının yapmış olduğu çalışmalardır.  Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetlerini ele alacağımız bu bölümde, kurumun farklı 

alanlardaki çalışmalarını, mevzularının yakınlık ve benzerliğini dikkate alarak 

yapmış olduğumuz bu tasnif doğrultusunda tanıttık. 
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1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 32. maddesine göre; “Ümmetin 

dinî terbiyesine ve İslâm’ın fazıl meziyetlerinin inkişafına çalışmakla görevli olan 

Dâru’l Hikme, bütün mekteplerde dinî ilimlerin tedris tarzına, ahlâk ve İslâm 

şiarının uygulama derecesine agâh olmak ve neticesi hakkında teşebbüslerde 

bulunmakla mükellef olup bu çerçevede maarif nezâreti ile münasebetlerde 

bulunarak mütalaa ve kararlarını Meşîhat Makamı’na arz eder”. ifadesi ve 33. 

maddede belirtilen “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Medaris Nizamnâmesi157 mucibince 

ilmiye medreselerinde yetişecek olan dinî ilimler muallimlerinin tahsil derecesi ve 

terbiyeleri ile tayin şekillerini murakabe eder”.158 Yetkisine dayanarak eğitim-

öğretim kurumları ile ilgilenmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin almış olduğu kararlara baktığımızda, bunların 

büyük bölümünü, eğitim kurumları ile ilgili olanlar teşkil etmiştir. Dinî eğitim veren 

okulların yanında, genel eğitim kurumlarında okutulan din dersleri hususunda da 

çeşitli kararlar alan kurum, bunların uygulanması hususunda Maarif Nezâreti ile 

işbirliği yapmıştır. Kurum, bazı okullarda okutulan sadece dinî dersler ile ilgilenir 

iken, tamamıyla din eğitimi veren bazı okulların idare, müfredat ve bütün 

ihtiyaçlarının giderilmesi hususlarında, çalışmalar yapmıştır. Kurumun eğitim ve 

öğretim alanında yapmış olduğu faaliyetleri, öncelikle doğrudan idare etmiş olduğu 

medreselerden başlayarak tanıtmaya çalışacağız.  

                                                 
157 Bkz. Medreselerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 27 Şubat 1910 tarihinde çıkartılmış olan 
48 maddeden oluşan bir nizamnâmedir. Yine 30 Eylül 1 Ekim 1914 tarihinde Islah-ı Medaris 
Nizamnâmesi adıyla 27 maddeden oluşan diğer bir nizamnâme çıkartılmıştır.  Bu konuda geniş bilgi 
için bakınız; Nesimi Yazıcı, “İkinci  Meşrutiyetten Cumhuriyete Din Görevlisi Yetiştiren Kurumlar 
Üzerine Bazı Gözlemler”, Din Öğretimi Dergisi, S. 36, Ankara, Eylül-Ekim 1992, s. 31–33; Recai 
Doğan, “ İkinci  Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim ve Öğretimi”, AÜİFD, S. 38, 
Ankara, 1998, s. 413-418; Nesimi Yazıcı, “ Osmanlı Dönemi Medreselerinde Fen Bilimlerinin 
Tedrisatı Konusunda Bazı Düşünceler”, AÜİFD, c. 38, Ankara, 1998, s. 115-119; Nesimi Yazıcı, 
“Osmanlıların Son Döneminde Din Görevlisi Yetiştirme Çabaları Üzerine Bazı Gözlemler”, Diyanet 
Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 1991, c. 27, S. 4, s. 66-74; Zeki Salih Zengin, “Kurtuluş Savaşı 
Döneminde ve Cumhuriyetin Başlarında Türkiye’de Medreseler ve Din Eğitimi” AÜİFD,c. XLIII, 
Ankara, 2002, S. 2 s. 279-280. 
158 Cerîde-i İlmiye, S. 41, İstanbul, R. Evvel, 1337, s. 1201–1202. 
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A. DOĞRUDAN İDARE ETTİKLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM 
KURUMLARI: 

a. Medresetü’l-Vâizîn: 

Dinî konularda halkın aydınlatılması ve dinin gereklerinin anlatılması 

manasına gelen vaaz, İslâm’ın ilk döneminden itibaren var olan bir görevdir. Bir nevi 

din tebliği olan bu görevi yapan kişiye vâiz, yapılan bu göreve de vâizlik 

denilmiştir.159 Bu yönüyle bakıldığında Hz. Peygamberi İslâm dininin ilk vâizi olarak 

değerlendirmek mümkündür.160 Vaazlar İslâm tarihinin hemen her döneminde dinî 

hükümlerin anlatılmasının yanında, doğrudan veya dolaylı olarak siyasî içerik de 

taşımışlardır.  Bazı dönemlerde yönetim tarzının meşruiyetini halka anlatmak 

amacıyla vaaz ve hutbelerden yararlanılmıştır.161 İnsanları dinî konularda 

aydınlatmak gibi son derece önemli ve aynı zamanda bilgi ve beceriyi gerektiren 

vâizlik ve bu görevi yapanların yetiştirilmesi, farklı kurumlarda yapılmıştır. “ Tarihi 

süreçte vâizler medreselerin kuruluşuna kadar, cami ve evlerde yetiştirilen 

âlimlerden oluşuyordu. Kuruluşundan 1913 yılına kadar medreseler diğer din 

görevlileri gibi (Kadı, imam, müezzin) vâizlerin de yetiştirildiği müesseseler 

olmuştur”.162 Osmanlı Devletinde Tanzimat’tan sonra eğitim ve öğretim 

kurumlarında başlayan yenileşmeler çerçevesinde, mektep ve medrese şeklinde farklı 

bir uygulamaya gidilmiştir. Bu süreçte yeni kurulan okulların yanında, medreseler de 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemde medreseler genel manada varlıklarını 

sürdürmekle birlikte, yapılarında bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Medreselerin 

genel yapısı içinde yeni bazı eğitim kurumları oluşturulmuştur. “1909’da medreseleri 

ıslah için, Meşîhatta kurulmuş olan Islah-ı Medaris Encümeni, medreselerde 

ihtisaslaşmayı ön görüp, Tefsir, Fıkıh ve Hadis… gibi şubelere ayırmış ve 

programlarını hazırlamıştı. İşte bu yeni oluşum içerisinde vâizîn ve mürşidîn 

yetiştirmeye mahsus bir şube de önemli yer tutuyordu. Fakat bu girişim, sonuç elde 

                                                 
159 Mehmet Faruk Bayraktar, Türkiye de Vâizlik, İstanbul, 1997, s. 49. 
160 Nesimi Yazıcı, “Osmanlıların Son Döneminde Din Görevlisi Yetiştirme Çabaları Üzerine Bazı 
Gözlemler”, Diyanet Dergisi, Ankara, Ekim-Kasım-Aralık 1991, c. XXVII, S. 4, s. 102. 
161 İsmail Kara, İslâmcıların Siyasi Görüşleri, İstanbul, 1994, s. 88–9. 
162 Mehmet Faruk Bayraktar, A.g.e., s. 49. 
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edilmeden encümen dağılmıştır”.163 “İkinci  Meşrutiyet Döneminde İslâm Dini’nin 

halka en doğru şekilde anlatılması görevini üstlenmiş olan vâizler, bu vazifelerini 

tam olarak yapamadıkları için basın-yayında tenkitlere uğramış, vaazlarındaki 

aksaklıkların giderilmesi amacıyla nasıl yapmaları gerektiği ile ilgili fikirler ileri 

sürülmüştür”.164  

“İkinci  Meşrutiyet döneminde vâizlere yönelik eleştiriler, vâizlerin iyi 

yetiştirilmesi ve her isteyenin kürsüye çıkmasının önlenmesi yönünde tedbirlerin 

alınması gerçeğini ortaya koyuyordu”.165 Bunun yanında dönemin süreli 

yayınlarında, örnek vaazlar yayınlanmış ve bu şekilde vâizlerinin görevlerini daha iyi 

yapmalarına gayret edilmiştir. Bu eleştiri ve tartışmaların sonucunda vâiz yetiştirmek 

için özel bir meslek okulunun açılması fikri ortaya çıkmıştır. Vâiz yetiştirmek üzere, 

özel bir medrese kurulmasına yönelik ilk teşebbüs, Şeyh Reşit Rıza tarafından 

yapılmıştır. Reşit Rıza vâiz yetiştirmek için, daha önce Suriye, Mısır, Tunus’ta 

açılmış olan medreselerin bir benzerinin İstanbul da kurulmasını teklif etmiştir.166 

Reşit Rıza’nın, yoğun bir Arapça eğitimin verilmesini istediği bu medresenin 

kurulması için İstanbul’da yapmış olduğu çalışmalardan sonuç çıkmamıştır.167    

İkinci  Meşrutiyet döneminde vaaz müessesesine verilen ehemmiyet doğrultusunda, 

Evkaf Nezâreti tarafından vâizlerin daha iyi yetiştirilmesi için Medresetü’l-Vâizîn 

adıyla özel bir medresenin açılması gündeme gelmiştir. 28 Aralık 1912 tarihinde 

Medresetü’l-Vâizîn açılmış ve Soğuk Çeşme-Vani Efendi Medresesinde öğretime 

başlamıştır. Daha sonra Bayezid Medresesi’ne nakledilen bu okul, Evkaf Nezâretinin 

bünyesinde kurulmuştur.168 Eğitim süresi dört yıl olan ve 20- 35 yaş arasındaki 

öğrencilerin giriş hakkına sahip olduğu bu okulun ilk müdürlüğüne, Mirlivalık’tan 

emekli Davut Paşa atanmıştır. Medresenin 6 Şubat 1913 tarihli nizamnâmesinde 

açılış amacı şöyle ifade edilmiştir. “ Ahkâm-ı Âliye-i Kur’âniyye ve Sünnet-i Seniyye-

i Nebeviyye dairesinde mevâiz-i hasene-i içtimaiye icrasıyla din-i mübin-i İslâm’ın 

                                                 
163 Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 105. 
164 Recai Doğan, A.g.m., s. 424. 
165 Recai Doğan, A.g.m., s. 425. 
166 Yaşar Sarıkaya, Medreseler ve Modernleşme, İstanbul, 1997, s. 179. 
167 Reşit Rıza, “Meşrutiyet İstanbul’una seyahat ve Dâru’l-İlm ve’l-İrşad Projesi”, Trc. İrfan İnce, 
İstanbul Araştırmaları 5, İstanbul, 1998, s. 167–170. 
168 Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 105-106; Mustafa Ergün, İkinci  Meşrutiyet Devrinde Eğitim 
Hareketleri, Ankara, 1996, s. 348; Recai Doğan, “Osmanlının Son Döneminde Yaygın Din 
Eğitiminde Vaaz ve Vâizlik”, Diyanet İlmi Dergi, c. XXXV, S. 1, Ankara, Ocak-Şubat-Mart 1999, s. 
199. 
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müessis-i medeniyet ve fazilet olduğunu cihan-ı insaniyete neşredebilecek erbab-ı 

kemali yetiştirmektir”.169 Yine 19 Şubat 1914 tarihli Medresetü’l-Vâizîn 

Nizamnâmesinin birinci maddesinde; “Ahkâm-ı Âliye-i Kur’âniyye ve Sünen-i 

Seniyye-i Nebeviyye dairesinde Mekarim-i ahlâkiye’yi ve Din-i Mübin-i İslâm’ın 

terakkiyât-ı medeniyeye hâdim hikem-i celîle ve mevâiz-i hasene-i ictimaiyesini neşr 

ve tâmîm edecek erbab-ı irşad ve duat yetiştirmek maksadıyla Evkaf-ı Hümayun 

Nezâreti Müessesat-ı İlmiye Müdiriyeti’ne merbût olmak üzere Medrese’tül vâi’zîn 

namı ile bir dâru’l-ulum-ı âli tesis edilmiştir”.170 

Bu amaçlar doğrultusunda yüksek dereceli bir medrese olarak tesis edilen bu 

okulda okutulacak dersler; “ Tefsir-i Şerif, Hadis-i Şerif, İlmi Kelâm, İlmi Fıkıh, İlmi 

Usul-i Fıkıh, Feraiz, Tarih, Siyer-i Nebi, Coğrafya, Türk-Arap-Fars Edebiyatı, 

Riyazât, İlm-i Hey’et, Tabiat Bilgisi ve Kimya, Felsefe (Mantık, Ruhbilim, Ahlâk, 

Metafizik, Felsefe ve İslâm Felsefesi Tarihi), Toplum ve Eğitim Bilgisi, Hukukî 

Bilgiler, İktisat ve Maliye, Sağlık Bilgisi, Beden Eğitimi, Hitabet ve Mev’ize dersleri 

olarak belirlenmiştir”.171 

Sınavla öğrenci alınan bu medreseye girecek olan kişinin; sabıkasız, sağlıklı, 

organ eksikliği veya kekemeliği olmaması gerekiyordu. Öğrencilerden mezuniyet 

sonrası nezâretin göstereceği görevde, dört yıl süreyle mecburî hizmette bulunmaları 

istenmiştir.172 

Nitelikli vâiz yetiştirmek üzere tesis edilen Medresetü’l-Vâizîn, kuruluşunu 

takiben ilk iki yılda, başarılı bir eğitim öğretim verememiştir. Bu başarısızlık okulun 

idaresindeki eksiklikler, öğretmenlerin tayin ve tespitindeki hatalar ve okul 

programının, öğrencilerin seviyesinin üzerinde olmasından kaynaklanmıştır.173 

Görülen bu yetersizliğin giderilmesi için her ne kadar çaba harcanmışsa da,  

                                                 
169 Mehmet Faruk Bayraktar, A.g.e., s. 49; Mustafa Ergün, A.g.e., s. 347. 
170 Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi,  İstanbul, 1983, s. 308. 
171 Recai Doğan, “ İkinci  Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde Din Eğitim ve Öğretimi”, 
AÜİFD, S. 38, Ankara, 1998, s. 427; Nesimi Yazıcı, “Osmanlıların Son Döneminde Din Görevlisi 
Yetiştirme Çabaları Üzerine Bazı Gözlemler”, Diyanet Dergisi, Ankara, Ekim-Kasım-Aralık 1991, c. 
XXVII, S. 4, s. 49; Recai Doğan, “Osmanlının Son Döneminde Yaygın Din Eğitiminde Vaaz ve 
Vâizlik”, Diyanet İlmi Dergi, c. XXXV, S. 1, Ocak-Şubat-Mart 1999, s. 199. Ayrıca Medresetü’l-
Vâizîn’de okutulan ders programı ve öğretim kadrosu hakkında geniş bilgi için Bkz:  Cerîde-i İlmiye, 
S. 9, İstanbul, R.evvel 1333, s. 573-579. 
172 Hüseyin Atay, A.g.e., s. 308; Nesimi Yazıcı, “Osmanlıların Son Döneminde Din Görevlisi 
Yetiştirme Çabaları Üzerine Bazı Gözlemler”, Diyanet Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık 1991, c. XXVII, 
S. 4, s. 107. 
173 “Medresetü’l-Vâizîn”, Sebilurreşad, c.II, S. 273, İstanbul, 21 Teşrîn-i Sânî 1329, s. 194–195. 
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memleketin içinde bulunmuş olduğu savaşlar sebebiyle, kendisiyle hedeflenen 

amaçlara tam olarak ulaşılamamıştır. Medresetü’l-Vâizîn, 1919 sonlarında, 

Medresetü’l Eimme ve’l-Huteba ile birleştirilerek “Medresetü’l-İrşâd” adıyla yeni bir 

medreseye dönüştürülmüştür.174 

Medresetü’l-Vâizîn, Medresetü’l-İrşâd bünyesine katıldıktan sonra, vâizîn 

şubesi adıyla vâiz yetiştirme görevini sürdürmüştür. 1919 yılı sonlarında kurulan 

Medresetü’l-İrşâd ise, doğrudan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bağlanmıştır. 12 

Ağustos 1918’de faaliyetlerine başlayan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, 

kuruluşundan hemen sonra 1912’de eğitim-öğretime başlamış olan Medresetü’l-

Vâizîn ile ilgilendiğini görmekteyiz. Yaptığımız araştırmada, Medresetü’l-Vâizîn ile 

ilgili bilgi veren kitap veya makalelerde, bu okul ile Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

arasında bir bağlantı olduğuna dair her hangi bir kayda rastlamadık. Fakat Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetlerine baktığımızda, Medresetü’l-İrşâd’ın kuruluşuna 

kadar ki sürede, Evkaf Nezâreti’ne bağlı olmasına rağmen, Medresetü’l-Vâizîn’in 

idaresi, öğretmen ataması, öğrencilerinin sorunları, ekonomik durumu gibi konularda 

bu okul ile ilgilendiğini ve hattâ kendisine bağlı bir kurum derecesinde 

faaliyetlerinde söz sahibi olduğunu görmekteyiz. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 22 

Mayıs 1335/1919 tarihinde yapmış olduğu toplantı da; “Medresetü’l-Vâizîn birinci ve 

ikinci sınıf Edebiyat-ı Arabiye muallimi Maruf Rusafi Efendi bir seneden beri dersine 

devam etmediği ve vazifesinin Şevket Bey tarafından vekâleten ifa kılındığı medrese-i 

mezkure müdüriyetinden bildirilmiş olmakla, mûmâ-ileyhin müstafî addıyla yerine 

tarih-i mübaşeretinden itibaren Şevket Bey’in tayini münasip olacağı zımnında 

makamı Meşîhat-penahiye tezkire yazılmasına karar verilmiştir”.175 Bu karardan da 

anlaşılacağı üzere Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Medresetü’l-Vâizîn’in öğretmen 

atamalarında yetki kullanmıştır.  

Yine Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin aynı gün yapmış olduğu toplantıda; 

Medresetü’l-Vâizîn’in kâtibi Tevfik Efendi’den gelen talep görüşülmüştür. Bu talebe 

göre, medrese müdüriyetinin münhal olmasından dolayı, mezuniyet diplomalarının 

kim tarafından mühürlenip onaylanacağı sorulmuştur. Bu talebe cevaben; medreseye 

                                                 
174 Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 112. 
175 Karar Defteri, s. 20. 
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asil müdür tayinine kadar, okulun idaresi ve diplomaların onaylanması hususunda, 

Kâtip Tevfik Efendi’nin vekâleten görevlendirilmesi karara bağlanmıştır.176 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Medresetü’l-Vâizîn’in idarî taleplerinin yanında, 

öğrencilerinin istekleri doğrultusunda da kararlar almıştır. 14 Temmuz 1335/1919 

tarihli toplantı da Medresetü’l-Vâizîn son sınıf öğrencisi Ali Haydar Efendi’nin; son 

imtihanlar neticesine göre mezun sayılma talebi ele alınıp, bu sonuçlara göre diploma 

alamayacağı, gelecek ikmal sınavlarında başarılı olabilmesi halinde kendisine 

diploma verileceği kararı alınmıştır.177 Bir diğer toplantıda ise; Dâru’l-Hilafeti’l 

Âliyye Süleymaniye Medresesi giriş sınavlarında başarılı olan üç kişinin, 

Medresetü’l-Vâizîn’e kayıtlarının kabul edilmesi yönündeki talepleri 

değerlendirilmiş ve bunların okula kabulü hususunda Medresetü’l-Vâizîn 

Müdüriyeti’ne yazı yazılmıştır.178  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, bu dönem içerisinde, Medresetü’l-Vâizîn’in 

sadece eğitim ve idarî sorunları ile alakadar olmamış, okulun malî ihtiyaçları 

konusunda da kararlar almıştır. Medresetü’l-Vâizîn’in bir kısım eşyasının Meşîhat 

Makamı’na nakli karşılığında verilmesi gereken beş yüz kuruş nakliye ücreti için, 

Evkaf-ı Hümayun Nezâreti’ne yazı yazılmıştır.179 Kurumun 18 Ağustos 1335/1919 

tarihli toplantısında, Medresetü’l-Vâizîn öğrencileri için düzenlenecek on beş 

diplomanın, kâğıt parası ve hattat ücreti karşılığı olmak üzere bin kuruşun, okul 

mutemedine verilmesi, Evkaf Nezâretind’en talep edilmiştir.180 

Medresetü’l-Vâizîn’in genel giderlerinin yanında, personelinin maaşları 

hususunda da kararlar alan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, müdür vekili Kâtip Tevfik 

Efendi’ye müdür maaşı olan aylık 1500 kuruşun yarısının verilmesi 

kararlaştırılmıştır.181 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Medresetü’l-Vâizîn öğrencilerinin 

bitirme sınavları ve bunlarda görev yapacak kişilerin tespiti, imtihan tarihlerinin 

belirlenmesi gibi konularda da çalışmalar yapmıştır. Nitekim 19 Temmuz 

1335/1919’da yapılan toplantıda; Medresetü’l-Vâizîn son sınıf öğrencilerinin, 

Bayezid Cami’inde yapılacak mezuniyet sınavlarında, görevli kişilerin hazır 

                                                 
176 Karar Defteri, s. 21.  
177 Karar Defteri, s. 23. 
178 Karar Defteri, s. 28. 
179 Karar Defteri, s. 22. 
180 Karar Defteri, s. 29. 
181 Karar Defteri, s. 24. 
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bulunmaları hususunun, günlük gazetelere ilan verilerek duyurulması 

kararlaştırılmıştır. Bu sınavda görev yapmak üzere Ders Vekâleti’nden bir üye talep 

edilmiş ve bu konunun bilgi mahiyetinde Evkaf Nezâreti’ne bildirilmesi kabul 

edilmiştir.182  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, kuruluşundan itibaren Medresetü’l-Vâizîn’in 

Medresetü’l-İrşâd bünyesine katıldığı tarihe kadar, bu okulun idaresi ve çeşitli 

ihtiyaçların giderilmesi yönünde çok sayıda kararlar aldığını görmekteyiz. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’ye böyle bir görevin verildiğine dair özel bir hüküm ile 

karşılaşmamamıza rağmen, kurumun yazışmalarına ve Karar Defterine baktığımızda, 

bu görevi üstlenmiş olduğunu görmekteyiz. Medresetü’l-Vâizîn, Medresetü’l-Eimme 

ve’l-Hütebâ ile birleştirilip Medresetü’l-İrşâd’a dönüştürüldükten sonra Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’ye doğrudan bağlanmış ve bu kurum tarafından idare edilmiştir.  

b. Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ: 

İslâm ve Osmanlı toplumunda önemli bir yeri olan imamlık müessesesine ve 

bu görevi icra eden imamların yetiştirilmesine, her zaman ehemmiyet verilmiştir. 

Zira imamlık görevi sadece namaz kıldırmak olarak anlaşılmamış, hükümet ile halk 

arasındaki birçok işe aracılık eden çok işlevli bir vazife, olarak algılanmıştır. 

Osmanlı döneminde imamlar; halkı dinî konularda aydınlatmak, gerektiğinde 

öğretmenlik yapmak, evlenme ve boşanma işlerini yürütmek, nüfus kayıtlarını 

tutmak gibi, farklı alanlarda görev üstlenmişlerdir.183 İmamlar, bazen de devletin 

duyurularını halka iletme görevini yapmışlardır. Nitekim ilk Türkçe gazete olan 

Takvim-i Vakaiyi’nin çıkışı gündeme geldiğinde Alxandre Blocque’nin vermiş 

olduğu layihada; gazetenin imamlar tarafından halka okunması, teklif edilmiştir.184  

Hatipler ise, Cuma ve Bayram namazlarında hutbe okumak suretiyle, halkı dinî 

konularda aydınlatma görevini yürütmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde İkinci  

Meşrutiyet dönemine kadar imamlar, genel medreselerde yetişmekte idi. Çoğu zaman 

imamlar medreseyi bitirmeden imamlık görevine başlamışlardır. “İmam 

atamalarında genelde bu hizmeti yerine getirmek için yeterli donanımda, dolayısıyla 

                                                 
182 Karar Defteri, s. 24. 
183 Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 112. ; Recai Doğan, “ İkinci  Meşrutiyet Dönemi Eğitim Hareketlerinde 
Din Eğitim ve Öğretimi”, AÜİFD, S. XXXVIII, Ankara, 1998, s. 428. 
184 Nesimi Yazıcı, Takvim-i Vakayi Belgeler, Ankara, 1983, s. 79. 
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dinî bilgilere mücehhez ve iyi ahlâk sahibi olmak şartları aranmakta, ancak eğitim 

durumları için her zaman için söz konusu olmamaktaydı”.185  Osmanlı Devleti’nin 

son dönemlerinde, İmam yetiştirmek üzere bazı okulların açılması gündeme 

gelmiştir. “Mahalle imam ve hatiplerinin eğitimleri için 1882–83 senesinde Menşe-i 

Eimme ve’l-Hutebâ adıyla üç adet mektep açılmış olmakla beraber, bunların 

semereli olmadıkları görülmüştür. 1888 senesinde kabul edilen mahalle imamlarının 

eğitimleri ve tayinleri ile ilgili yeni nizamnâme tatbikatından ötürü de bu mekteplerin 

kapatılması cihetine gidilmiştir”.186 İkinci Meşrutiyet dönemine gelindiğinde, 

mahalle ve köy imamlarının yetersizliği ve iyi bir eğitimden geçmedikleri, yeterli 

sayıda imamın yetiştirilemediği gibi konular yaygın bir şekilde tartışılmıştır. Bu 

dönemde genel medreselerin yeniden düzenlenmesi çerçevesinde nitelikli imam ve 

hatip yetiştirmek amacıyla, 1913 tarihinde, Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ 

kurulmuştur.187 Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ’nın eğitim süresinin ve öğrenci 

sayısının azlığı sebebiyle okuldan ziyade bir yıllık kurs niteliğinde olduğu 

düşünülebilir.188  

Medrese; imam hatipler kısmı, ezan ve ilahi kısmı olmak üzere iki şubeden 

oluşmaktaydı. Bu okulda okutulan dersler, her kısım için ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Buna göre: 

İmam ve Hatip Kısmı: Kur’ân-ı Kerîm Nazariyâtı ve Tatbikatı, Malumât-ı 

Kanûniye, Kelâm İlmi, Ahkâm-ı Nikâh ve Talak, Hitâbet-i Arabiye Nazariyâtı ve 

Tatbikatı, Türkçe Hitâbet, Ahkâm-ı İbadet.  

Ezan ve İlahî Kısmı: Kur’ân-ı Kerîm Nazariyâtı ve Tatbikatı, Ahkâm-ı İbadet, 

Ezan ve İlahî Nazariyâtı ve Tatbikatı şeklinde belirlenmiştir.189   

Müfredatı bu şekilde belirlenen okulun, öğrenci sayısının azlığı dikkat 

çekicidir. Nitekim Cerîde-i İlmiye’de yayınlanan, okulun 1919 senesi yılsonu sınav 

sonuçlarına göre; Eimme ve Hütaba kısmından sınavlara altı kişi katılmış, bunlardan 

üçü başarılı olmuştur. Yine Ezan ve İlahî kısmından sınavlara katılan yedi 

öğrenciden, altısı başarılı olmuştur. Eimme ve Hüteba kısmından dört kişinin aynı 

                                                 
185 Kemal Beydilli, Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, İstanbul, 2001, s. 4. 
186 Kemal Beydilli, A.g.e., s. 26. 
187 Nesimi Yazıcı,A.g.m., s. 112–115; Recai Doğan, A.g.m., s. 428–429; Hüseyin Atay, A.g.e., s. 311-
312. 
188 Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 115. 
189 Cerîde-i İlmiye, S. 48,  İstanbul, Zilkade 1337, s. 515–516. 
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zamanda Ezan ve İlahî kısmının sınavlarına da katılmasından dolayı, bu okuldan 

bitirme sınavlarına giren öğrencilerin toplam sayısının, dokuz olduğu 

anlaşılmaktadır.190 

Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ, Medresetü’l-Vâizîn ile birlikte 1919’da 

Medresetü’l-İrşâd adıyla yeni bir medreseye dönüştürülmüş ve Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye bağlanmıştır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kuruluşundan itibaren dinî konuların bütünüyle 

alâkadar olduğu gibi, bu yönde eğitim veren okullar ile de ilgilenmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ ile ilgili çalışmaları, 

Medresetü’l-Vâizîn’e nispeten daha sınırlı olmuştur. Bunun nedeni, okulun öğrenci 

sayısının azlığı ve bu okuldan gelen taleplerin sınırlı olmasından kaynaklanmış 

olmalıdır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 17 Haziran 1335/1919 tarihli toplantısında, 

Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ Kâtibi Şevki Efendi’nin kâtiplik görevi yanında, 

Damat İbrahim Paşa Camii Müezzinliği de yaptığı ve kendisine sadece müezzin 

maaşının verildiği şeklindeki talebi değerlendirilmiştir. Neticede, söz konusu kişiye 

müezzinlik maaşının yanı sıra, otuz kuruşluk kâtiplik maaşının da verilmesi 

kararlaştırılmıştır.191 Diğer bir toplantıda ise; Kâtip Şevkî Efendi’nin maaşına zam 

talebi uygun bulunarak, talep Evkaf Nezâreti’ne iletilmiştir.192 Bu medrese lağv 

edildikten sonra da, açıkta kalan personelinin talepleri de Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

tarafından değerlendirilmiş ve bunların yeni görevlere yerleştirilmeleri 

sağlanmıştır.193 

Bu kararlardan anlaşılan, Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ personeli, Evkaf 

Nezâreti’ne bağlı olmalarına rağmen, bu kurum nezdindeki taleplerinin, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye vasıtasıyla yapıldığıdır. Bu nedenlerle Evkaf Nezâreti’ne bağlı 

olan bu medreseyi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından doğrudan idare edilen bir 

okul olarak değerlendirmek mümkün değil ise de, ondan bağımsız olduğu sonucunu 

çıkartmak da mümkün değildir.  

 

                                                 
190 Cerîde-i İlmiye, S. 48, s. 515–516; Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 115. 
191 Karar Defteri, s. 22. 
192 Karar Defteri, s. 25. 
193 Karar Defteri, s. 39. 
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c. Medresetü’l-İrşâd:  

Evkaf Nezâreti’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Medresetü’l-Vâizîn ve 

Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ, 1919 yılında birleştirilerek, Medresetü’l-İrşâd 

adıyla, yeni bir medreseye dönüştürülmüşlerdir. “Uzunca bir süredir dikkat çeken 

vâizlerdeki yetersizliğe son vermek, kalifiye imam ve müezzinler yetiştirmek 

amacıyla”194 kurulan bu medrese, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bağlanmıştır. Vâizîn 

ve Eimme ve’l-Hüteba olmak üzere iki şubeden oluşan bu medresenin 

nizamnâmesinin, her ne kadar Cerîde-i İlmiye’de onaylanmak üzere olduğu 

belirtilmiş ise de, daha sonra böyle bir nizamnâme yayımlanmamıştır. Böyle bir 

nizamnâmenin kaleme alındığı ve Meşîhat Makamı’na gönderildiği, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye Karar Defterinde de ifade edilmiş, fakat ne Cerîde-i İlmiye’de ne 

de Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarında bu nizamnâmenin metni verilmemiştir.195 

Medresenin vâizîn şubesinin tahsil süresi üç, Eimme ve’l-Hüteba kısmınınki ise iki 

yıl olarak belirlenmiştir. Vâizîn şubesine her yıl on öğrencinin alınarak, bunların 

Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye Medresesi öğrencileri gibi bütün ihtiyaçlarının giderileceği 

ve kendilerine aylık yüzer kuruş verileceği belirtilmiştir. Vâizîn şubesini bitirenlerin, 

yüksek okul mezunu sayılacakları ve bu okullardan mezun olanlara tanınan bütün 

haklardan faydalanabilecekleri ifade edilmiştir. Bu konuda Medresetü’l-İrşâd 

mezunlarından birisinin okulun statüsü ile ilgili sorusuna, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 

okulun mekâtib-i âliyeden sayılacağı kararını vermiş ve böyle kabul edilmesi için 

Maarif Nezâreti’ne yazı yazılmıştır.196 Yine bu şube mezunlarından, ruus alanların, 

zeyl meşîhatlerine, kara ve deniz askeri kıtalarının imamlıklarına, vilayet, liva ve 

kasabaların vâizliklerine tayin edilmeleri ön görülmüştür. Eimme ve’l-Hütaba şubesi 

mezunlarının ise asâleten veya vekâleten imamlık ve müezzinlik görevine atanmaları 

kararlaştırılmıştır.197 

                                                 
194 Nesimi Yazıcı, Kamil Miras Hayatı ve Eserleri, Ankara, 2002, s. 23. 
195 Cerîde-i İlmiye, S. 51, İstanbul, R.Evvel 1338, s. 1639, Karar Defteri, s. 24.  
196 Karar Defteri, s. 34. 
197 Cerîde-i İlmiye, S.51, s. 1639–1641; Nesimi Yazıcı, A.g.m., s. 116–117; 197 Hüseyin Atay, A.g.e., 
s. 313–314. 
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Medresetü’l-İrşâd’ın kuruluşunda, bu okulda okutulacak dersler ise şu şekilde 

belirlenmiştir.  

Vâizîn Şubesi: 

Tefsir-i Şerif, Hadis-i Şerif, İlm-i Kelâm, İlm-i Fıkıh, İlm-i Usûl-i Fıkıh, 

Feraiz, Ahkâm-ı Evkâf, Mezâhib-i İslâmiye ve Turuk-ı Âliye, Edyân, İlm-i Ahlâk, 

Siyer-i Nebî ve Tarih-i İslâm, Edebiyat-ı Türkiye ve İnşâ, Edebiyat-ı Fârisiye, Tarih-i 

Felsefe, İlm-i İctima, Hıfzı’s-sıhha, Hitabet ve Mev’iza. 

Eimme ve’l-Hüteba Şubesi: 

Tertil-i Kur’ân-ı Kerîm, Fıkıh, Tecvid, Hadis-i Şerif, Bazı Suver-i Şerîfe’nin 

Tefsiri, İlm-i Vücuh-ı Kıraat, Ahlâk, Hitâbet, Malumât-ı Kanûniye, Usul-i İnşa, 

Musiki.198 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, idaresi kendisine bağlanan bu medresenin; 

yönetimi, öğretmen ataması, öğrencilerinin sorunları, giderleri gibi birçok sorunuyla 

ilgilenmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin çalışmalarına baktığımızda, bu medrese 

ile ilgili olanlar önemli bir yer tutmaktadır. Zira faaliyetleri süresince 273 konuda 

kararlar alan, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu kararlarının kırk kadarı, Medresetü’l-

İrşâd hakkındadır. Medresetü’l-İrşâd ilk kurulduğunda, sadece vâizîn şubesinin 

idaresi, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye verilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye,19 

Temmuz 1335 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Hütebâ şubesinin de kendisine 

bağlanmasını talep etmiş ve bu konuda şu kararı almıştır. “Evkaf-ı Hümayun 

Nezâreti’nce idare edilmekte olan Medresetü’l-Vâizîn ve Medresetü’l-Eimme ve’l-

Hütebâ’nın nâmları Medresetü’l-İrşâd’a kalb edilmek ve bütçeleri şimdilik nezâret-i 

müşarun-ileyhâda kalmak üzere, bütün levâzımâtı ile beraber Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye rabtı lüzumuna dair, evvelce kaleme alınan madde-i nizâmiye, ol-babtaki 

esbâb-ı mûcibi üzere Makam-ı Meşîhat-ı Ulyâya takdim kılınmış olup, ahîren yalnız 

Medresetü’l-Vâizîn Dâru’l-Hikmeye ilhak olarak, Medresetü’l-Hutebâ’nın hariç 

bırakıldığı ve sadece kadrosu gönderilmekle iktifa olunduğu anlaşılmakla Medrese-i 

mezkûrenin dahi Makâm-ı Celîl-i Meşîhat-penahiye rabt olunduğunun resmen iş’ar 

olunmasına dair, Evkâf-ı Hümayûn Nezâret-i Celilesi’ne tezkire-i samiye-i Meşîhat-

penahi tastirine karar verildi”.199Medresetü’l-İrşâd’ın ilk kuruluşunda, sadece vâizîn 

bölümü, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bağlanmıştır. Hutebâ şubesinin, Dâru’l-
                                                 
198 Cerîde-i İlmiye, S. 54, İstanbul, R.Evvel 1338, s. 1639–1641. 
199 Karar Defteri, s. 24. 
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Hikmeti’l-İslâmiye’ye bağlanmasına dair bu kararda belirtilen yazıya verilen cevabı, 

Meşîhat Arşivi’nde ve kurumun kayıtlarında bulamadık. Fakat sonraki süreç 

içerisinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, Huteba şubesinin idaresi hususunda yetki 

kullandığını görmekteyiz. Bu yönde alınmış olan kararlar göstermektedir ki, vâizîn 

ile birlikte, bu şubenin de idaresi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye verilmiştir.200 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 1 Eylül 1335/1919 tarihli toplantısında, 

kendilerine bağlı olan Medresetü’l-İrşâd, Eimme ve’l-Hutebâ şubesinde, Vücuh-ı 

Kıraat tedrisi yapıldığından dolayı, Evkâf Nezâreti’nce idare edilmekte olan Dâru’l-

Huffaz’ın da bu kurumdan ayrılıp, kendilerine bağlanması talep edilmiştir.201 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Medresetü’l-İrşâd için yapmış olduğu 

çalışmaların, idarî, ekonomik ve eğitim ile alakalı yönlerinin bulunmasından dolayı 

bunları ayrı ayrı değerlendirmenin, konunun daha iyi tanıtılmasına katkı sağlayacağı 

kanaatindeyiz.  

Medresenin İdaresi ve Yapılan Eğitim ve Öğretim ile İlgili Çalışmalar: 

Medresetü’l-İrşâd idaresi, idarecilerinin atanmaları, görevden alınmaları, 

maaşlarının belirlenmesi, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin onayı ile gerçekleşmiştir. 14 

Ağustos 1335/1919 tarihli Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye toplantısında, yeni kurulan 

Medresetü’l-İrşâd’ın müdürlüğüne aylık 2500 kuruş maaşla Dersiamdan Yenişehirli 

Ahmet Şakir Efendi atanmıştır. Müdür yardımcılığına ise, aylık 1500 kuruş maaşla 

Medresetü’l-Vâizîn kâtibi ve müdür vekili Tevfik Efendi atanmıştır. Yine bu 

toplantıda medresenin kâtipliğine aylık 1200 kuruş ücretle, Mekatib-i İdadiye 

mezunlarından Ayetullah Efendi’nin atanması kararlaştırılmıştır.202 Okulun müdürü 

Ahmet Şakir Efendi’nin vefatından sonra, yerine müdür yardımcısı Tevfik Efendi 

vekâleten atanmıştır. Medresetü’l-İrşâd Müdüriyeti’nden yapılan talep doğrultusunda 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Tevfik Efendi’ye müdür maaşı verilmesini, Evkaf 

Nezâreti’nden talep etmiştir.203   

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, almış olduğu bütün kararlarda olduğu gibi, 

Medresetü’l-İrşâd ile ilgili kararları da, bir üst makam olan Meşîhat’a göndermekte 

idi. Bu nedenle, medreseye atanacak idareci, öğretmen ve memurlar öncelikle 

                                                 
200 Karar Defteri, s. 32. 
201 Karar Defteri, s. 32. 
202 Karar Defteri, s. 28. 
203 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Müsvedde Defteri, Meşihat Arşivi, Kayıt No: 1786, s. 57. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından belirlenip, alacakları ücretler tespit edildikten 

sonra, onay için Meşîhat Makamı’na gönderilmiştir. Medresetü’l-İrşâd 

kurulduğunda, daha önce var olan öğretmen kadrosunda da önemli değişiklikler 

yapılmıştır.204 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, medresenin idareci atamalarında olduğu gibi, 

öğretmen ve diğer görevli memurların tayinlerini de belirlemiştir. Ne kadar 

öğretmenin görevlendirileceğine dair, Evkaf Nezâreti’nden alınan kadro miktarı 

doğrultusunda, atamalar yapılmıştır.205  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Karar Defteri’nde, bu medreseye atanmış olan 

öğretmenlerin isimleri ve okutacakları dersler belirtilmiştir. Biz burada bunlardan 

birkaç örnek vermek ile yetineceğiz. 4 Teşrini Sani 1335/1919 tarihli toplantıda; 

Medresetü’l-İrşâd Vâizîn Bölümü, ikinci sınıfında okutulan felsefe dersine, 

Muhammed Ali Ayni Bey’in, Fizyoloji dersine, Osman Bey’in, Tertîl-i Kur’ân 

dersine ise Hafız Hasan Efendi’nin tayin olmasına karar verilmiştir.206 

Diğer bir toplantıda ise, Medresetü’l-İrşâd Vâizîn şubesi birinci sınıf, İlm-i 

Kelâm muallimi Kamil Efendi’nin ve ikinci sınıf İlm-i Kelâm muallimi Hasan Lâmî 

Efendi’nin istifaları nedeniyle, yerlerine Medrese-i Süleymaniye muallimlerinden 

Kamil Efendi ve Hoca Nurullah Efendilerin asaleten tayinleri uygun görülmüştür.207 

Medreseye yapılan öğretmen tayinlerinin yanında, istifa, becâyiş ve izin alma 

taleplerinin kabulüne de Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye karar vermiştir. Nitekim 6 

Kânûn-ı Evvel 1336/1920 tarihinde, Ali Rıza Efendi’nin Medresetü’l-İrşâd Huteba 

şubesi hitabet dersi muallimliğinden istifası görüşülüp kabul edilmiş, yerine 

Dersiamdan Bekir Efendi’nin tayinine ittifakla karar verilmiştir.208 Medresetü’l-İrşâd 

Ahlâk muallimlerinden Nurullah Efendi’nin, Bulgaristan’a gitmek için iki ay izin 

talebi kabul edilmiş, yerine Abdurrahman Sami Efendi’nin vekâleti uygun 

görülmüştür.209 6 Teşrini Evvel 1335/1919 tarihli kararda ise, Fıkıh muallimi Şevket 

Efendi ile Kelâm muallimi Fehmi Efendi’nin becâyiş talepleri kabul edilmiştir.210 

                                                 
204 Bu konuda bkz. Cerîde-i İlmiye, S. 51, s. 1640–41. 
205 Karar Defteri, s. 31. 
206 Karar Defteri, s. 38. 
207 Karar Defteri, s. 42. 
208 Karar Defteri, s. 74. 
209 Karar Defteri, s. 91. 
210 Karar Defteri, s. 36. 
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Medresetü’l-İrşâd’ın idareci ve öğretmenlerinin tayinlerinin yanında, diğer 

personelinin de talepleri, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından yerine getirilmiştir. 

Nitekim bu medresede görev yapmış olan kâtip ve hademelerin tayin, istifa, azil 

işlemleri Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından yürütülmüş, personelinin izin 

taleplerine de cevap verilmiştir. 4 Eylül 1335/1919 tarihinde yapılmış olan 

toplantıda, Medresetü’l-İrşâd kadrosunda bulunan 450 kuruşluk bir ve 300 kuruşluk 

iki hademe kadrosuna Ahmet Ağa, Hüseyin Ağa ve Samatyalı Hüseyin Efendi’nin 

tayinleri münasip görülmüştür.211 Diğer bir toplantıda ise Medresetü’l-İrşâd 

hademesi iken memleketine gidip, terk-i hizmet eden Ahmed Ağanın yerine Mustafa 

Efendi’nin tayinine karar verilmiştir.212   

Medresede kâtip olarak görev yapan Ayetullah Efendi’nin, Bulgaristan’a 

gitmek için izin talebi kabul edilmiş ve yerine vekâleten atama yapılmıştır.213 

Ayetullah Efendi’nin, Bulgaristan’dan izin süresinin bitiminde dönmemesinden 

dolayı, babası Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye müracaat ederek, bu ülkedeki mevcut 

şartları gerekçe gösterermiş, oğlunun müstafi sayılmamasını talep etmiştir.214  

Medresetü’l-İrşâd öğrencilerinin okula kabulleri, sınav tarihlerinin 

belirlenmesi, mezuniyet sonrası çeşitli görevlere atanmaları gibi konular da, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin gündemine alınmıştır. Nitekim Medresetü’l-İrşâd, Vâizîn 

şubesi talebelerinden Şevki Efendi’nin Harb-i Umûmî dolayısıyla giremediği 

imtihanlarının yapılıp, ikinci sınıfa terfii kabul edilmiştir.215 Yine mazereti nedeniyle 

imtihanlara katılamamış olan Ahmed Leziz Efendi’nin talebi değerlendirilmiş ve 

tekrar imtihan edilip başarılı olması halinde, üçüncü sınıfa kaydına karar 

verilmiştir.216  

5 Şubat 1337/1921 tarihinde ise, Medresetü’l-İrşâd müdüriyetinin; ders tatili 

ve sınav tarihlerinin belirlenmesini isteyen talebi değerlendirilmiştir. Buna göre 

derslerin Recep ayının on beşinde bitirilmesi ve imtihanların Şubat’ın on beşinde 

başlayıp yirmisinde sonlandırılması uygun görülmüştür.217 

                                                 
211 Karar Defteri, s. 32. 
212 Karar Defteri, s. 34. 
213 Karar Defteri, s. 63. 
214 Müsvedde Defteri, s. 34. 
215 Karar Defteri, s. 36. 
216 Karar Defteri, s. 46. 
217 Karar Defteri, s. 76. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Medresetü’l-İrşâd mezunlarının memuriyetlere 

atanmaları konusunda da gayret sarf etmiştir. 5 Kânûn-ı Sânî 1336/1920 tarihinde 

ders vekâletinden ve Babı Fetvâ makamlarından memuriyetlere Medresetü’l-İrşâd 

mezunlarının tercihen alınması talep edilmiştir.218  

Medresenin Malî İhtiyaçlarının Giderilmesine Dair Yapılan Çalışmalar: 

Medresetü’l-İrşâd’ın idaresinden Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye sorumlu iken, 

malî ihtiyaçlarının giderilmesi Evkaf Nezâreti’ne bırakılmıştır. Fakat Medrese için 

bütçe belirlenmesi ve giderlerinin tespiti Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından 

yapılmış, bunun için gerekli olan para, Evkaf Nezâreti’nden talep edilmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, medreseden kendisine intikal eden ihtiyaçları temin için 

öncelikle değerlendirme yapıp, kaynak tespit ettikten sonra, talepte bulunmuştur. 

Öğrencilere verilmesi gereken maaşlar, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından takip 

edilmiş, ödemeler geciktiğinde, bunların ödenmesi için kararlar alınmıştır.219 

Medresetü’l-İrşâd’ın sabun, kömür ve gaz gibi bazı ihtiyaçlarının giderilmesine dair, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından çeşitli zamanlarda kararlar alınmıştır.220 Ayrıca 

medresede görev yapan hademelerin elbiselerinin yenilenmesi için, 8 Eylül 

1335/1919 tarihinde Evkaf Nezâreti’ne yazı yazılmıştır. Bunun yanında, öğrencilere 

elbise temini için de çalışmalar yapılmıştır.221 Yine öğrenciler için gerekli olan 105 

adet kitabın alınıp gönderilmesi, 6 Kânûn-ı Evvel 1336/1920 tarihinde, Evkaf 

Nezâreti’nden talep edilmiştir.222  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, çok sayıda kararından anlaşılmaktadır ki, 

Medresetü’l-İrşâd ve öğrencilerinin ihtiyaçları, bu kurum tarafından tespit edilip 

sağlanmıştır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 21 Teşrîn-i Evvel 1338/1922 tarihinde yapmış 

olduğu son toplantısında, yine Medresetü’l-İrşâd’ın sorunlarını görüşmüş ve bu 

okulun öğrencilerinden gelen talepleri değerlendirmiştir. Bu toplantıdan sonra bir 

daha toplanamamış olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Medresetü’l-İrşâd ile 

münasebeti de böylece bu tarihte sona ermiştir. 

                                                 
218 Karar Defteri, s. 44. 
219 Karar Defteri, s. 59. 
220 Karar Defteri, s. 41,66. 
221 Karar Defteri, s. 76. 
222 Karar Defteri, s. 74. 
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Medresetü’l-İrşâd’ın öğrenci sayısı da kendisinden önce kurulmuş olan 

Medresetü’l-Vâizîn ve Medresetü’l-Eimme ve’l-Hütebâ gibi istenilen düzeyde 

olmamıştır. Büyük beklentilerle kurulmuş olan bu medreselerin gerekli rağbeti 

görmemeleri ve az sayıda öğrencinin mezun olmuş olmasının, kanaatimizce önemli 

bir nedeni de o dönemde yaşanmış olan savaşlardır.223 Nitekim bu okullara kayıt 

yaptırmış olan bazı öğrenciler, o dönemde yaşanmakta olan savaş gibi zor şartlar 

nedeniyle, sınavlara katılamamışlar ve tekrar imtihan edilmeleri talebiyle, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’ye müracaat etmişlerdir.224 Bütün bu olumsuz şartlara rağmen 

Medresetü’l-İrşâd, medreselerin kapatıldığı tarihe kadar varlığını sürdürmüştür. 

B. GENEL EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ 
FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye faaliyetleri süresince, kendisine yasa ile verilmiş 

olan mektep ve medreselerdeki din eğitiminin işleyişini takip etmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye 9 Haziran 1335/1919 tarihli toplantısında, genel eğitim 

kurumlarına yönelik kendilerine verilmiş olan görev, şu şekilde açıklanmıştır: 

“Dersaadet ve taşradaki bi’l-cümle mektepte ulûm-ı diniye tedrisâtının ve ahlâk ve 

şeâir-i İslâmiyenin suret-i tatbikinin mürakabe altında bulundurulması ve icabı hale 

göre tedbir ittihazı Meşîhat-ı İslâmiye’ye ait olduğuna ve Makam-ı Meşîhat-ı 

Ulyâ’nın bu görevi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ve şuubâtı vasıtasıyla icra 

eyleyeceğine dair Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye nizamnâme-i mahsusunun 5. maddesini 

izahen bir madde-i müteferride kaleme alınması hususuna karar verildi”.225 Fakat 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Karar Defteri’nde kaleme alınmasına karar verilen bu 

maddeyi göremedik. Muhtemelen böyle bir madde yazılmamış ve Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye bu görevini okulları ve yapılan eğitimi denetleme şeklinde yapmamış, kendi 

çalışma yöntemi doğrultusunda gelen şikâyet ve talepleri değerlendirmek, bunları 

gerekli yerlere bildirmek ile yetinmiştir. Araştırmamızın bu bölümünde Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin genel eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik yapmış olduğu 

faaliyetlerden bazı örnekler vererek bu yöndeki çalışmalarını tanıtmaya çalışacağız.  

                                                 
223 Bu konuda benzer kanaatler için bkz. Hikmet Özdemir, Ulusun Direnişinde Üniversitenin Rolü, 
Ankara, 2003, s. 14. 
224 Karar Defteri, s. 36. 
225 Karar Defteri, s. 21. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kuruluşundan kısa bir süre sonra, mekteplerde 

okutulacak Kıraat-ı Kur’ân dersi için kitap yazılması hususunda bir komisyon 

teşkiline karar verilmiştir. Buna göre Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye başkâtibi Akif Bey, 

Darulfünûn Medresesi müderrisi umumisi Ahmet Naim ve Medrese-i Süleymaniye 

müderrislerinden Ferit Bey olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturulmuştur. Bu 

komisyon üyelerinin Pazartesi günleri Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de bulunarak 

çalışmalarına karar verilmiştir.226 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, okullardaki din dersleri için kitap yazılması 

yanında, bu derslerin içeriği ve saatlerinin belirlenmesi yönünde de çalışmalar 

yapmıştır. Nitekim Mekatip-i İdâdiye’de, Ulûm-ı Diniye derslerine tahsis kılınan 

vakitlerin, yetersiz olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda Bandırma 

Müftülüğü’nden Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen şikâyet değerlendirilmiştir. 

Bütün mekteplerde dinî ilimlerin tedris tarzı, ahlâk ve şeâir-i İslâmiye’nin uygulama 

derecesi konusunda bilgi sahibi olmak ve ona göre teşebbüste bulunma görevinin 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye ait olduğu ifade edilerek, Maarif Nezâreti’ne yazı 

yazılmıştır. Buna göre Mekatip-i İdâdiye ve Sultaniye de dinî ilimlerin tedrisi için, 

haftada kaç saat tahsis edildiği ve hangi kitapların okutulduğu Maarif Nezâreti’nden 

sorulmuştur.227 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, genel mekteplerde okutulan Din dersi 

saatlerinin azlığını ve öğretmenlerinin yetersizliğini 29 Mart 1335/1919 tarihinde 

yapmış olduğu toplantıda, gündemine almış ve bu hususta bazı kararlar vermiştir. 

Toplantıda, din derslerinin saatlerinin azlığı, bu derslere giren öğretmenlerin 

iktidarsızlığı ve Fünûn-ı Riyâziye ve Hikemiye öğretmenlerinin de konuşmalarında, 

öğrencinin akâidini ifsat edecek tarzda beyanatlar verdikleri tespit edilmiştir. Bu 

nedenlerle; Ulûm-ı Diniye ders saatlerinin yeterli düzeye çıkartılması, öğretmenlerin 

muktedir kişilerden seçilmesi, Fen dersi öğretmenlerinin de İslâm akîdesini 

muhafaza eden kişilerden oluşturulması ve öğrencilerin dinî akidesini bozacak 

konuşmalar yapan kişilerin engellenmesi, Maarif Nezâreti’nden talep edilmiştir.228 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bu örneklerde de görüldüğü gibi okullarda Din 

eğitimi alanında görmüş olduğu eksikliklerin giderilmesini Maarif Nezâreti’nden 

                                                 
226 Karar Defteri, s. 14. 
227 Karar Defteri, s. 18. 
228 Karar Defteri, s. 19. 
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talep etmiştir. Bu okullar kendisine bağlı olmadığı için Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

görülen eksiklikleri tespit etmek ve değerlendirmek ile yetinmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, bu okullarda yapılan Din eğitiminin yanı sıra, 

bunlara yönelik dinî ve ahlâkî endişelerle yapılan şikâyetleri de gündemine almıştır. 

3 Teşrîn-i Sânî 1335/1919 tarihli toplantıda; bazı mekteplerde çalışanların, çalgı çalıp 

içki içtikleri ve çevreyi rahatsız ettikleri konusu ele alınmış, bu durumun hemen 

engellenmesi Dâhiliye Nezâreti’nden talep edilmiştir.229 Diğer bir toplantıda ise kız 

ve erkek Dârülfünûnlarının birbirinden ayrılıp, ayrı binalara taşınmaları takdir 

edilmiş ve bu hususta İslâmî âdâp ve terbiyeye dikkatin önemi vurgulanmıştır. 

Ayrıca yapılan bu uygulamanın diğer okullar için de örnek alınması hususunda 

Meşîhat Makamı’nın, Meclis-i Vükelâ ve Maarif Nezâreti nezdinde girişimde 

bulunması istenmiştir.230  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, eğitim kurumlarına mensup öğrencilerden ve 

personelden kendisine gelen talepleri de karşılıksız bırakmamış ve bunların 

sorunlarının giderilmesine dair girişimlerde bulunmuştur. Dâru’l-Muallimât-ı Âliyye 

Medresesindeki eğitimini bitirip henüz bir yere tayinleri yapılmayan bir grup taşralı 

kız öğrencinin, kalacak yerlerinin olmadığı yönünde haber alınmıştır. Mevcut 

şartların zorluğuna binaen ailelerinden para alamayan bu öğrenciler için, Maarif 

Nezâreti’ne kaynak aktarılması ve bunların şartlar iyileşinceye kadar medreselerde 

kalmaları konusunda, gerekli ödeneğin tahsisi Maliye Nezâreti’nden istenmiştir.231 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kendisine talep geldiği takdirde bazı okullarda 

yapılan sınav komisyonlarında görev yapması için üye belirlenmiştir. Nitekim bir 

toplantıda, Medrese-i Süleymaniye’nin giriş imtihanları için oluşturulacak 

komisyona, azadan bir kişinin gönderilmesine karar verilmiştir.232  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kurumu, az sayıda üyeden oluşan bir kurul 

olmasından dolayı, bütün okulları teftiş etmeye veya buralarda yapılan eğitim-

öğretimin gidişâtına müdahale etme şansına sahip değildi. Bir üst kurul hüviyetinde 

olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, ancak kendisine gelen talepler ve şikâyetler 

doğrultusunda, okullara ve yapılan eğitime müdahale etmiştir. 

                                                 
229 Karar Defteri, s. 38. 
230 Karar Defteri, s. 18. 
231 Karar Defteri, s. 52. 
232 Karar Defteri, s. 26. 
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2. TOPLUMUN DİNÎ VE AHLÂKÎ YAPISI İLE İLGİLİ 
FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’ye nizamnâmesinin ikinci maddesine göre, ilmî ve 

amelî olmak üzere iki görev verilmiştir. Müslümanlar arasındaki birlik ve 

beraberliğin sağlanması için ilmî çalışmalar yapmak ve bu yönde halkı aydınlatmakla 

görevli olan Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye, çeşitli yayınlar yaparak ve ilmî konularda 

almış olduğu kararlar ile bu sorumluluğunu yerini getirmeye çalışmıştır. Dâru’l-

Hikmeti’l İslâmiye nizamnâmesinin 5. maddesinde “ Müslümanların dinî terbiyesine 

ve İslâm’ın faziletlerinin inkişafına çalışmak”233 şeklinde ifade edilen amelî görevini 

ise kendi çalışma yöntemi içerisinde çeşitli şekillerde yerine getirmiştir.  

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye merkez teşkilâtı gündemine almış olduğu 

mevzuları, öncelikle değerlendirip bir sonuca bağladıktan sonra, halkı yayın yoluyla 

aydınlatmış veyahut almış olduğu kararlar doğrultusunda, konunun muhatabı olan 

kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin 

yayınlamış olduğu beyannâmeleri ve üyelerinin yazmış olduğu makaleleri, taşra 

teşkilâtlarının çalışmalarını, araştırmamızın ilgili bölümünde ele alacağımız için 

burada merkez teşkilâtının diğer faaliyetlerini tanıtmaya çalışacağız. Dâru’l-

Hikmeti’l İslâmiye’nin ele almış olduğu konular, bazen gelen şikâyet ve taleplerin 

neticesinde, bazen de görülen lüzum üzerine bizzat kendileri tarafından tespit 

edilmiştir. Bu nedenle o dönemde halkın gündeminde olan çok sayıdaki konu, 

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye tarafından da ele alınmıştır. Toplumun dinî ve ahlâkî 

yapısına yönelik yapılmış olan faaliyetleri ele alacağımız bu bölümde, Dâru’l-

Hikmeti’l İslâmiye’nin geniş alandaki çalışmalarını mevzuların yakınlığı 

doğrultusunda belirli bir tasnife tabi tutarak tanıtmaya çalışacağız. 

A. TEBLİĞ FAALİYETLERİ 
Meşîhate bağlı bir kurum olarak kurulmuş olan Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin 

en önemli görevlerinden birisi tebliğ faaliyetleridir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye’nin kuruluşundan önce, Meclis-i Mebusân ve Meclis-i Âyan’da yapılmış 

olan müzakerelerde, bu kurumun İslâm dininin hakikat ve faziletlerini tebliğ etmekle 

                                                 
233 BOA, DUİT, Dosya No: 37–2 
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yükümlü olacağı ifade edilmiştir.234 Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye kuruluş kanununun 

birinci maddesinde belirtilen “Akâid-i İslâmiye’yi efkâr ve itikadât-ı bâtılaya karşı 

müdafaa ve mesâil-i itikâdiye ve ameliyeyi tetkik ve ahlâk-ı âliye-i diniye, hüküm ve 

fezâil-i İslâmiye’yi neşr ve tâmîm ile mükellef Meşîhat’ta… bir Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye tesis olunmuştur”.235 ifadesi ile bu kuruma verilen görevlerden birinin de 

dini tebliğ çalışmaları olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye’nin kendisine verilmiş olan bu görevi iyi bir şekilde yerine getirebilmesi 

için daha önce Meşîhat Kurumu tarafından çıkartılmakta olan Cerîde-i İlmiye’nin 

idaresi de kendilerine verilmiştir.236 Cerîde-i İlmiye’nin idaresi kendilerine 

verildikten sonra Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye neşriyâtı adı altında, halkın dinî ve ilmî 

alanlarda aydınlatılmasına yönelik makaleler yayınlanmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye, ayrıca çeşitli vesileler ile yayınlamış olduğu beyannâmeler yoluyla 

üstlenmiş olduğu bu görevi ifâ etmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye 24 Ağustos 

1334/1918 tarihinde yapmış olduğu ilk toplantısında, nizamnâmesinin altıncı 

maddesinin dokuzuncu fıkrası mucibince, dini tebliğ ile ilgili neşriyâtın kendilerinin 

görevi olduğuna dair bir beyannâme yayınlanmasına karar vermişlerdir.237 Şevketî 

Efendi’nin muhalefetine rağmen, oy çokluğu ile alınan bu karar doğrultusunda 

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin görev sorumluluklarını ele alan, dini tebliğin 

ehemmiyetini vurgulayan bir beyannâme neşredilmiştir.238  

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin yapmış olduğu çalışmaların büyük bir kısmını 

tebliğ faaliyetleri olarak değerlendirmek mümkündür. Fakat kurum üyelerinin 

özellikle Cerîde-i İlmiye vasıtasıyla yapmış oldukları yayın faaliyetlerini 

çalışmamızın ilgili bölümünde ele alacağımız için, burada Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye’nin almış olduğu bazı kararları vererek dini tebliğ metotlarını tanıtmaya 

çalışacağız. 

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin bu görevini iyi bir şekilde yerine getirebilmesi 

için kendisine, kurum dışındaki kişilerden faydalanma yetkisi verilmiştir. Nitekim 11 

Teşrîn-i Sânî 1334/1918 tarihinde yapılmış olan toplantıda bu konu şu şekilde ifade 

                                                 
234 Meclis-i Âyan, Zabıt Cerîdesi, c. I, s. 459. 
235 BOA, DUİT, Dosya No: 37. 
236 Karar Defteri, s. 19. 
237 Karar Defteri, s. 11. 
238 Cerîde-i İlmiye, S. 38, İstanbul, Zilhicce 1336, s. 1126. 
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edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye kanununun Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası son 

fıkrasına göre teşkilât dışındaki fazilet ve marifet sahibi kişilerden istifade 

edilebileceği ve bunlara, telifât namıyla bir tahsisat verileceği, fakat bunun ancak 

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin uygun gördüğü ve belirttiği konularda, dairenin 

yazdırdığı eserlere verileceği, uygun görmediklerine ise verilmeyeceğine oy birliği 

ile karar verilmiştir.239 Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin yıllık bütçesine teşkilât 

dışındaki âlim ve faziletli kişilerin yazacağı eserlere karşılık, mükâfât-ı telîfiye adı 

altında verilmek üzere beş yüz lira ek ödenek konulmuştur.240 Fakat Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye’nin varlığını devam ettirdiği dönemde, bu ödeneğin kullanıldığına dair 

herhangi bir kayda rastlamadık. Bu ödenekten faydalanmak için zaman zaman 

yapılmış olan müracaatlar ise kabul edilmemiştir. Nitekim İsmail Ferit Efendi’nin, 

Şerh-i Mevâkıf adlı eserinin, tercüme edilip yayınlatılması isteği, Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye tarafından kabul görmemiştir.241 Yine Sahn Medresesi Mantık Müderrisi 

Raiım Efendi’nin yazmış olduğu esere karşılık mükâfât talebi, Dâru’l-Hikmeti’l 

İslâmiye tarafından uygun bulunmamıştır.242  

Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye, kurum dışındaki kişilere her ne kadar maddî bir 

kaynak sağlamamış ise de tebliğ çalışmalarında müftü, vâiz ve imam gibi din 

görevlilerinden destek görmüştür. Nitekim bütün müftülüklere tâmîm göndererek 

dini tebliğ hususunda katkıları sağlanmıştır. Gönderilen tâmîmde, dini tebliğ 

görevinin Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’nin vazifesi olduğu, fakat işin büyüklüğü ve 

imkânların yetersizliği nedeniyle, bu görevi tek başına icra etmesinin mümkün 

olmadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle bütün merkez ve bunlara bağlı yerlerdeki 

medrese hocalarının ve ilim erbabının müftülükler vasıtasıyla tespit edilip, 

isimlerinin Dâru’l-Hikmeti’l İslâmiye’ye bildirilmesi istenmiştir.243 

Bu tâmîmden sonra 29 Mayıs 1335/1919 tarihli Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

toplantısında, yeniden bir tâmîm gönderilmesine karar verilmiştir. Yapılan bu 

toplantıda terbiye-i ahlâkiye ve diniye üzerinde durulmuş, tebliğ görevinin ifasından 

                                                 
239 Karar Defteri, s. 12; Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1203. 
240 Cerîde-i İlmiye, S. 36, s. 1060. 
241 Karar Defteri, s. 77–78. 
242 Karar Defteri, s. 13. 
243 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1204. 
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bir an bile geri durulmamasının gerekliliği vurgulanarak, bu vazifenin yerine 

getirilmesi hususunda müftülüklere yeni bir tâmîm gönderilmesi kararı alınmıştır.244 

Camilerde verilen vaazlar, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yapmış olduğu 

tebliğ faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Kurum üyeleri, İstanbul’un 

çeşitli camilerinde vaaz vermekle görevlendirilmişlerdir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin 2 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihli toplantısında, üyelerin on beş günde 

bir camilerde vaaz vermesi kararlaştırılmıştır.245  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin vereceği vaazların bazıları, basın 

yoluyla halka duyurulmuştur. 11 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihili toplantıda, azadan 

Mustafa Refik Efendi’nin İstanbul Yeni Camide vereceği vaazın, günlük gazetelerde 

ilan edilmesi kararlaştırılmıştır.246 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri sadece camilerde ve Cuma günü değil de 

haftanın diğer günlerinde bazı tekkelerde de vaazlar vermişlerdir. Cerîde-i İlmiye’nin 

38. sayısında üyelerin vaaz vereceği yerler ve günleri şu şekilde belirtilmiştir. Buna 

göre Haydarizâde İbrahim Efendi’nin Cuma günü öğle namazından sonra Sümbül 

Sinan Dergâhında, Mustafa Âsım Efendi’nin Perşembe günü öğle namazında, 

Ahmed Buharî Dergâhı’nda, Ahmed Cevdet Efendi’nin Pazartesi günü öğle 

namazında, Nurettin Cerrahî Dergâhı’nda vaaz verecekleri ilan edilmiştir.  Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin vaaz vermelerinden önce kurumun onayı aranmıştır. 

Nitekim 23 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihli toplantıda “29 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 

tarihine müsadif Cuma günü azadan Başkâtip Hafız İsmail Efendi’nin, Bayezid 

Cami-i Şerifi’nde bir mevize-i diniye îrâdı heyetçe tensip edilmiştir”.247 ifadesi ile 

üyelerin vaaz vermesinin daha önce heyet tarafından onaylandığı anlaşılmaktadır. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bazı özel günler sebebiyle de üyelerinin vaaz vermesi 

yönünde kararlar almıştır. 15 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihinde Hz. Peygamberin 

doğum yıl dönümü münasebetiyle, Rebiülevvel ayının 11. günü ikindi namazına 

müteakip, hayat-ı saide ve ahlâk-ı kerime-i cenab-ı risalet-penahi(sav) hakkında 

                                                 
244 Karar Defteri, s. 20. 
245 Karar Defteri, s. 55. 
246 Karar Defteri, s. 59. 
247 Karar Defteri, s. 62. 
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Ayasoyfa’da Hafız İsmail, Bayezid’de Mustafa Refik, Yeni Cami’de Ahmet Râsim 

efendiler tarafından birer vaaz verilmesi kararlaştırılmıştır.248  

23 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihli toplantıda; azadan Hafız İsmail Efendi’nin, 

29 Eylül 1336’ya tesadüf eden Salı günü Bayezid Camiinde vereceği vaazın matbuat 

vasıtasıyla ilan edilmesine karar verilmiştir. 249 Üyelerin vermiş olduğu vaazların bir 

kısmı Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmış ve bu yolla daha geniş kitlelere ulaşılmıştır.250 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, üyelerini vaaz için görevlendirmesinin yanı sıra, ihtiyaç 

duyulan bölgelere bazen vâizler gönderilmesine ve halkın zararlı propagandalara 

karşı uyarılmasına gayret göstermiştir. 9 Ağustos 1335/1919 tarihinde yapılmış olan 

toplantıda, Harbiye Nezâreti’nden gelen talep değerlendirilmiştir. Buna göre Batı 

Anadolu’da Yunanlılar ve İtalyanlar tarafından yapılan zararlı propagandaya karşı, 

vâizler gönderilmesi talebi uygun bulunmuş ve bu güne kadar çeşitli kazalarda irşad 

encümeni tesis edildiği vurgulanarak, müftülüklerin bu hususta tekrar uyarılması 

kararlaştırılmıştır.251 13 Ağustos 1335/1919 tarihli toplantıda ise “ Yunanlılar ile 

İtalyanların ahalî-i İslâmiye’yi kendi taraflarına celb etmek maksadıyla geniş çapta 

propaganda yapmakta oldukları istihbâr edildiğinden bu kabil zararlı telkinâta karşı 

irşadât ve ikazât-ı lâzimede bulunulması hususunun tâmîmen müftülüklere iş’arına 

karar verilmiştir”.252 Alınmış olan bu kararla müftülüklerden halkın bu tür zararlı 

propagandalara karşı aydınlatılması istenmiştir.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bütün bu faaliyetlerinin yanında, kendisine 

müracaat edilen konularda, dine dair görüşlerini ifade ederek, tebliğ ve aydınlatma 

görevini yürütmüştür. İngiltere’deki Anglikan Kilisesi tarafından Şeyhülislâmlık 

makamına gönderilmiş olan bazı sorular da253 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye havale 

edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bu soruların cevaplandırılması yönünde çok 

detaylı ilmî çalışmalar yaptırmıştır. Kurumun 2 Ağustos 1336/1920 tarihli 

                                                 
248 Karar Defteri, s. 64. 
249 Karar Defteri, s. 66. 
250 Bu vaazlar için Bkz. Cerîde-i İlmiye, S. 54, İstanbul, C. Evvel 1338, s. 1729; Cerîde-i İlmiye, S. 
55, İstanbul, Şubat 1336, s. 1761, Cerîde-i İlmiye, S. 56, İstanbul, Mart 1336, s. 1797. 
251 Karar Defteri, s. 26. 
252 Karar Defteri, s. 28. 
253 Bu sorular şunlardır: 1. İslâm dini nedir?, 2. Bu din düşünce ve hayata neler veriyor?, 3. 
Zamanımızın çeşitli bunalımlarını nasıl tedavi ediyor?, 4. Dünyayı gerek daha iyi gerek daha kötü bir 
biçimde çeviren siyasi ve manevi güçlerine ne diyor? ( Bu konuda daha geniş bilgi için Bkz. 
Abdülaziz Çaviş, Anglikan Kilisesine Cevap, Trc. M. Akif Ersoy, Ankara, 1991, s. 8.) 
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toplantısında, üyelerin her birinin kiliseden gelen bu sorulara cevaplar yazması 

istenmiş, yazılan bu cevapların tashih edilmesi için de üyelerden Ferit Bey ve Hafız 

İsmail efendiler görevlendirilmişlerdir.254 Yine 11 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 

tarihinde yapılmış olan toplantıda hazırlanan cevaplar okunmuş, değerlendirilmiş, 

tashih için tekrar Ferit Beye havale edilmiştir.255  

Konunun gündeme alındığı diğer bir toplantıda ise Râsim Avni Efendi’nin bu 

sorulara cevap olmak üzere yazmış olduğu makale kabul edilmiştir.256Bu soruların 

cevaplandırılması hususunda yapılmış olan son toplantıda, azadan İsmail Hakkı 

Bey’in yazmış olduğu cevabın Meşîhat Makamı’na gönderilmesine karar 

verilmiştir.257 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu sorulara verilecek cevaplar 

hususunda göstermiş olduğu gayret ve titizlik, kendisine müracaat edilen konularda 

sergilemiş olduğu ciddiyetin dikkat çekici bir örneğidir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye tarafından Anglikan Kilisesine verilen cevap bir eser olacak şekilde hacimli 

bir çalışma ile neticelenmiştir.258 

 Alınmış olan bu kararlardan anlaşılmaktadır ki Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

hem kendi üyeleri hem de müftü, vâiz, imam ve medrese hocalarının vasıtasıyla 

üstlenmiş olduğu dini tebliğ görevini yerine getirmeye çalışmıştır.  

B. DİNÎ MÜESSESELERİ KORUMA ÇABALARI 
Cami, mescit, medrese gibi dinî müesseselerin yapımı, idaresi ve amaçları 

doğrultusunda faaliyet sürdürmeleri,  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görev alanına 

doğrudan giren bir mevzu olmamasına rağmen, kurumun faaliyetleri süresince, bu 

mekânların çeşitli sorunları ile ilgilendiğini görmekteyiz. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

kendisine gelen bazı talepler doğrultusunda, bu mekânların amaçlarına uygun hizmet 

vermelerinin sağlanması için çaba sarf etmiştir. Bazı dinî müesseselerin o dönemde 

içinde bulunmuş olduğu durumu tanıtması bakımından Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 

gelen talepler ve bu yönde yapılmış olan çalışmalar önem arz etmektedir.  

                                                 
254 Karar Defteri, s. 53. 
255 Karar Defteri, s. 58. 
256 Karar Defteri, s. 63.  
257 Karar Defteri, s. 70. 
258 Bkz. İsmail Hakkı İzmirli, Anglikan Kilisesine Cevap, Sadeleştiren: Fahri Unan, Ankara, 1995. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen talepler göstermektedir ki, o dönem 

yaşanmakta olan savaş ve göç gibi sorunlar nedeniyle, cami ve medreselerin bir 

kısmının amaçları dışında kullanıldığı ve bazılarının da bakımsızlık nedeniyle 

hizmete kapalı olduğu anlaşılmaktadır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen taleplerin 

başında, ülkenin çeşitli bölgelerinde ibadethanelerin azlığı ve yeni mekânların imarı 

yönündeki istekler yer alır. Nitekim Koçhisar kasabasından 17 Şubat 1337/1921 

tarihinde Meşîhat Makamı’na gönderilen dilekçede, kaza ve bağlı yerlerde medrese 

ve camilerin azlığından şikâyet edilmiş ve yenilerinin yapılmasına dair yardım talep 

edilmiştir. Bu talep Meşîhat Makamı tarafından Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye havale 

edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bu isteği değerlendirmiş olduğu toplantıda, 

cami ve mektep bulunmayan mahallerde, bunların yeniden tesisi için, hamiyetperver 

yöre halkının yardımı ve yerel hükümet organlarının destek ve gözetimi altında 

gayret sarf etmenin uygun ve zaruri olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda 

kaymakamlığın gerekli desteği vermesi için Dâhiliye Nezâreti’ne, talep yazılmasına 

karar verilmiştir.259 Yine Keban kazası müftülüğünden gelen ve bazı köylere cami 

yapılmasını isteyen dilekçede şu bilgilere yer verilmiştir: “Keban kazasının havi 

olduğu köylerden yetmişinin Rafizî ve yirmisinin Sünnî olduğu ve bunlardan ancak 

sekiz köyde cami, mescit ve mektep bulunup, diğerlerinde ise müessesât-ı diniye 

namına hiçbir şey bulunmadığı için bu duruma Hükümet-i Seniye’ce bir çâre-i âcile 

ittihazı” talep edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, gelen bu talebin karşılanması 

için Maarif, Harbiye ve Dâhiliye nezâretleri nezdinde girişimde bulunmuştur.260 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, gelen bu talepler dışında, 16 Teşrîn-i Evvel 

1336/1920 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, cami ve mescit imarının temin ve 

teşvik edilmesi yönünde üyelerden Seyyid Nesib Efendi’nin yapmış olduğu teklifi 

uygun bulmuş ve konuyu Meşîhat Makamı’na arz etmiştir.261 Bu örneklerden 

anlaşılmaktadır ki, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye cami ve mescitlerin inşası hususunda 

maddî katkılarda bulunamamış ise de, gelen talepleri değerlendirip devletin ilgili 

kurumlarına havale etmiştir.  

                                                 
259 Cerîde-i İlmiye, S. 48, İstanbul, Zilkade, 1337, s. 1509–1510; Karar Defteri, s. 27. 
260 Karar Defteri, s. 43. 
261 Karar Defteri, s. 60. 
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Cami ve medreseler ile ilgili Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen şikâyetlerin 

büyük bir kısmını ise bakımsızlık, savaş ve göç nedeniyle bu mekânların harap 

durumda olduğu ve bazılarının da amaçları dışında kullanıldığı yönündeki istekler 

teşkil etmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 18 Kânûn-ı Evvel 1334/1918 tarihinde 

yapmış olduğu toplantıda, cami, medrese ve mekteplerin mevcut durumu gündeme 

alınmış ve uzunca bir değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda; birkaç seneden beri 

gerek Dersaadet’te gerek taşrada cami, medrese ve mektep gibi vakıf müesseselerinin 

askerler ve muhacirinin işgali nedeniyle bir kısmının tahrip olduğu ve yine bir kısım 

medreselerin kanuna aykırı bir şekilde bazı cemiyetlere zorla verildiği haber 

alınmıştır. Bu tür hayır ve vakıf müesseselerine karşı yapılan kusur ve tecavüzleri 

engellemek ve bunların iyi bir şekilde muhafaza edilmelerinin Evkaf Nezâreti’nin 

yegâne görevi olduğu ifade edilmiştir. Medrese binalarının harap hallerinin yanında 

öğrenci sayılarının da mevcut savaşlar nedeniyle azaldığı, bu hususta da Meşîhat 

Makamı’nın gerekli olan takibatı yapmasının lüzumu vurgulanmıştır. Toplantıda 

ayrıca cami ve medreselerin mevcut durumu, kapsamlı bir şekilde tespit edildikten 

sonra, konunun Evkaf Nezâreti’ne ve Meşîhat Makamı’na bildirilmesi 

kararlaştırılmıştır.262 Hayrabolu Kazası müftülüğünden, 19 Nisan 1335/1919 

tarihinde gönderilmiş olan yazıda, mevcut camilerin büyük kısmının Maliye’ce 

ambar haline getirilmesinden dolayı, halkın cemaat ile namaz kılmasına imkân 

kalmadığı ifade edilmiştir. Konuyu değerlendiren Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye cami-i 

şeriflerin bir an evvel boşaltılıp, Müslümanların namaz kılmasına uygun hale 

getirilmesi için, Maliye Nezâreti’ne ve konunun takibi için Evkaf Nezâreti’ne yazı 

yazmıştır.263 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 24 Ağustos 1335/1919 tarihinde Samsun 

sancağından gelen şikâyette ise; cami ve medreselerin muhacirinin işgali altında 

olduğu bildirilmiştir. Buna cevaben medreselerin derhal boşaltılması ve imam 

olmayan camiler için de sınav açılıp, yeterli sayıda kişilerin görevlendirilmesi 

sonucunda, Ezân-ı Muhammediye’nin okunmadığı cami kalmaması Evkaf ve Maarif 

nezâretlerinden istenmiştir.264 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen taleplerden anlaşılmaktadır ki dönemin 

şartları nedeniyle, bir kısım cami ve medreseler harap durumdadır ve halk da bunları 
                                                 
262 Karar Defteri, s. 13–14. 
263 Karar Defteri, s. 18. 
264 Karar Defteri, s. 34. 
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kendi imkânları ile imar edememektedir. Nitekim Ayvacık, Bayramiç ve Ezine 

kasabaları ve çevresinde pek çok cami ve medresenin ihmal ve zaman aşımı 

neticesinde harap durumda olduğu bildirilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş bu mekânları 

tamir etmek için Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’den istekte bulunulmuştur. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye ise söz konusu yerlere gerekli yardımın yapılması için Evkaf 

Nezâreti’ne durumu iletmiştir.265 Yine Trabzon Müftülüğü’nden gelen talepte, 

şehirde bulunan medreselerin durumu şu şekilde tarif edilmiştir. Seferberlikten evvel 

şehirde mevcut olan sekiz medreseden dördü istila esnasında tamamen yıkılmıştır. 

Geri kalanlar ise yıkılmaya yüz tutmuş, bunlardan sağlam kalan 27 hücre iki 

dershane ve bir imareti içeren Hatuniye Medresesi’nin, Dâru’l-Hilafeti’l-Âliyye 

Medresesi’ne dönüştürülmesi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’den istenmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye ise bu teklifi uygun bularak konuyu medrese teşkili hususunda 

Ders Vekâleti’ne, diğerlerinin de tamiri için Evkaf Nezâreti’ne iletmiştir.266 İhtiyaç 

olan yerlerde cami ve medrese yapılması, yıkılmaya yüz tutmuş olanların tamiri gibi 

hususlarda gayret sarf eden Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, aynı zamanda mevzunun 

önemine dikkat çekmek için üyelerden Ferit Beyin “ Cami ve mescitlerin imarı ve 

güzel bir şekilde korunması” için makale yazmasına karar vermiştir.267  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye mabetlerin fiziki şartlarının korunmasının yanında, 

bu mekânların yakınında gayr-i ahlâkî davranışların sergilenmesine, meyhane ve 

kumarhane gibi yerlerin açılmasına karşı mücadele vermiştir. 2 Teşrîn-i Sânî 

1335/1919 tarihinde Teâli-i İslâm Cemiyeti tarafından Meşîhat Makamı’na sunulan 

ve oradan da Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye havale edilmiş olan şikâyette; dinî 

mabetlerin yakınında içki satıldığı ve kullanıldığı haber alınmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, bu konunun engellenmesi ve ilgili kanunların uygulanması hususunda diğer 

kurumlara müracaatta bulunmuştur.268 Benzer bir şikâyette ise Çarşıbaşı İskender 

sokağında, daha önce var olup yıktırılmış olan Maşrık Meyhanesinin tekrar 

yapılmakta olduğu haberi alınmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, buna karşı Dâhiliye 

Nezâreti’ne yazmış olduğu yazıda; “Polis mecmuasında cami, tekke, medrese ve 

türbelere yüz arşın mesafede müskirat satan dükkân ve mağazaların yapımına izin 
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verilmeyeceği açıkça yazılmasına rağmen bu binanın tekrar yaptırılmasının nedeni” 

sorulmuştur.269 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, vermiş olduğumuz bu örneklerin dışında bazı 

camiler ve buralarda görev yapan kişilerle ilgili olarak gelen şikâyetleri de dikkate 

almış, görülen eksikliklerin giderilmesine gayret göstermiştir. Nitekim İzmit 

çarşısında Orta Cami diye bilinen Fevziye Camiinin civarında bulunan akarlar 

nedeniyle aylık 8140 kuruş kira gelirine sahip olduğu ve bununun 1/10 miktarındaki 

bir kısmının imam, hatip, müezzin, hademe ve muvakkite ödendiği, görevlilere 

verilen bu paranın azlığı nedeniyle, caminin bakım ve temizlik gibi bazı 

ihtiyaçlarının giderilemediği yönündeki İzmit Müftülüğü’nden gelen şikâyet 

değerlendirilmiştir. Cami görevlilerine yeterli miktarda ücretin verilmesi Evkaf 

Nezâreti’nden talep edilmiştir.270 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 15 Eylül 1335/1919 

tarihli toplantısında, Bandırma’da kürsü şeyhliği yapan Tevfik Efendi hakkında, 

Çırpıcı Hüseyin Efendi tarafından daha önce yapılmış olan şikâyeti 

değerlendirmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda her ne kadar şikâyet konusu 

fiilleri işlediği kat’i delillerle sabit olmaz ise de hakkındaki bu söylentileri 

sonlandıramadığı ve bu tür hallerin duyulup yayılmasının vukuundan daha kötü 

olduğu ifade edilerek, görevinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.271 Bandırma’dan 

gelen bu şikâyetten de anlaşılmaktadır ki, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye camilerin imar 

ve tamirinde olduğu gibi, buralarda görev yapan kişilere yönelik de yetki 

kullanmıştır.  

C. DİN GÖREVLİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ VE 
GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kuruluş kanunu ve nizamnâmesinde her ne kadar 

belirtilmemiş ise de din görevlilerinin yetiştirilmesi ve bunların görevlendirilmeleri 

konusunda çalışmalar yapmıştır. Kanun maddelerinde ifade edilmeyen bu görev, 

Meşîhat Kurumu’na bağlı Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye adıyla bir teşkilâtın 

kurulmasına dair Meclis-i Mebusân’da yapılmış olan müzakerelerde, Ertuğrul 

Mebusu Şemsettin Bey tarafından yapılan konuşmada; “Kurumun köyde imamları, 
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kazalarda müftüleri, şehirlerde müderrisleri irşat ile mükellef olacağı” 

vurgulanmıştır.272 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye nizamnâmesinin 13. maddesi gereğince 

çıkartılmış olan talimatnâmenin 33. maddesinde ise “Dâru’l-Hikme, ilmiye 

medreselerinden yetişecek olan dinî ilimler muallimlerinin tahsil derecesi ve 

terbiyeleri ile tayin şekillerini murakabe eder”273 ifadesi ile kurumun bu alandaki 

görevini belirlemiştir. Kuruluşundan kısa bir süre sonra vâiz ve imam gibi din 

görevlileri yetiştirmekte olan Medresetü’l-Vâizîn ve Medresetü’l-Eimme ve’l-

Hütebâ’nın birleştirilerek, Medresetü’l-İrşâd adıyla yeni bir okula dönüştürülmesi ve 

idaresinin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bağlanması da kuruma din görevlisi 

yetiştirme görevinin verildiğinin bir ifadesidir. Bunların yanı sıra Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin dört yıl kadar devam etmiş olan icraatlarına baktığımızda, din 

görevlileri yetiştirilmesi ve bunların çeşitli görevlere tayinleri hususunda çalışmalar 

yaptığını görmekteyiz. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye özellikle köy imamlarının yeterli bilgi seviyesine 

sahip olması için gayret sarfetmiştir. Buna yönelik ilk başta imamlar için bir kitap 

yazılması ve bu konuda Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye encümeninin çalışması, 18 

Kânûn-ı Evvel 1334/1918 tarihinde kararlaştırılmıştır.274 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin diğer bir toplantısında ise Reis vekili İsmail Hakkı Bey tarafından, 

imamlar için bir rehber yazılması teklif edilmiştir. Bu teklif oy birliği ile kabul 

edildikten sonra rehberin yazılması için azadan Said Efendi görevlendirilmiştir.275 

İmamlar için rehberlik yapacak bu çalışmanın her ne kadar kararı alınmış ise, de 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarında ve Meşîhat Kurumu’nun yayın organı olan 

Cerîde-i İlmiye’de bu çalışmanın sonuçlandırıldığına dair herhangi bir bilgiye 

rastlamadık. 19 Nisan 1335/1919 tarihinde yapılmış olan toplantıda ise köy 

imamlarının sorunlarını tespit etmek üzere bir komisyon oluşturulması 

kararlaştırılmıştır. Toplantıda üyelerden Mustafa Tevfik Efendi, Rabiî Molla ve 

Râsim Avni’den oluşan komisyonun köy imamlarının sorunlarını araştırıp, bunların 

çözümü için değerlendirme yapmaları istenmiştir.276 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 

bazı bölgelerden gelen şikâyetler, imamların bir kısmının yeterli eğitim seviyesine 
                                                 
272 Meclis-i Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 39. 
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sahip olmadıklarını göstermektedir. Nitekim 18 Ağustos 1335/1919’da Adana 

Müftülüğü’nden gelen şikâyet dilekçesinde, imamların yetersizliği ve bunların ıslahı 

için gerekli çalışmaların yapılması talep edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 

Adana’da bulunan yerel encümenine, imamların eğitim durumunun arttırılmasına 

yönelik çalışması için yazı yazılmasına karar vermiştir.277 Orhaneli Kazası Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye Encümeni’nden gelen yazıda, halka vaaz verme hususunda köy 

imamlarının çoğunun yetersiz olmasından dolayı, ilçede mevcut 212 köyü 37 

mıntıkaya ayırarak, buralara halkı aydınlatmak için fahrî, seyyar vâizler gönderildiği 

ifade edilmiştir.278  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye diğer bir toplantısında ise bütün müezzin, imam ve 

hatiplerin imtihana tabi tutularak ehliyetli olmayanların Medresetü’l-İrşâd’a 

devamlarının mecburi olması için Evkaf Nezâreti’nden istekte bulunmuştur.279 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 19 Teşrîn-i Sânî 1335/1919 tarihinde yapmış olduğu 

toplantıda, imamlara hizmet içi eğitim verilmesine dair şu kararı almıştır; “Köy 

imamlarının bir kısmının zaruriye-i diniyeden kâfi derecede haberdar 

olmadıklarından, şimdilik her kaza dâhilinde bi’l-cümle eimmenin iki kısma 

ayrılması ile ikişer hafta müddet ile bi’l-münavebe merkez kazaya celb edilmeleri ve 

ikametlerine tahsis kılınacak bir mahalde müftülerin riayesetindeki encümen-i ilmiye 

azasından iki zat tarafından her iki kafileye ayrı ayrı ve münavebeten salât, sıyam, 

nikâh, gasl ve techiz gibi başlıca mesâil-i diniyenin bir suret-i mücmele ve müfîdede 

tedris olunması ve köylerinden ğaybûbiyet ettikleri işbu müddet-i kalîle zarfındaki 

vazifelerinin mücâvir kurâ eimmesi tarafından ru’yet ettirilmesi esbâbının temini 

sureti ile eimmenin ıslahı emrinde teşebbüsâtın kuvveden fiile iş’ârı tezekkür edilmiş, 

keyfiyetin makam-ı âli-i Meşîhat-penahileri vasıtasıyla bi’l-umum müftülüklere 

tâmîminin münasip olacağına…” karar verilmiştir.280 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

bütün müftülüklere göndermiş olduğu bu tâmîm ile imamlara yönelik hizmet içi 

eğitim çalışmaları başlatılmıştır. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin taşra encümenlikleri bulunan bölgelerde 

bunlar tarafından, bulunmayan yerlerde ise müftüler vasıtasıyla verilen hizmet içi 
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kurslara imamların devamı zorunlu kılınmıştır. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin 8 Kânûn-ı Sânî 1336/1920 tarihinde yapılmış olan toplantısında: Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye İlmiye Encümeni tarafından zaruriye-i diniye meselelerinin 

öğretildiği kurslara katılmayan imamların tespiti ve bunların katılımının sağlanması 

için yerel makamların teşebbüste bulunmasını istemiştir.281 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye gönderilen ve Rize taşra Encümenliği’nin faaliyetlerini içeren raporda, 

köy imamlarına yönelik Fıkıh derslerini içeren kursların başlatıldığı ifade edilmiştir. 

Raporda ayrıca; merkeze yakın köylerin imamlarının, oluşturulan kurslarda eğitime 

tabi tutulduğu, uzak köylerin imamlarının ise kendilerine yakın bölgelerdeki 

müderrisler vasıtasıyla kursa alındıkları belirtilmiştir. Kurslara katılan imamların 

isimlerinin kayıt altına alındığını ve katılmayanların ise mutasarrıflık vasıtasıyla 

jandarma tarafından davet edildikleri Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye merkezine 

bildirilmiştir.282 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ayrıca ihtiyaç olan bölgelere imam, vâiz 

gibi din görevlilerinin tayini için de çaba harcamıştır. Vâiz ihtiyacı olan bölgelerde 

zaruri masraflarının karşılanması ve ayrıca aylık 2000 kuruş maaşla Medresetü’l-

Vâizîn mezunlarının görevlendirileceği bütün müftülüklere bildirilmiştir.283 

Fakat taşradan çeşitli zamanlarda gelen taleplerde; vâiz ihtiyacının had 

safhada olduğu bildirilmiş, görevlendirilecek kişiler için, malî kaynakların temini 

istenmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ise ihtiyaç olan bölgelerde vâizler 

görevlendirmek için bütçeye ek ödenek konulmasına çalışmıştır.284 İmamların 

eğitilmesi ve görevlendirilmeleri konularında kararlar alan Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, kendi çalışma yöntemi gereğince, din görevlilerinden gelen şikâyet ve 

talepleri de değerlendirmiştir. Zira Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye çalışma şekline göre, 

bir konuda şikâyet vaki olmayınca, herhangi bir işlem yapılmaz iken, gelen talepler 

ise karşılıksız bırakılmamıştır. Nitekim Bandırma Haydar Çavuş Camisinin kürsü 

şeyhi Müftüzade Tevfik Efendi’nin atılmış olduğu görevine tekrar dönme isteği, altı 

farklı toplantıda ele alınmış, görevine yeniden kabulü kararlaştırılmıştır.285 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin almış olduğu bu kararlar göstermektedir ki din 

görevlilerinin birçok problemi hakkında kurum yetki kullanmıştır. Bazı yönleri ile 

Meşîhat, Maarif, Evkaf nezâretleri gibi kurumların yetki alanına giren konularda bile, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kararlar aldığını ve bunların uygulanmasını takip 

ettiğini görmekteyiz. 

D. DİNÎ DEĞERLER VE GELENEKLERİN KORUNMASI 
YÖNÜNDEKİ FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye toplum içinde vuku bulan, dinin temel 

değerlerine ve gelenekleşmiş din anlayışına aykırı yaşanan fiil ve davranışlar ile ilgili 

şikâyetler ve bunların önlenmesine yönelik talepler gelmiştir. Dönemin dinî otoritesi 

olan Meşîhat Kurumu’na gelen bu yöndeki şikâyetler, bir üst kurul niteliğindeki 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye havale edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kendisine 

gelen bu şikâyetleri, İslâm’ın temel referansları çerçevesinde değerlendirmeye tabi 

tutarak, halkı aydınlatmaya ve yanlış bulduklarını engellemeye gayret sarf etmiştir. 

Kurum, bu görevini bazen üyelerine makaleler yazdırarak ve beyannâmeler 

yayımlayarak bazen de yanlış görülen davranışların engellenmesi için kararlar alarak 

icra etmiştir. Kurumun kuruluş kanununda ve nizamnâmesinde belirtilmiş olan, dinî 

hakikatleri ve İslâm’ın yüce değerlerini neşr ve tâmîm etmek ile görevli kılınmış 

olması Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu yöndeki çalışmalarına kaynak teşkil 

etmiştir.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri, Cerîde-i İlmiye’de ibadetler, İslâm 

peygamberi, tövbe, büyük günahlar, tesettür gibi konularda makaleler yazmış ve içki, 

kumar, kadınların örtünmesi ve ibadetler hakkında beyannâmeler yayınlamışlardır. 

Dinî değerlerin korunmasına yönelik yapılan ilmî çalışmalar olarak 

değerlendirebileceğimiz bu faaliyetlerin dışında, yapmış oldukları toplantılarda bu 

konularda çeşitli kararlar da almışlardır. Çalışmamızın bu bölümünde, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin toplumdaki dinî değerler ve geleneklerin korunması ve buna 

aykırı davranışların engellenmesi için yapmış olduğu çalışmalardan örnekler vererek, 

bu yöndeki faaliyetlerini tanıtacağız.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, öncelikle devlet memurlarının dinî değerlere ve 

İslâmî ahlâka, uygun davranış sergileyip halka örnek olmalarını istemiştir. Taşra 
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müftülüklerinden gönderilen bilgiye göre; memurların bir kısmının İslâm ahkâmı ve 

ahlâkına uymayacak evsafa sahip oldukları ve bu yönde davranışlarda bulundukları 

ifade edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Dâhiliye Nezâreti’ne başvurarak, İslâm 

ahkâmına uygun davranışlar sergilemeyen memurlara dikkat edilmesini istemiştir.286 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 13 Ağustos 1335/1919 tarihinde, bütün müftülüklere 

tâmîm göndererek İslâm akîdesinden sapmak suretiyle, yanlış fiiller sergileyen ve 

neticede halka kötü örnek olan kişilerin tespit edilip, bunların irşadına gayret sarf 

edilmesini istemiştir.287  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Müslümanların akîdesini bozacak yönde yayın 

yapan gazete ve dergiler ile diğer dinlerin propagandasını yapan cemiyetlerle de 

mücadele etmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye özellikle İctihâd dergisi gibi bazı yayın 

organlarının, dinî küçük düşürücü yayınlar yaptığına inanmış ve bunları engellemeye 

çalışmıştır. Nitekim 9 Kânûn-ı Evvel 1335/1919’da yapılmış olan toplantıda bu 

gazeteye yönelik şu görüşlere yer verilmiştir; “Resail-i Mevkûte’nin bazısında 

özellikle İctihâd dergisinde ilmî, ahlâkî hiçbir dayanağı olmayan hassaten İslâm 

dinîni küçük düşürmeye yönelik bazı fıkralar yayınlayan ve hangi dine ve millete 

mensup oldukları belli olmayan kişilerin neşriyâtı, doğrudan İslâm dinîne hakaret 

teşkil etmektedir. Kanunen cezası olan bu tür neşriyâtı yapan kişilerin mevcut hiçbir 

dine mensup olmadıkları ve bunların engellenmesi” Adliye Nezâreti’nden talep 

edilmiştir.288 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye yine İctihâd dergisinde yayımlanan 

“Mezheb-i Bahaullah”289 adlı makalenin Hz. Peygambere hakaret içerdiği sonucuna 

varmış ve bu tür yayınların engellenmesini Meşîhat vasıtasıyla Adliye Nezâreti’nden 

talep etmiştir.290 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bunun gibi almış olduğu çok sayıda karar 

ile gazete ve dergilerin dine hakaret edici tarzda yayın yapmasını engellemeye 

çalışmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bu makalede olduğu gibi, İslâm dinînin 

peygamberine ve kutsal kabul ettiği değerlere hakaret edilmesine müsaade 

etmemiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen bir şikâyette Gümüşhane İstinaf 

Mahkemesi azasından bir şahsın Hz. Peygambere küfrettiği haber verilmiştir. Dâru’l-

                                                 
286 Karar Defteri, s. 48. 
287 Karar Defteri, s. 27. 
288 Karar Defteri, s. 16. 
289 İctihâd dergisi, S. 142, 13 Kânûn-ı Sânî 1922, s. 2983; Aynı Gazete, S. 143, 15 Şubat 1922, s. 
3000. 
290 Karar Defteri, s. 90. 
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Hikmeti’l-İslâmiye, şikâyet edilen şahsın cezalandırılmasını, Adliye Nezâreti’nden 

istemiştir.291  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye diğer dinlere mensup cemiyetlerin ve kişilerin 

yapmış olduğu faaliyetlere karşı da halkı uyarma ve konuyu ilgili kurumların dikkate 

sunma görevini yerine getirmiştir. 16 Haziran 1337/1921 tarihinde yapılan toplantıda 

Hariciye Nezâreti’nde tercümanlık görevi yapan Şevket Bey’in, misyoner 

teşkilâtlarının Müslüman halkın inancını ifsada uğrattığına dair şikâyeti 

değerlendirilmiştir.292 Diğer bir toplantıda ise, Rum ve Ermeni Patrikhaneleri ile 

Musevi Hahamhanesi, Protestan ve Katolik kiliselerinin misyonerlik faaliyetleri ile 

ilgili Mezahip Müdüriyeti’nden ve Adliye Nezâreti’nden bilgi istenmiştir.293 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin yapmış olduğu diğer bir toplantıda ise, memleketin çeşitli 

yerlerinde kurulmuş olan Genç Hıristiyanlar adındaki cemiyetin, halkın içinde 

bulunduğu zor durumdan faydalanarak onların itikadını bozmaya çalıştığı kanaatine 

varılmıştır. Bu durumun engellenmesi için gerekli maddî ve manevî imkânların 

oluşturulmasının Hükümet’ten istenmesi kararlaştırılmıştır.294  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ayrıca tesettür, nikâh, boşanma gibi bazı dinî 

değerlerin korunmasına çalışmıştır. İslâm kadınlarının tesettüre uygun giyinmelerinin 

sağlanması için defalarca polis müdüriyetine yazı yazılmıştır.295 Yine kadınların 

garip hal ve hareketler sergilemelerine, çarşaf ile birlikte Avrupaî kıyafetler 

giymeleri sonucu ortaya acayip manzaraların çıktığı yönünde şikâyetler gelmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, bu konuda kadınların dinî ve millî geleneklere uygun 

giyinmelerini tavsiye etmiştir.296 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinden Seyyid 

Nesib Efendi tarafından, kadınların giyimi ve tesettürün önemini anlatan bir makale 

yazılmış ve Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmıştır.297  

Nikâh ve talak konusunda, kurum üyelerinden Şevketî Efendi’ye makale 

yazdırılmasına karar veren Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, İslâmî geleneğe aykırı 

evliliklere karşı çıkmıştır. 9 Temmuz 1337/1921 tarihinde Müslüman bir kadının bir 

                                                 
291 Karar Defteri, s. 31. 
292 Karar Defteri, s. 79. 
293 Karar Defteri, s. 80. 
294 Karar Defteri, s. 89.  
295 Karar Defteri, s. 82. 
296 Müsvedde Defteri, s. 22–26. 
297 Cerîde-i İlmiye, S. 49, İstanbul,  Muharrem 1338, s. 1538. 
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İngiliz subayı ile evlenmiş olduğuna dair Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bilgi 

gelmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye öncelikle meselenin araştırılmasına karar 

vermiştir.298 Polis müdüriyeti vasıtasıyla yapılan tahkikat neticesinde, olayın gerçek 

olduğu anlaşılmış ve bu evliliğin şer’an caiz olmadığı, bunun münasip bir şekilde 

engellenmesinin gerektiği, Meşîhat Makamı’na bildirilmiştir.299 Müslüman bir kadın 

ile Müslüman olmayan bir erkeğin evlenmesine izin vermeyen Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, Müslüman çocuklarının, diğer din mensuplarının yetimhanelerine 

verilmesine de karşı çıkmıştır. Nitekim Meşîhat Makamı’na yapılan bir şikâyette bir 

Müslüman kızının zorla Ermeni Yetimhanesi’ne verildiği haberi alınmıştır. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye kendisine havale edilen bu konunun araştırılması için, başkâtibini 

görevlendirmiş ve polis müdüriyetinden şikâyetin araştırılmasını istemiştir.300 Benzer 

şekilde bazı Müslüman kızların çeşitli vaatler ile aldatılarak, Rum ve Ermeni 

yetimhanelerine alınmaları Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından uygun bulunmamış 

ve engellenmesi Dâhiliye Nezâreti’nden istenmiştir.301 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, dinen önemli olan bazı günlerde ise, dine saygı 

için özel tedbirlerin alınmasını istemiştir. 20 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihinde 

yapılan toplantıda Hz. Peygamber’in doğum günü olan Mevlit Kandili’nde, bütün 

eğlence yerlerinin kapalı tutulmasının Polis Müdüriyeti’nden talep edilmesi 

kararlaştırılmıştır.302 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Gayri Müslimlerin, Müslümanların 

itikadını bozmaya yönelik girişimlerine engel olmaya çalıştığı gibi, bazı dinî tarikat 

ve grupların bu yöndeki davranışlarına da karşı çıkmıştır. Nitekim 14 Ağustos 

1335/1919 tarihli toplantıda; Bayburt kazasından gelen, bu yöndeki şikâyet ele 

alınmıştır. Gelen şikâyete göre; nahiye merkezinde Eşref Efendi adında câhil bir 

şahsın, tarikat adı altında bir fesat ocağı tesis ettiği ve mensuplarının gün be gün 

arttığı, Müslüman halkı dinen ve ahlâken ifsada çalıştığı ifade edilmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye konunun araştırılıp bu tür çalışmalara meydan verilmemesi için 

Bayburt Müftülüğü’ne tahrirat yazılmasına karar vermiştir.303 

                                                 
298 Karar Defteri, s. 82. 
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301 Karar Defteri, s. 87. 
302 Karar Defteri, s. 65. 
303 Karar Defteri, s. 28. 



 103

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin almış olduğu kararların bazılarında, 

alışılagelmiş dinî geleneği dikkate aldığı ve bu anlayışın bozulmasını istemediğini 

görmekteyiz. Halktan bazı kişilerin isteği doğrultusunda, hutbenin Türkçe 

okunmasının caiz olup olmadığı, Trabzon müftülüğü tarafından sorulmuştur. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, Arapça lisanı dışında bir dil ile hutbe okumanın, kerahet-i 

tahrimiye ile mekruh olduğuna dair cevap vermiştir.304 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin almış olduğu kararlardan anlaşılmaktadır ki faaliyetleri müddetince dinî 

değerlerin korunmasına ve Müslümanların itikadını bozmaya yönelik çabaların 

engellenmesine gayret göstermiştir. 

E. ZARARLI AKIM VE FAALİYETLERİ ENGELLEME ÇABALARI 
 

Zararlı görülen bazı davranışların öncelikle tespit edilmesi ve engellenmesi 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetleri arasında önemli bir yer tutmuştur. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin engellemeye çalışmış olduğu davranışların büyük bir kısmını, 

içki içilmesi, meyhane ve eğlence yerleri, kadın ve erkeklerin uygun görülmeyen 

davranışları, fuhuş gibi konular teşkil etmiştir. Alkollü içkilerin satış ve kullanımı ve 

yasalara uygun olmayan yerlerde meyhanelerin açılması Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin uzun süre mücadele etmiş olduğu bir konudur. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, çalışmalarında içkiye karşı mücadele eden kuruluşlarla da işbirliği 

yapmıştır. Hilâl-i Ahdar Cemiyeti’nin isteği üzerine, üyelerden Seyyid Necib Efendi 

tarafından kaleme alınan, içkinin dinen sakıncalarını anlatan bir makale 

yayımlanmıştır.305  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kendisine aynı kuruluş tarafından 

yapılan istek doğrultusunda, okullarda içki hakkında dersler verilmesini Maarif 

Nezâreti’nden talep edilmiştir.306 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Hilâl-i Ahdar tarafından 

teklif edilmiş olan, Men-i Müskirat Kanunu’nun hazırlanmasına da katkıda 

bulunmuştur.307 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin içki konusunu gündemine almış 

olduğu 2 Teşrîn-i Evvel 1335/1919 tarihli toplantısında; içki alışkanlığının yaygın bir 

hale geldiği ve bu konuyu sadece vaazlarda gündeme getirmenin bir fayda 

sağlamadığı ifade edilmiştir. Toplantıda ayrıca, mevcut kanunların itina ile 
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uygulanması durumunda mutlak faydaların elde edileceği belirtilmiş ve ihmal edilen 

maddelerin uygulanması hususu, Dâhiliye Nezâreti’nden istenmiştir.308  

Dâhiliye Nezâreti, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu müracaatını uygun 

bularak bütün vilâyet ve livâlara bir tâmîm göndermiştir. Bu tâmîmde; içkinin men’i 

veyahut hiç olmasa kullanım ve satışının sınırlandırılması, bu konuda var olan 

yasaların dikkatle uygulanması istenmiştir.309 İçki alışkanlığının engellenmesine dair 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye taşra teşkilâtları da çalışmalar yapmıştır. Nitekim Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin Karar Defteri’nde Orhaneli Müftülüğü’nün bu hususta 

göstermiş olduğu gayret, takdir edilmiştir.310 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kendisine 

Koçhisar Müftülüğü’nden gelen talep üzerine içki imal eden kişilerin, öncelikle 

çağrılıp yaptıklarının yanlış olduğu yönünde telkinatta bulunulmasını, şayet fayda 

etmez ise gerekli merciler nezdinde girişimde bulunulmasını tavsiye etmiştir.311 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Dâhiliye Nezâreti’ne bazı bölgelerde memurların alenen 

içki içerek halka kötü örnek olduklarını ve bu davranışları nedeniyle yapılan vaaz ve 

telkinatların faydalı olmadığını bildirmiştir. Ayrıca bu davranışları ile halka kötü 

örnek olan memurların meslekten men edilmeleri istenmiştir.312  Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye bunların yanında Cerîde-i İlmiye vasıtasıyla, içkinin zararlarını ve dinî 

sakıncalarını anlatan yayınlar yapmıştır.313 Mabet ve medreselerin yakınında içki 

içilmesi ve satışının yasaklanmasına dair kanunun titizlikle uygulanmasını da takip 

etmiştir.314 Yine bu mekânlara yakın bölgelerde meyhane kurulmasına engel 

olmuştur.315  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin zararlı bulmuş olduğu diğer bir konu ise 

eğlence merkezleri, tiyatro, sinema ve opera gibi mekânlarda, dinî kurallara aykırı 

davranışların sergilenmesi olmuştur. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen bir 

şikâyette İstanbul Nuruosmaniye Camisi yakınındaki İkbal Kıraathanesi’nde 

Ramazan geceleri teravihten sonra saz ile eğlence düzenlendiği ve İslâm 

                                                 
308 Karar Defteri, s. 37. 
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kadınlarından biri tarafından şarkı söylendiği haberi alınmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye bu davranışın, dost ve düşmana karşı çok çirkin bir manzara oluşturduğu 

kanaatine varmış ve Dâhiliye Nezâreti’nden bu halin hemen engellenmesini talep 

etmiştir.316 Ayrıca Kadıköy Araba Meydanı’nda ikamet eden Seyit Abdülkadir 

imzasıyla gelen şikâyette; civarlarında kurulu bulunan fuhuş hanede vesikalı ve 

vesikasız Müslüman kadınlarının çalıştırılıp, yabancı erkekler ile meşru olmayan 

şartlarda görüştürüldüğünü ve bu nedenle sokaklarında kavga ve gürültünün eksik 

olmadığını söylemiştir. Şikâyette ayrıca, bir subayın Sarıkamış’tan getirdiği Hamit b. 

Durmuş adındaki çocuğu, Ermenidir diyerek fuhuş hanenin sahibine verdiği ve zorla 

Hıristiyanlaştırıldığı bildirilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Polis Müdürlüğü’ne 

yapmış olduğu müracaatta, fuhuş hanenin kapatılması ve sahibesi hakkında kanunî 

işlem yapılmasını, Hıristiyanlaştırılmış çocuğun da bu durumdan kurtarılmasını 

istemiştir.317  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye,13 Kânun-ı Evvel 1335/1919 tarihinde yapmış 

olduğu toplantıda ise kadın-erkek birlikte çalışan bir müzik grubunun konserini 

görüşmüştür. Buna göre Bayezid’te kurulmuş olan Musiki-i Osmanî Hanımlar 

dershanesi, 12 Kânun-ı Evvel 1335/1919 Cuma günü, Türk Ocağı Konferans 

Salonu’nda bir konser vermişlerdir. Konserlerde Kemani Kevser, Hanende Zehra ve 

Tamburî Şerife adında kadın müzisyenlerin erkekler ile birlikte yüzlerce kadın ve 

erkek dinleyici karşısında icra-ı ahenk eyledikleri gazetelerden okunmuştur. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üzüntü verici olarak bulduğu bu durumun, bir daha tekrar 

edilmemesi ve bunu yapanların şiddetle cezalandırılmalarını Meşîhat Makamı 

vasıtasıyla talep etmiştir.318     

Buna benzer bir şikâyet ise Şehzadebaşı’ndaki operadan gelmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, konu ile ilgili kararında, Ramazan-ı Şerifte Müslümanlar ibadet 

ve taat ile meşgul iken, Şehzadebaşı operet kumpanyası tarafından oyunlar 

verilmekte olduğu ve burada kadın ve erkeklerin birlikte bulunduğu haber alınmıştır. 
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Belirtilen kararda, bu durumun kesinlikle engellenmesi Dâhiliye Nezâreti’nden 

istenmiştir.319  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye sinema, opera tiyatro gibi mekânlarda kadın ve 

erkeklerin iç içe bulunmalarını uygun bulmamıştır. Sinemalarda kadın- erkek birlikte 

film izlediklerine dair gelen bilgileri, hemen değerlendirip engellenmesi yönünde 

girişimde bulunmuştur.320  

Şehzadebaşı’ndaki bir sinemadan muzır ve fuhuş içerikli bir filmin 

gösterildiği ve aynı teşebbüsün Üsküdar’da yapılacağı bir vatandaş tarafından 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bildirilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, bu gösterinin 

engellenmesi ve Şehzadebaşı sinemasındaki sorumluların cezalandırılmasını, 

Meşîhat Makamı vasıtasıyla Polis Müdüriyeti’nden istemiştir.321  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye kadınların giyimi ve erkekler ile uygunsuz 

gezmeleri konusunda da kararlar almıştır. Yaz mevsimi nedeni ile Bebek ve Beykoz 

semtlerinde bazı kadınların, hiçbir medenî milletin kabul edemeyeceği tarzda açık-

saçık giyinerek, halkın ahlâk ve maneviyâtlarını bozdukları, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca işgal nedeni ile İstanbul’a göç etmiş olan 

zengin çocuklarının paralarını bu bölgedeki ecnebî kadınlara harcadıkları, bu yolla 

millî ve iktisadî gelişmeye hizmet edecek sermayenin, yabancıların eline geçmesinin 

engellenmesi, Dâhiliye Nezâreti’nden istenmiştir.322   

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye yaşanmış olan savaşlar nedeniyle asker 

ailelerinde görülen huzursuzluklar ve bazı askerlerin yanlış davranışlarını haber 

veren şikâyetler de gelmiştir. 17 Nisan 1336/1920 tarihli toplantıda; askerlerin 

yaygın olarak bulunduğu mahallelerde bir takım uygunsuz kadınlarla dolaştıkları 

yönündeki şikâyet, ele alınmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye memleketin genel 

ahlâkını bozucu nitelikteki bu davranışların engellenmesi için Harbiye Nezâreti’ne 

müracaat etme kararı almıştır.323  Ayrıca 5 Şubat 1336/1920’da görüşülen bir 

şikâyette ise; Amasya’da bulunan asker ailesine mensup Hatice adındaki bir kadının 

talebi değerlendirilmiştir. Buna göre savaş ahvali nedeni ile muhtelif mevkilerdeki 
                                                 
319 Karar Defteri, s. 79. 
320 Karar Defteri, s. 88. 
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subaylardan bazılarının, mahallelerinde gayrimeşru münasebetler peyda ederek, 

ailelerine bakmadıkları ve neticede onları fuhşa sevk ettikleri ve bazılarının da ikinci 

defa evlendikleri şikâyet edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye zararlarının aşikâr 

olduğunu ifade ettiği bu durumun engellenmesi için bütün askerî birliklere tâmîm 

gönderilmesini Harbiye Nezâreti’nden istemiştir.324   

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, yapmış olduğu bu çalışmaların yanında, işgal 

nedeniyle yabancı ülkelerin yaptığı ve zararlı kabul edilen telkinlere karşı mücadele 

etmiş, bölgeye vâizlerin gönderilmesini istemiştir. Bu doğrultuda İtalyanlar ve 

Yunanlılar tarafından Batı Anadolu’da yapılan zararlı telkinata karşı, halkı 

aydınlatmak amacıyla vâizler görevlendirilmesi için Harbiye Nezâreti’nden gelen 

istek faydalı bulunmuştur. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, halkın dinî ve uhrevi 

duygularının güçlendirilmesi için, vilayet ve kazalardaki din görevlileri tarafından 

vaazlar verilmesini ve bunlar için de bütçeye kaynak eklenmesini 

kararlaştırılmıştır.325 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, diğer bir toplantısında ise halkın 

Yunanlıların ve İtalyanların zararlı propagandasından korunması için, çalışmalar 

yapılmasını isteyen bir tâmîmi müftülüklere gönderme kararı almıştır.326 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ayrıca dönemin süreli yayınlarında yapılmış olan 

neşriyâtı takip etmiş ve zararlı gördüğü yayınlar hakkında kararlar almıştır. Yayın 

yoluyla halkın dinî ve ahlâkî değerlerini rencide edici gayretlere müsaade etmeyen 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin dönemin süreli yayınları ile olan münasebetini 

çalışmamızın ilgili bölümünde değerlendireceğimiz için burada kurumun bu yönde 

de çalışmalar yaptığını belirtmek ile yetineceğiz. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

faaliyetlerinin önemli bir kısmını teşkil eden zararlı kabul edilen davranışları 

engelleme çabaları, kurumun çok sayıda toplantısında gündeme getirilmiş ve bunlara 

yönelik kararlar alınmıştır. Alınmış olan bu kararlar ortaya koymaktadır ki bu 

konuda gösterilmiş olan gayrete rağmen her alanda istenilen sonuçlar alınamamış ve 

bazen şikâyet konusu olan davranışların tekrar sergilendiği olmuştur. Fakat Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye kuruluşundan faaliyetlerini sona erdirdiği tarihe kadar, din ve 

                                                 
324 Karar Defteri, s. 47. 
325 Karar Defteri, s. 26. 
326 Karar Defteri, s. 28. 
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ahlâka aykırı ve toplumu fesada uğratacağı düşünülen davranışlarla mücadele 

etmiştir. 

F. AHLÂKÎ DÜZENİ KORUMA ÇABALARI 
 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş çalışmaları esnasında, Meclis-i 

Mebusân’da yapılmış olan müzakerelerde; mebuslar, çeşitli nedenlerle ülkedeki 

ahlâkî çöküntünün gittikçe artmakta olduğunu, bunun ancak doğru ve etkili bir dinî 

telkinât ile engellenebileceğini ifade etmişlerdir.327 Halka dinî ve ahlâkî faziletleri 

anlatmak ile görevlendirilen Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş kanunun birinci 

maddesinde; kurumun, birisi Ahlâk Encümeni olmak üzere üç şubeden oluşacağı 

belirtilmiştir. Kanunun Esbâb-ı Mucîbe Lâyihası’nda ise, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Ahlâk Encümeni’nin, İslâm’ın ahlâkî değerlerini halka anlatmakla görevli olduğu 

ifade edilmiştir.328 Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye nizamnâmesinin 6. 

maddesinde; üyeler, İslâm’ın ahlâkî faziletlerini halka anlatmak üzere, vaazlar 

vermek ve ilmî risaleler yayınlamakla görevli kılınmışlardır. Nizamnâmenin 9. 

maddesinde ise, Ahlâk Encümeni’nin, İslâm ahlâkının kitap ve sünnetteki 

kaynaklarını ve Ahlâk Felsefesini bilen, teoriden ziyade ahlâkın pratiğine önem 

veren kişilerden seçilmesi zorunlu tutulmuştur.329 Meclis-i Mebusân’da yapılmış olan 

müzakerelerde, kanun ve nizamnâme maddelerinde ifade edilmiş olan yetki ve 

beklentiler doğrultusunda, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye toplumun ahlâkî yapısının 

korunmasına yönelik çalışma yapma görevi verilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

faaliyetleri süresince, ahlâkî düzeni korumaya çalışmış, İslâm ahlâkına uymayan 

davranışların sergilenmesine engel olmaya gayret göstermiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşundan hemen sonra 22 Ağustos 

1334/1918 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; nizamnâmenin 6. maddesine göre 

Encümen’in yazılmasına gayret edeceği konuları belirlemiştir. Buna göre Ahlâk 

Encümeni; kişinin, kendisine, anne ve babasına, komşusuna, hükümete, halka ve 

mahlûkata karşı olan vazifeleri konularında çalışma yapmakla sorumlu 

                                                 
327 Meclis-i Mebusân Zabıt Cerîdesi, s. 38–39. 
328 BOA,  DUİT, Dosya No: 37; İzmirli İsmail Hakkı, A.g.e., s. 4–6. 
329 BOA,  DUİT, Dosya No: 37–2. 
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tutulmuştur.330 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri, kendilerine verilmiş olan bu ilmî 

vazife doğrultulunda, Cerîde-i İlmiye’de, güzel ahlâka dair makaleler 

yayınlamışlardır.331 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ayrıca, toplumdaki ahlâkî bozulmayı 

engellemek ve güzel ahlâkı teşvik amacıyla, beyannâme neşretmiştir.332 Meşîhat 

Makamı tarafından alınmış olan karar gereğince,  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

merkezinde bir Ahlâk Komisyonu oluşturulmuştur. 17 Eylül 1335/1919 Çarşamba 

günü ilk toplantısını yapmış olan bu komisyona;  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

üyelerinin yanı sıra Emniyet, Divân-ı Temyiz-i Askeriye, Nâfia, Ticaret, Evkâf 

nezâretleri ve Şehremâneti’nden temsilciler katılmışlardır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Reisi Hüseyin Avni Efendi başkanlığında toplanan bu komisyonda,  ahlâkî yapı 

üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantıda ayrıca komisyonun her hafta 

Perşembe günleri toplanması kararlaştırılmıştır.333 Komisyonun toplantılarında, 

özellikle içki alışkanlığının engellenmesi üzerinde durulmuş ve bu hususta 

hazırlanmış olan bir tâmîm, Dâhiliye Nezâreti vasıtasıyla bütün vilâyetlere 

gönderilmiştir.334 Bu komisyonun yanı sıra, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye de 

oluşturulmuş olan Ahlâk Encümeni tarafından, genel ahlâkın ıslâhı ve 

güzelleştirilmesi amacıyla, on iki maddeden oluşan bir nizamnâme ve esbabı mucibe 

layihası yazılmış ve Meşîhat Makamı’na gönderilmiştir.335  Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye Karar Defterinde, Ahlâk Komisyonu tarafından yazılmış olan bir 

nizamnâmeden bahsedilmiş ise de, kurumun yayın organı olan Cerîde-i İlmiye’de 

buna yer verilmemiştir. 

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, faaliyet göstermiş olduğu bütün konularda 

olduğu gibi, ahlâk hususunda da beyannâme ve makaleler yayınlayarak ilmî 

çalışmalar yapmış, ayrıca kuruma gelmiş olan bu yöndeki talep ve şikâyetleri de 

değerlendirmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye Dersaadet İstinaf Mahkemesi eski 

reisi Reşit Bey tarafından gönderilmiş olan ve toplumdaki ahlâksızlıkların 

engellenmesi için tedbirler alınmasını isteyen talep, 25 Ağustos 1335/1919 tarihli 

toplantısında ele almıştır. Toplantıda; toplumdaki ahlâkî çöküntünün en büyük 

                                                 
330 Karar Defteri, s. 11. 
331Bu makaleler için bkz: Cerîde-i İlmiye, S. 42, s. 1228; S. 48, s. 1511; S. 49, s. 1578. 
332 Cerîde-i İlmiye, S. 48, s. 1506. 
333 Cerîde-i İlmiye, S. 49, s. 1567–8. 
334 Cerîde-i İlmiye, S. 52, s. 1674–75. 
335 Karar Defteri, s. 49. 
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nedeninin, ülkenin içinde bulunmuş olduğu savaş ve fakirlik gibi zor şartlardan 

kaynaklandığı tespiti yapılmıştır. Toplantıda, ahlâkî çöküntünün sadece yasalarla 

engellenemeyeceği, bunun için telkinâtın çok önemli olduğu ifade edilerek, okul 

yaşındakilere okullarda, diğer insanlar için de vaaz ve yayınlar yoluyla dinî ve ahlâkî 

irşat yapılmasının ehemmiyeti vurgulanmıştır. Bunun da devletin ilgili 

kurumlarından temsilcilerin katılacağı geniş çaptaki bir komisyonun kurulmasını 

gerektirdiği ifade edilen toplantıda, bu hususta gerekli olan maddî ve manevî 

desteğin ancak Hükümet’in iradesi ile oluşabileceği belirtilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, bu toplantıda; diyânet ve ahlâkın te’mini için, kamuda görev yapacak 

kişilerin tespit ve tayinlerini, bunlara gerekli yasal salahiyetin verilmesini, Meşîhat 

Makamı vasıtasıyla Hükümet’ten talep etme kararı almıştır.336 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, ayrıca 30 Mart 1336/1920 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; ahlâkî 

bozulmayı engelleme yolunda, Ahlâk Komisyonu tarafından uygun görülen şekilde 

harcanmak üzere, tahsisat verilmesini Meşîhat Makamı vasıtasıyla Hükümet’ten 

istemiştir.337 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kendisinin yapmış olduğu çalışmaların 

yanında, ülkenin bazı bölgelerinde, ahlâksızlığı önlemek amacıyla kurulan 

teşkilâtlara ve bu yönde yapılmış olan faaliyetlere destek vermiştir. Nitekim 

ahlâksızlığı önlemek üzere Trabzon da kurulmuş olan bir derneğin yapmış olduğu 

faaliyetler, övgüye lâyık bulunmuş ve bunlara bir takdirname gönderilmesine karar 

verilmiştir.338 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, diğer kurumların, ahlâkî konulardaki 

yardım taleplerini de karşılıksız bırakmamıştır. Nitekim ahlâkî boyutu bulunan frengi 

hastalığı ile ilgili, Sıhhiye Müdürlüğü’nde oluşturulmuş olan komisyona temsilci 

gönderilmesi hususunu,  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye gündemine almıştır.339 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 17 Kânûn-ı Sânî 1336/1920 tarihli toplantısında; 

memurların, halkın ahlâkî değerlerine saygı göstermelerini ve asla kötü örnek 

olmamalarını, yanlış davranışlarda bulunanların ise cezalandırılmasını, Dâhiliye 

Nezâreti’nden talep etmiştir.340 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye memurlara yönelik 

kararların yanı sıra, gelen şikâyetler doğrultusunda, gerçekleşmiş olan ahlâk dışı 

davranışları da engellemeye çalışmıştır.  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye ahlâkî 
                                                 
336 Karar Defteri, s. 30. 
337 Karar Defteri, s. 49. 
338 Karar Defteri, s. 37. 
339 Karar Defteri, s. 31. 
340 Karar Defteri, s. 46. 
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endişelerle gelen şikâyetlerin büyük bir kısmını, kadın ve erkeklerin uygunsuz 

davranışları, eğlence mekânlarındaki faaliyetler ve fuhuş gibi konularda gelen 

talepler oluşturmuştur.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, eğlence mekânlarında kadın ve erkeklerin birlikte 

bulunmalarını ahlâka uygun bulmamış, engellenmesi yönünde kararlar almıştır. 2 

Haziran 1335/1919’da yapılmış olan toplantıda; İstanbul’daki bir kıraathanede 

kadınlar tarafından, erkeklere müzik icra edildiği yönündeki şikâyet değerlendirilmiş, 

Dâhiliye Nezâreti’nden engellenmesi talep edilmiştir.341 Diğer bir toplantıda ise, 

Şehzadebaşı’ndaki operada, kadın ve erkeklerin birlikte oyun izlemeleri, uygun 

bulunmamış ve konu Dâhiliye Nezâreti’ne iletilmiştir.342 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 

ayrıca sinema ve konser salonlarında kadın ve erkeklerin içiçe oturmalarını tasvip 

etmemiş ve engellenmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmuştur.343 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 24 Eylül 1337/1920 tarihinde yapmış olduğu 

toplantıda; Valide Sultan Mektebi yanındaki hastanede,  kadınların, erkek 

koğuşlarında hasta bakıcı sıfatıyla görev yaptıklarına dair gelen şikâyet 

görüşülmüştür. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, zaruret olmayan durumlarda kadınların 

mahrem olmayan erkeklere bakmalarının şer’an câiz olmadığına, buna rağmen 

konunun Fetvahane’ye sorulmasına karar vermiştir.344 Kurumun yapmış olduğu çok 

sayıdaki toplantıda ise, bazı bölgelerde fuhuş yapıldığına dair gelen şikâyetler 

gündeme alınmış, bu konuda mevcut yasaların taviz verilmeden uygulanması, İslâm 

dinine ve ahlâka uymayan davranışların engellenmesi Polis Müdürlüğü’nden 

istenmiştir.345  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye,  sünnet ve düğün merâsimlerinde genel ahlâkı 

ifsat edecek davranışların sergilenmemesini istemiştir. 5 Şubat 1336/1920 tarihinde, 

Karahisâr-ı Sahip’ten gelen şikâyet değerlendirilmiştir. Buna göre; sünnet ve düğün 

törenlerinde, çalgılar çalınıp, şarkılar söylenerek kadın oynatmanın adet haline 

geldiği, bu nedenle toplum ahlâkının bozulduğu haber verilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, ülkenin çoğu bölgesinden, benzer şikâyetlerin alındığını ve bu durumun 

                                                 
341 Karar Defteri, s. 21. 
342 Karar Defteri, s. 79. 
343 Karar Defteri, s. 88. 
344 Karar Defteri, s. 85. 
345 Karar Defteri, s. 33; 51; 85. 
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engellenmesi gerektiğini Dâhiliye Nezâreti’ne bildirmiştir.346 Özellikle yaz 

mevsiminde, bazı sahil bölgelerinde kadınların açık giyinmek suretiyle, 

çevredekilerin dikkatlerini çektiklerine dair gelen şikâyetler ve Gayrı Müslim 

kadınlarının sergilemiş olduğu tavırlar hususunda Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye birçok 

defa Polis Müdüriyeti’ne müracaat etmiştir.347 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin taşra encümenleri de ahlâksızlığın önlenmesi 

hususunda çalışmalar yapmışlardır. Taşra encümenleri, merkeze göndermiş oldukları 

ve kendi bölgelerinde yaptıkları faaliyetleri anlatan raporlarında; vaaz ve telkinat 

yoluyla, dinî ve ahlâkî değerlerin halka anlatıldığını ifade etmişlerdir.348 

3. BASIN VE YAYIN FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu aşamasında, bu kurumun yapacağı 

görevlerin başında, yayın faaliyetleri düşünülmüştür. Meclis-i Mebusân ve Meclis-i 

Ayân’da yapılan müzakerelerde; kurumun İslâm’ın yüce faziletlerini neşr ve tâmîm 

etme görevini nasıl yerine getireceği tartışılmıştır. Tartışmalarda, kurumun bu görevi 

kitap neşrederek mi yoksa mecmua çıkartmak suretiyle mi ifa edeceği sorulmuştur.349 

Meclis-i Ayân müzakerelerinde, Meşîhat temsilcisi Bahri Bey benzer sorulara, 

kurumun neş’r ve tâmîm görevini gazete ve risâleler ile Neşriyâtta bulunarak 

gerçekleştireceğini ifade etmiştir.350 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nde, kurumun yayın faaliyetlerinde 

bulunacağı belirtilmiştir. Nitekim Nizamnâme’nin altıncı maddesinde, üyelerin telif 

ve neşrine gayret edeceği konulara yer verilmiştir.351 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

kuruluşunda, bu kurumdan beklenen en önemli faaliyetin, dinî ve ilmî konularda 

yayın yaparak halkı bilgilendirmesi olduğu anlaşılmaktadır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye faaliyetleri süresince, kendisine verilmiş olan bu görev doğrultusunda dinî, 

ilmî, ahlâkî konularda yayın faaliyetlerinde bulunmuştur. Fakat kurumun kuruluşu 

esnasında kendisine verilen görevleri sadece çeşitli yayınlar yoluyla gerçekleştireceği 

tasarlanmış iken, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, mesaisinin büyük bir kısmını halktan 

                                                 
346 Karar Defteri, s. 47. 
347 Müsvedde Defteri, s. 20; 22-26. 
348 Cerîde-i İlmiye, S. 57, 3 İstanbul, 1 Mart 1336, s. 1833. 
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gelen şikâyet ve talepleri değerlendirmeye ayırmıştır. Bundan da anlaşılmaktadır ki 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, dönemin şartları ve mevcut ihtiyaç ve talepler 

doğrultusunda kendisine bir çalışma yöntemi belirlemiş ve bu yönde faaliyet 

sürdürmüştür. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nde, kurumun kitap basım ve 

yayımına gayret edeceği çok sayıda ilmî saha belirlenmiş olmasına rağmen, bu 

konuda kayda değer bir çalışma yapılmamış ve alınmış olan bazı kararlar da 

sonuçlandırılamamıştır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yapmış olduğu yayın faaliyetlerini dört grupta 

değerlendirmek mümkündür. Bunlar;  

1. Daha önce Meşîhat Kurumu tarafından çıkartılmakta olan ve kuruluşundan 

sonra Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından idare edilmiş olan Cerîde-i İlmiye 

vasıtasıyla yapılmış olan yayınlar.  

2. Kurumun yayınladığı beyannâmeler.  

3. Üyelerin yazmış olduğu makaleler.  

4. Kurumun yapmış olduğu diğer yayın faaliyetleri. 

A. CERÎDE-İ İLMİYE:  
Cerîde-i İlmiye, “ Meşîhat-ı Celîle-i İslâmiye’nin Cerîde-i Resmiyesi” adıyla 

3 Recep 1332 / 28 Mayıs 1914 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. İlk sayısı Regaip 

Kandili’ne denk getirilerek çıkartılmış olan bu dergi, ilk sayfasında belirtildiği gibi 

Meşîhat Kurumu’nun resmî yayın organıdır. Aylık olarak yayınlanan derginin 

boyutları 22,5x14,5 cm olup, sayfa adedi 30–40 arasında değişmektedir. 3 Recep 

1332/28 Mayıs 1914 ile 1 Safer 1341/23 Eylül 1922 tarihleri arasında İstanbul’da 

basılmış olan dergi, 79 sayıdan ibarettir. 74–75, 76–77, 78–79. sayıları bir arada 

yayınlanmış olan derginin “Islâh-ı Medâris’e Dâir Nüsha-i Fevkâlade” adıyla çıkmış 

olan özel sayısı 20 Zilkade 1332/10 Ekim 1914 tarihinde neşredilmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin zor bir dönemi olan, Birinci Dünya Savaşı ve Millî 

Mücadele yıllarında çıkmış olan bu dergide, Meşîhat Kurumu ve buna bağılı olan 

Fetvahane, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye gibi kurumların fetva, haber, ilan, beyannâme 

ve ilmî içerikli yazıları yayınlanmıştır. Resmî ve dinî muhteva taşıyan derginin “ilk 

sayısında yer alan “İfade-i Mahsûsa’dan” anlaşıldığına göre Meşîhat’ın idarî ve 

ilmî faaliyetlerinin yayın organı olacak, ilgili devlet memurları, ilim adamları ve 



 114

halka faydalı Neşriyât yapacaktır”.352 Dergi çıkmış olduğu dönemden itibaren, 

Meşîhat-ı Ulyâ Mektupçuluğu tarafından idare edilmiş ve hazırlanmıştır. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin 1918 tarihinde kuruluşundan itibaren derginin idaresi bu 

kuruma devredilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 11 Mart 1335/1919 tarihinde 

yapmış olduğu toplantıda; Cerîde-i İlmiye’nin bu tarihten itibaren kendileri 

tarafından idare edileceği ifade edilmiştir.353 

 Cerîde-i İlmiye’nin idaresi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye geçtikten sonra 

içeriğinde farklılık oluşmuş, resmî ilan ve haberlerin yanında dinî ve ilmî makaleler 

neşredilmeye başlanmıştır. Bu nedenlerle Cerîde-i İlmiye’yi iki dönem halinde 

değerlendirmek mümkündür.  

Cerîde-i İlmiye’nin ilk kırk sayısı, Meşîhat Kurumu’nun idaresinde çıkmış ve 

içerik olarak da; İrâde-i Seniyeler, Fetvalar, Ecvibe-i Şer’iyeler, Nasb ve Tayin 

haberleri, Tezkire-i Âliye, Tevcihât-ı İlmiye, Tebligât-ı Umumiye, Meclis-i Tetkikât-

ı Şer’iye Mukarrerat’ı gibi konuları ele almıştır. Derginin 36. sayısında Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluş kanunu ve Esbâb-ı Mucîbe layihâları verilmiş 

olmasına rağmen, dergi bu tarihte henüz bu kurumun idaresine verilmemiştir. Zira bu 

tarihte Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kurulmuş bile değildir. Derginin 38. sayısında 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin resmî küşadı ve bir beyannâmesi yayınlanmıştır. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kararları ve neşriyâtı ilk olarak derginin 12 R.Evvel 1337/ 

16 Aralık 1918 tarihinde yayınlanmış olan 41. sayısında yer almıştır. Her ne kadar 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin yazmış olduğu makaleler derginin 41, 42, 43 ve 

44. sayılarında yayınlanmış olmasına rağmen kurum, dergiyi 44. sayıdan itibaren 

idare etmeye başlamıştır. Nitekim derginin 44. sayısına kadar kapağında “Umûr-ı 

idare ve tahririye Meşîhat-ı Ulyâ Mektupçuluğu tarafından nezâret olunur.” İbaresi 

var iken 45. sayıda “Umûr-ı idare ve tahririye Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Başkitbeti 

tarafından nezâret olunur” ibaresine yer verilmiştir.354 Ayrıca Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye Karar Defteri’nde, derginin idaresinin Mart 1335/1919 tarihinden itibaren 

kendileri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.355 Bu konuda Cerîde-i İlmiye’nin yayın 

faaliyetlerini 1–35 ve 36–79 şeklinde iki devreye ayıran görüşlere katılmak mümkün 

                                                 
352 Nesimi Yazıcı, “Cerîde-i İlmiye”, DİA, c. VII, s. 407. 
353 Karar Defteri, s. 19. 
354 Bkz. Cerîde-i İlmiye, S. 44, İstanbul, Cemaziyeluhra 1337, S. 45, Recep 1337. 
355 Karar Defteri, s. 19. 
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değildir.356 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu dergideki etkinliğini yazılarının 

yayınlanmış olduğu 41. sayıdan itibaren başlatmanın daha doğru olacağı 

kanaatindeyiz.  

Derginin ikinci devresinde yer almış olan sayılarını, diğerlerinden ayıran en 

önemli özellik, içerik farkıdır. Cerîde-i İlmiye’nin 41. sayısına kadar dergide yer 

almış olan ve Meşîhat’a bağlı kuruluşları ilgilendiren resmî ve idarî konulardaki 

yazılar ve fetvalar daha sonraki dönemde de yayınlanmış olmasına rağmen, bu 

sayıdan itibaren Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adı altında yeni çalışmalara yer 

verilmiştir. Derginin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından idare edilmesinden sonra, 

bu kurumun almış olduğu kararlar,357 beyannâmeleri358 ve kurumun taşra 

teşkilâtlarının faaliyetleri359 çeşitli sayılarda yayınlanmıştır. Ayrıca derginin 41. 

sayısından itibaren Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adı altında kurum üyelerinin 

yazmış olduğu ilmî içerikli yazılar yayınlanmaya başlamıştır. Cerîde-i İlmiye’deki bu 

makaleler Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yapmış olduğu en önemli yayın faaliyetidir. 

Çünkü Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin büyük bir kısmının yazmış olduğu 

yazılar bu dergi vasıtasıyla neşredilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin 

yazmış olduğu makaleler kurumun onayından geçtikten sonra dergide yayınlanmış ve 

kurumun görüşü niteliğini kazanmışlardır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri 

tarafından Cerîde-i İlmiye’de “Neşriyât-ı Hususiye” adı altında yazılmış olan yazılar 

da yer almıştır.360 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye talimatnâmesinin 39. maddesinde yer 

alan “imza ile Dâru’l-Hikme heyetince tasvip edildiği musarrah olmayan makalat 

Neşriyât-ı hususiyedendir”361 hükmü doğrultusunda bu neşriyât yapılmıştır.  Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin yayınlamış olduğu beyannâmeleri ve üyelerinin yazmış 

olduğu makaleleri ayrıca ele alacağımız için burada derginin 41. sayısından 79. 

sayısına kadar Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adıyla çeşitli konularda makaleler 

yayınlandığını belirtmekle yetineceğiz.  

                                                 
356 Bu konuda, Şeyhülislâmlık ve Cerîde-i İlmiye adlı yüksek lisans tezinde derginin yayınlarını 1–35 
arası, Meşihat makamı tarafından idare edilen ve 36–79 arasını ise, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 
tarafından idare edilen dönem diye ikiye ayırıp bu çerçevede tahlile tabi tutan Sadık Eraslan’a 
katılmak mümkün değildir. 
357 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1203. 
358 Cerîde-i İlmiye, S. 47, s. 1469; S. 48, s. 1506; S. 50, s. 1595. 
359 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1424; S. 47, s. 1471, S. 48, s. 1512; S. 50, s. 1641. 
360“ Neşriyât-ı Hususiye” adı altında yazılmış olan bazı makaleler için bakınız; Cerîde-i İlmiye, S. 45, 
s. 1380; S. 69, s. 2225; S. 70, s. 2263; S. 71, s. 2296. 
361 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1202. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Cerîde-i İlmiye’yi idare etmiş olduğu yaklaşık 

dört yıllık süre içerisinde bu dergiye yönelik çeşitli kararlar almıştır. Derginin 

idaresi, basım ve dağıtımı, giderleri ve personelinin ihtiyaçları gibi konularda alınmış 

olan bu kararlardan bazı örnekler vermek suretiyle bu yöndeki faaliyetlerini 

tanıtmaya çalışacağız. Cerîde-i İlmiye’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından idare 

edileceği 11 Mart 1335/1919 tarihinde yapılan toplantıda ifade edildikten sonra, bu 

derginin dağıtımı hususunda çeşitli kararlar alınmıştır. Daha önceleri nerelere 

dağıtım yapıldığına dair herhangi bir bilgi bulunmayan Cerîde-i İlmiye’nin 

Müdüriyeti tarafından 13 Haziran 1335/1919 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 

bu yönde bir yazı gönderilmiştir. Yazıda; “Ceride-i Mezkurenin 41. sayısından 

itibaren taşra müftülüklerine meccanen irsâli, mukarrer ise de nüsha-i mevcûdesinin 

kifayetsizliği dolayısıyla bu babta ne yapılması lazım geleceği” sorulmuştur. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, mevcut sayıların hilâfet merkezine yakın kazaların 

müftülüklerine gönderilmesini, 46. sayıdan itibaren de bütün vilâyet ve mülhakatı 

müftülüklerine gönderilmesini kararlaştırmıştır.362 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

diğer bir toplantısında, üyelerinin kaleme aldığı yararlı makalelerden faydalanılması 

için bunların yer aldığı Cerîde-i İlmiyenin Darulfünun’un mevcut dört şubesine, 

Dâru’l-Muallimîn-i Âliyye ve Medrese-i Süleymaniye’ye gönderilmesini Meşîhat 

Makamı’ndan istemiştir.363 Cerîde-i İlmiye’nin genel dağıtımının yanında ihtiyaç 

olan bölgelere gönderilmesi için de kararlar alınmıştır. Nitekim 2 Teşrîn-i Evvel 

1336/1920 tarihinde Sofya Başmüftülüğü’nün dergi talebi uygun bulunarak, Cerîde-i 

İlmiye’nin kendilerine muntazam bir şekilde gönderilmesine karar verilmiştir.364 

Ayrıca Şehremaneti’nden gelen dergi talebi üzerine, 6 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 

tarihinde Cerîde-i İlmiye’nin 1. sayısından itibaren kendilerine gönderilmesi 

kararlaştırılmıştır.365 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Cerîde-i İlmiye’nin basımı ve bunun için gerekli 

olan malî kaynaklar konusunda da çalışmalar yapmıştır. 5 Kânûn-ı Sânî 

1336/1920’da yapılmış olan toplantıda Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bütçesinin 13600 

                                                 
362 Karar Defteri, s. 22. 
363 Karar Defteri, s. 22. 
364 Karar Defteri, s. 55. 
365 Karar Defteri, s. 63.  
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Liraya arttırılması için karar alınmıştır. Bütçe artış talebi için gösterilen nedenlerden 

birisi de Cerîde-i İlmiye’nin basım masrafı olarak belirtilmiştir.366 

Diğer bir toplantıda ise, kâğıt eksikliği nedeniyle bir müddettir basılmayı 

bekleyen Cerîde-i İlmiye’nin, yettiği kadarıyla mevcut kâğıtlara basılması 

kararlaştırılmıştır.367 Alınan kararlardan Cerîde-i İlmiye’nin ihtiyaçlarının 

giderilmesi için, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kontrolüne bir bütçesinin tahsis 

edildiği anlaşılmaktadır. Nitekim 12 Şubat 1337/1921 tarihli toplantıda; Cerîde-i 

İlmiye namına tahsis edilen 76500 kuruşun harcanmış olduğu yerler açıklanmış ve 

geri kalan 8146 kuruşun nasıl sarf edileceği, Meşîhat Makamı’na sorulmuştur.368 

Cerîde-i İlmiye’nin üzerinde satış fiyatını belirleyen herhangi bir kayıt 

bulunmamasına rağmen, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin almış olduğu kararlardan, 

derginin bazı kurumlara ücretsiz gönderilmesine rağmen, bedava dağıtılmadığı, belli 

bir ücret karşılığında satıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 19 Kânûn-ı Sânî 

1336/1920’da yapılan toplantıda, “Cerîde-i İlmiye’nin 15 günde bir kere 

yayınlanmasına ve fiyatının bundan yarıya tenziline” karar verilmiştir.369 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, Cerîde-i İlmiye’de çalışmakta olan personelin ücretleri 

hususunda da kararlar almıştır. 22 Ağustos 1335/1919 tarihli toplantıda; Cerîde-i 

İlmiye Müdüriyeti’nden gelen talep doğrultusunda, dergide çalışan müstahdem 

Hüseyin Ağa’ya, tab’ vs. hususlardaki başarılı çalışmalarından dolayı 150 kuruş 

mükâfat verilmesi uygun bulunmuştur.370 Diğer bir toplantıda ise aynı kişinin 

maaşına 150 kuruş zam yapılmasına karar verilmiştir.371  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 20 Haziran 1337/1921 tarihli toplantısında, 

Cerîde-i İlmiye’nin içeriği hakkında bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşmede 

bundan sonraki her nüshada, baş makale olarak “İcmâl-ı Şuûnât-ı İslâmiye” ve daha 

sonra, bir ay zarfında ortaya çıkmış olan herhangi bir fikir hakkında “Makâlât-ı 

Tenkîdiye” adıyla yazı bulundurulmasına karar verilmiştir.372 Her ne kadar bu adlar 

altında makale yayınlanacağı kararı alınmış ise de, Cerîde-i İlmiye’ye baktığımızda, 

bu yönde bir yayının gerçekleşmediğini görmekteyiz. 
                                                 
366 Karar Defteri, s. 44.  
367 Karar Defteri, s. 58. 
368 Karar Defteri, s. 78. 
369 Karar Defteri, s. 46. 
370 Karar Defteri, s. 23. 
371 Karar Defteri, s. 40. 
372 Karar Defteri, s. 81. 
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Kurulduğu tarihten itibaren, Cerîde-i İlmiye’nin yayınları üzerinde söz sahibi 

olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye son toplantısını yaptığı 21 Teşrîn-i Evvel 1338/1922 

tarihine kadar bu dergi ile olan alakasını sürdürmüştür. Nitekim Safer 1341 tarihinde 

79. sayısı çıkmış olan Cerîde-i İlmiye, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasından 

sonra bir daha neşredilmemiştir. 

 B.KURUMUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU BEYANNÂMELER  
Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, çalışmaları süresince, çeşitli konularda, 

beyannâmeler yayınlamıştır. Kurumun ilk açılışında yayınlanmış olan beyannâme, 

Cerîde-i İlmiye’nin 38. sayısında yer almıştır. Bu açılış beyannâmesinden sonra, 

çeşitli vesilelerle on adet daha beyannâme neşredilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin değişik toplantılarında, 15 günde bir beyannâme yayınlanmasına karar 

verilmesine rağmen, bu hedef gerçekleştirilememiştir.373 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin yayınlamış olduğu beyannâmeler, bazen belirli bir hedefe yönelik, 

bazen de genel irşat amacıyla, başında herhangi bir ifade bulunmadan 

yayınlanmışlardır. Kurumun beyannâmeleri doğal olarak Cerîde-i İlmiye vasıtası ile 

yayınlanmışlar, beyannâmelerden bazıları ise diğer süreli yayınlarda da yer 

almışlardır. Çalışmamızın bu bölümünde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

faaliyetlerini, daha iyi anlamaya katkı sağlaması bakımından, yayınlanmış olan bu 

beyannâmeleri tanıtmaya çalışacağız.  

— Oruç Hakkındaki Beyannâme: Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin açılış 

beyannâmesinden sonra, yayınlamış olduğu ilk beyannâme Ramazan orucu 

hakkındadır. Bu beyannâmede öncelikle, ibadetin önemine vurgu yapılarak, İslâm’ın 

emirlerini yerine getirmenin insana sağlamış olduğu faydalar açıklanmıştır. Daha 

sonra orucun kişiye sağlamış olduğu maddî ve manevî faydalara değinilmiş, 

Müslüman bir kişinin herhangi bir neden olmadan bu farzı yerine getirmemesinin 

yanlış olacağı ifade edilmiştir. Beyannâmede ayrıca alenen oruç yemenin sakıncaları 

üzerinde durulmuş ve bu davranışları sergileyenlerin yalnızca dinin bir farzını terk 

etmekle kalmadıkları, aynı zamanda toplumun mukaddesâtına saygısızlık yaptıkları 

vurgulanmış ve bunları engellemenin, devletin görevi olduğu belirtilmiştir. 

                                                 
373 Karar Defteri, s. 53. 
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Beyannâme Ramazan ayının, ibadet ve taât ile ihya edilmesi tavsiyesiyle 

bitirilmiştir.374  

— Ramazan Bayramı Hakkındaki Beyannâme: Bu beyannâmenin başında, 

ülkenin diğer yıllara nispeten daha sakin ve huzurlu bir yıl geçirdiği ifade edilmiş ve 

bayramın, barış ve huzurun müjdecisi olması temenni edilmiştir. Önceki 

Ramazanlara göre bu yılkinin huzurlu geçtiği ve bu ayı iyi bir şekilde 

değerlendirenlerin, yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmenin mutluluğu içerisinde 

bayramı idrak edeceği, diğerlerinin ise Allah’tan af ve mağfiret dilemeleri gerektiği 

belirtilmiştir. Beyannâmede, bayramın nasıl idrak edilmesinin gereği anlatılmıştır. 

Yakın tarihlerde savaşların yaşanmış olması nedeniyle çok sayıda şehit ailesinin 

varlığından bahsedilmiştir. Bu nedenle her Müslüman’ın kendi ailesiyle 

bayramlaştıktan sonra, şehit ailelerinin evlerine gidip, yetimlerle bayramlaşmaları, 

onları sevindirmeleri, gerektiğinde birlikte ağlamaları istenmiştir. Beyannâmede 

ayrıca bayramın eğlence ve güzel yemekler anlamına gelmediği ifade edilmiş ve 

Allah’ın rızasına uygun bir şekilde geçirilmesi, istenmiştir. Beyannâme bütün İslâm 

âlemi ve memleket için yapılan dua ile bitirilmiştir.375   

— Hayâ ve Namus Hakkındaki Beyannâme: Beyannâmenin başında ahlâkî 

meziyetlere değinilmiş, insanın tekâmüle erişmesi için, bazı hasletlere sahip 

olmasının ve ahlâkî noksanlıklardan uzak durmasının gerektiği ifade edilmiştir. 

Hayânın ahlâkî esasların başında gelen bir meziyet olduğu, dünyada bundan daha 

fıtrî ve güzel bir şey olmadığı, insanın alnına yakışan en güzel rengin bu olduğu 

vurgulanmıştır. Kâinatın bütün güzellikleri bir araya gelse, hayâdan mahrum bir 

çehreye güzellik veremeyeceği belirtilmiştir. Güzel ahlâkı tamamlamak üzere 

gönderilen Peygamber’in de bu meziyetin önemini belirttiği vurgulanmış, son 

dönemlerde kadınların ve kızların, yüzlerindeki hayâ perdesini yırtmaya çalıştıkları 

ifade edilmiştir. Ayrıca bazı davranışların, 20. asrın ve medeniyetin gereğidir 

diyerek, hoş karşılanamayacağı, ahlâksızlığa müsaade edilememesinin gerektiği, 

belirtilmiştir. Beyannâmede ayrıca Batı’daki insanların maddî bakımdan ileri 

gitmelerine rağmen, büyük çoğunluğunun maneviyatından da taviz vermediği ifade 

edilmiştir. Ülke gençliğinin de muâsırlaşma merakıyla maneviyatından 

vazgeçmemesi gerektiği, ahlâkî değerlerini koruyarak madden ilerlemeye çalışmanın 
                                                 
374 Cerîde-i İlmiye, S. 47, İstanbul, Şevval 1337, s. 1469–1470. 
375 Cerîde-i İlmiye, S. 47, s. 1470–1471. 
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lüzumu vurgulanmıştır. Beyannâme; “gözünü aç, aklını başına al, maneviyatını 

alçaltacağına maddiyatını yükselt zira bu ölçüyü temin etmedikçe yaşayamazsın”. 

ifadesi ile bitirilmiştir.376  

— İşret Hakkındaki Beyannâme: Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin içki 

hakkındaki beyannâmesi ‘Ey Müslüman’ ibaresiyle başlamış ve doğrudan bir 

muhataba yapılmış hitap tarzında kaleme alınmıştır. Beyannâmede içki alışkanlığının 

1300 seneden beri Müslümanlar tarafından çok kötü görülen bir haslet ve uzak 

durulan bir davranış olduğu belirtilmiştir. Son zamanlarda bu alışkanlığın maalesef 

yaygınlaştığı ve eskisi kadar kötü görülmemeye başlandığı, ifade edilmiştir. İnsanın 

kendisine, çevresine ve çocuklarına büyük zararları olan içki alışkanlığından, 

Müslümanların uzak durması gerektiği anlatılmış, İslâm’ın başka bir yerde 

bulunmayan inci gibi hasletlerinin, terk edilmemesi gerektiğinin lüzumu belirtilerek, 

beyannâmeye son verilmiştir.377  

—Iskat-ı Cenin (Çocuk Düşürme) Hakkındaki Beyannâme: Bu 

beyannâmede; fuhuşun artması, nikâhın azalması, hastalıkların ve savaşların birbirini 

takip etmesi nedeniyle, İslâm nüfusunda mühim bir azalmanın meydana geldiği, 

ifade edilmiştir. Medenî toplumların hangisinde olursa olsun, nüfus artışının 

azalmasının bir hastalık kabul edildiği ve bunun sebeplerinin araştırılıp tedaviye 

çalışıldığı belirtilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye son zamanlarda birçok 

bölgeden gelen mektuplarda, çocuk düşürme gibi kötü bir âdetin çoğaldığı ve bu 

nedenle çok sayıda annenin sıhhatini kaybettiği, o oranda da masum çocuğun 

hayatının sonlandırıldığı haber alınmıştır. Çocuk düşürmenin şer’an câiz olmadığı, 

Allah’tan korkan bir aile reisinin buna izin vermemesinin gerektiği, vurgulanmıştır. 

Beyannâmede ayrıca, çocuk düşürmenin annenin sağlığında birçok zararlara neden 

olacağı vurgulanmış ve İslâm şeriatı tarafından bu durumun cinayet olarak kabul 

edildiği, ifade edilmiştir. Beyannâme; İslâm toplumunun ve ailelerinin hayat ve 

sıhhati için, bu durumdan şiddetle sakınılması gerektiği, tavsiye edilerek 

bitirilmiştir.378  

— Ramazan Münasebeti ile Yayınlanan Beyannâme: Ramazan ayının 

Müslümanlar için büyük bir ihsan olduğu vurgulanarak başlanan beyannâmede, 

                                                 
376 Cerîde-i İlmiye, S. 48, İstanbul, Zilkade 1337, s. 1511–1512. 
377 Cerîde-i İlmiye, S. 49, İstanbul, Muharrem 1338, s. 156–1567. 
378 Cerîde-i İlmiye, S.50, İstanbul, Safer 1338, s. 1596–1597. 
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ibadetlerin ve özellikle orucun, fizikî ve manevî faydaları üzerinde durulmuş, 

müminlerin bu ayı lâyıkıyla idrak etmelerinin lüzumu anlatılmıştır. Beyannâmede 

ayrıca, milletlerin ve insanların geleceklerini kendilerinin tayin ettiği ve hak 

etmedikleri bir sonuçla karşılaşmayacakları belirtilmiştir. Memlekette son 

dönemlerde dine aykırı davranışların arttığı, bu durumun da yaşanan felâketlerin 

sebeplerinden birisi olduğu ifade edilmiştir. Beyannâmede tesettür ve kadın-erkek 

ilişkilerine de değinilmiş, ahlâk dışı davranışların yaygınlaştığı, bazı kadınlar 

tarafından sergilenen hareketlerin, Müslümanlığa yakışmadığı belirtilmiştir. 

Beyannâme, Ramazan ayının Müslümanlar tarafından anlamına uygun bir şekilde 

değerlendirilmesi temennisiyle bitirilmiştir.379 

— Gençlik Hakkında Beyannâme: Beyannâmede, İslâm dininin fıtrî bir din 

olduğu, bunun da hiçbir akıl ve vicdan sahibi tarafından inkâr edilemeyeceği 

belirtilmiştir. Dinin güzelliklerinin kalpte yaşatılması ve davranışlara yansıtılması 

istenmiş, sadece akıl ile yola çıkıp nefsin heveslerine uyulmamasının gerektiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca İslâmî hakikatleri inkâr etmenin büyük bir cinayet olduğu 

belirtilmiştir. Beyannâmede, milletin kurtuluşunu vatan gençliğinin kurtuluşunda 

aramak gerektiği ve gençliğimizin de her şeyden evvel dindar olmasının lüzumu 

vurgulanmıştır. Beyannâmede ayrıca Avrupa’da yaşanmakta olan medeniyet hayatı 

diye değerlendirilen yaşamın; sefil ve insanlığı temelden yıkacak rezaletlerle dolu 

olduğu belirtilmiştir. Avrupa’daki akıl sahipleri âlim kişilerin de, yaşanan bu durumu 

tasvip etmedikleri vurgulanmış, gençlerimizin bu hayata özenmemeleri, basiretli bir 

şekilde hareket edip, kapılarını bu rezaletlere kapatmaları, istemiştir. Gençlerimizin 

dinî hakikatlere uygun hareket etmeleri halinde hiçbir tavsiyeye gerek kalmaksızın 

sefil hayatın yalancı zihniyetlerine kapılmayacakları ve doğruları kendiliğinden 

görecekleri belirtilmiştir. Beyannâmede ayrıca gençliğin süflî temayüller peşinde 

koşması halinde, son dönemde yaşanan felâketlerin durmayacağı ifade edilmiş ve 

yaşanan zor şartların toplumun uyanışına vesile olması temennî edilmiştir.380  

—Ahlâksızlık Hakkında Beyannâme: Beyannâmenin başında bir milletin 

iyilikleri, kötülüklere değiştirmediği müddetçe, Allah’ın onlara vermiş olduğu nimeti 

geri almayacağı, ifade edilmiştir. Beyannâmede milletin, diğer insanları 

kıskandıracak bir tarihe sahip olduğunu, Doğu ve Batı’nın birçok kavmini hâkimiyeti 
                                                 
379 Ceride- İlmiye, S. 60, İstanbul, Gurre-i Razamazan 1338, s. 1920–21. 
380 Cerîde-i İlmiye, S. 61, İstanbul, 15 Ramazan 1338, s. 1963–64. 
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altına aldığı ifade edilmiş ve bugün gelinen durumun ve yaşanan felâketlerin bazı 

sebeplerden kaynaklandığı, belirtilmiştir. İyi meziyetleri kaybetmenin, yaşanan 

felâketlerin başlıca nedeni olduğu, vurgulanmıştır. Dünya harbi nedeniyle birçok 

milletle temasa girildiği belirtilmiş, “Hikmet müminin kaybolmuş malıdır” düstûru 

ile bunlardan ilim ve medeniyete dair meziyetlerin alınması gerekirken, maalesef 

kötü hasletlerin taklit edildiği görülmüştür. Yabancılarla yapılan münasebetlerde, örf 

ve adetlere yakışmayanın yapıldığı, Rus mültecilerinden fuhuş ve kumar gibi 

hasletlerin alındığı, bunun da helâk olmanın en hızlı yolu olduğu vurgulanmıştır. 

Hiçbir Müslüman ferdin nefsine bu kadar düşkün olmaması gerektiği, dinî emirlerin 

ve geleneklerimizin bunu men ettiği, ifade edilmiştir. Zararı şahsî olduğu kadar 

toplumsal da olan ahlâksızlığın önlenmesi için, insanların birbirini uyarması 

istenmiştir. Zamanın, israf ve sefillikten daha çok, birlik ve beraberliği gerektirdiği 

dine, geleneklere ve iktisada şiddetle sarılmanın lüzumu vurgulanarak beyannâme 

bitirilmiştir.381  

— Kadir Gecesi Hakkında Beyannâme: Beyannâmede, Ramazan’ın son on 

gününe girildiği Kadir Gecesi’nin de, bu dönemdeki günlerden birine tesadüf edeceği 

belirtilmiştir. Kadir Gecesi’nin önem ve fazileti anlatıldıktan sonra, gecenin anlamına 

uygun bir şekilde geçirilmesi, tavsiye edilmiştir. Memleketin içinde bulunmuş 

olduğu kötü duruma vurgu yapılarak yanlış davranışlardan kaçınılması ve dinin emir 

ve yasaklarına itaat edilmesi, istenmiştir. Beyannâmede ayrıca, memleket dâhilinde 

bazı kızların, Müslüman kadınların iffetine uymayacak davranışlar sergiledikleri, bu 

durumun şehitlerin kanı ile sulanmış bir vatanın evlatlarına yakışmadığı, ifade 

edilmiştir. Zamanın gaflete yenilmeye müsaade etmeyeceği, ahlâkî ve iktisadî 

vazifelerin idrak edilerek, asrın gereklerine göre hareket etmenin lüzumu belirtilerek 

beyannâme bitirilmiştir.382 

— Beraat Kandili Hakkında Beyannâme: Beraat gecesi hakkında 

yayınlanmış olan beyannâmede, mübarek gün ve gecelerin anlam ve önemi 

anlatılmış, bunların kötü davranışları durdurup iyiliğe yönelmeye birer vesile 

kılınması, istenmiştir. Beyannâmede ayrıca iyi ve kötü hasletler uzun bir şekilde 

anlatıldıktan sonra, toplum içerisindeki sevgi ve kardeşliğin arttırılması tavsiye 

edilmiştir. Beyannâmenin sonunda içki, fuhuş ve haksızlıklardan uzak durulması 
                                                 
381 Cerîde-i İlmiye, S. 67, İstanbul, Şevval 1339, s. 2134–35. 
382 Cerîde-i İlmiye, S. 68, İstanbul, Zilhicce 1339, s. 2166–67. 
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tavsiye edilmiş, insanların zor durumdaki Müslümanlar için dua etmeleri 

istenmiştir.383 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yayınlamış olduğu beyannâmeler, dinî bir vaaz 

ve nasihat şeklinde kaleme alınmışlardır. Bütün beyannâmelerde, ahlâk, dinî 

kurallara saygı ve bağlılık tavsiye edilmiştir. Beyannâmelerde ayrıca memleketin 

içerisinde bulunduğu savaş gibi zor şartlara dikkat çekilmiş, birlik-beraberlik çağrısı 

yapılmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarında; pek çok konuda beyannâme 

neşredilmesine dair kararlar alınmasına rağmen bunların yayınlanmadığını 

görmekteyiz. Nitekim 5 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihinde yapılan toplantıda “Cami 

ve mescit imârı ve hüsn-ı muhafazası” konusunda Ferit Bey’in bir beyannâme 

kaleme alması istenmiş ve daha sonraki toplantılarda okunup, kabul edilmesine 

rağmen, bu metin yayınlanmamıştır.384 Yine 20 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihinde 

Mevlit Kandili konusunda, beyannâme yayınlanmasına karar verilmiştir.385 Fakat bu 

beyannâme de, basında yer almamıştır.  

Karar Defteri’nden anlaşılmaktadır ki, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 

Beyannâmeleri’nin hazırlanması hususunda öncelikle bir üye görevlendirilmiş ve 

daha sonra yazılan metin, heyet huzurunda okunup kabul edildikten sonra 

yayınlanmıştır.386  

C. ÜYELERİN YAZMIŞ OLDUĞU MAKALELER 
 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kendisine verilmiş olan dinî hakikatleri ve 

İslâm’ın yüce faziletlerini neş’r ve tâmîm etme görevini, çeşitli metotlarla icrâ 

etmişlerdir. Bu metotlardan biri olarak; dinî, ilmî ve ahlâkî konularda makaleler 

yayınlanması, kurumun faaliyetleri arasında önemli bir yer teşkil etmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin çeşitli konularda yazmış oldukları makaleler, kurumun 

yayın organı olan Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmıştır. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 22 Ağustos 1334/1918 tarihinde yapmış 

olduğu toplantıda, kurum üyelerinin neşrine gayret edecekleri yazılar için konular 

                                                 
383 Cerîde-i İlmiye, S. 76–77, İstanbul, Zilkade 1340, s. 2482–83. 
384 Karar Defteri, s. 56. 
385 Karar Defteri, s. 64. 
386 Karar Defteri, s. 56. 
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belirlenmiş ve bu doğrultuda hazırlık yapmaları, istenmiştir. Kurumda oluşturulmuş 

olan üç komisyon için ayrı ayrı belirlenmiş konular şunlardır: 

Kelâm Encümeni “Marifetullah, Hz. Peygamber, Sahabe-i Kiram, Enbiyalar, 

İrade, Kaza ve Kader, Umur-ı Ahiret”. Fıkıh Encümeni “ Namaz, Oruç, Zekât, Hac, 

Büyük ve Küçük Günahlar, Haram ve Mubahlar.”, Ahlâk Encümeni “ Kişinin, 

Halka, Mahlûkata Kendisine, Anne ve Babasına, Ailesine, Komşusuna ve Hükümete 

Karşı Olan Görevleri”387 

Bu konularda yazılar yazmakla sorumlu tutulan kurum üyelerinin makaleleri, 

Cerîde-i İlmiye’nin 41. sayısından itibaren “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı” adı 

altında neşredilmişlerdir. Bazı konular üyelerin yazması için tespit edilmiş ise de 

yayınlanan makalelere baktığımızda, belirlenen konuların dışında bazı mevzuların da 

yazıldığını görmekteyiz.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, zaman içerisinde ihtiyaç görülen konularda 

üyelerin makale yazmalarını kararlaştırmıştır. Nitekim 9 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 

tarihinde yapılmış olan toplantıda; Hilâl-ı Ahdar cemiyetinin talebi üzerine, azadan 

Seyyid Nesib Efendi’nin alkol hakkında, bir makale yazmasına karar verilmiştir.388 

Yine diğer bir toplantıda ise, cami ve mescitlerin imarı ve muhafazası konusunda 

azadan Ferid Bey makale yazmakla görevlendirilmiştir.389 

Üyelerin yazmış olduğu makaleler, öncelikle Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

toplantılarında okunup heyetin onayı alındıktan sonra yayınlanmışlardır.390 Üyelerin 

hazırlamış oldukları bazı makaleler ise yayın için yeterli bulunmamış ve değişiklikler 

yapılması istenmiştir.391 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye talimatnâmesinin 39. maddesi 

doğrultusunda kurumun onayını almış olan yazılar, “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

neşriyâtı” adı altında yayınlanmışlardır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri tarafından 

yazılmış olsa bile, kurumun onayı alınmayan yazılar “Özel Neşriyât’a” tabi tutulmuş 

ve bu başlık altında Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmışlardır.392 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’de oluşturulmuş olan her üç komisyona mensup üyelerin makale yazmaları 

istenmiş olmasına rağmen, Cerîde-i İlmiyeye baktığımızda, bazı üyelerin bu 

                                                 
387 Karar Defteri, s. 11. 
388 Karar Defteri, s. 57. 
389 Karar Defteri, s. 56. 
390 Bu konuda Bkz; Karar Defteri, s. 67, 74, 75. 
391 Karar Defteri, s. 56. 
392 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1202. 
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doğrultuda hiçbir çalışma yapmadıklarını, bazılarının da birden fazla konuda makale 

yazdığını görmekteyiz. Çalışmamızın bu bölümünde Cerîde-i İlmiye’de “Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye Neşriyâtı” adı altında yayınlanmış olan makaleleri, yazarlarına 

göre tasnif ederek tanıtmaya çalışacağız. 

İzmirli İsmail Hakkı: Cerîde-i İlmiye’nin çeşitli sayılarında, “Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı” adı altında dört makalesi yayınlanmıştır. Bunlar; 

Hikmet-i Teşri veya Mehasin-i Şerayî: Bu makale Cerîde-i İlmiye’nin 41, 42, 

43, 44, 47, 48, 49, 50 ve 61. sayılarında neşredilmiştir. Kelâm ilmine dair bazı 

kavram ve tartışmaların değerlendirildiği bu makalede, öncelikle Hikmet-i Teşrî ne 

demektir? Bununla ne gibi faydalar hâsıl olur? Bu konuda bir eser yazılabilir mi? 

Sorularına cevap aranmıştır. Şeriatın amacı ve insan hayatına sağlamış olduğu fayda 

ve kolaylıklar ayetlerle desteklenerek, anlatılmıştır. Hikmet-i Teşrî’nin, İslâm 

şeriâtının getirmiş olduğu güzellik ve maslahatları ortaya çıkaran bir sanat olduğu 

ifade edilmiştir. Hikmet-i Teşrî ile dinin amaçları, ilahi emirlerin hikmeti, nehiylerin, 

mükâfât ve mücâzâtın sebepleri gibi pek çok konunun bilinebileceği belirtilmiştir. 

Makalede Hikmet-i Teşrî ilmi ile ilgili her ne kadar İslâm’ın ilk dönemlerinde bir 

çalışma yapılmamış ise de, bu hususta bir eser yazılabileceği belirtilmiştir. Bu ilmin 

usulüne dair temel bilgilerin Hz. Peygamber tarafından verildiği ifade edilmiş ve bu 

görüş verilen hadislerle desteklenmiştir. Makalede, daha sonra Kelâm ilmine dair 

bazı kavramlara yer verilmiş ve bunların açıklanmasına gayret gösterilmiştir. İrade 

ve hikmet kavramları ve bunların tarihî süreçteki algılanışı değerlendirilmiştir. 

Allah’ın fiillerinin hikmeti ve irade kavramı, Kelâm ilminin prensipleri çerçevesinde 

açıklanmış ve bu hususta Gazalî’nin bazı görüşlerine yer verilmiştir. Kelâmcılar 

arasında hikmet yanlısı ile irade taraftarlarının, Allah’ın fiillerindeki hikmetin 

açıklanmasına dair görüşleri ve bu konuda ileri sürdükleri tezler ele alınmıştır. 

Hikmet kelimesinin anlam ve gayesi Kur’ân-ı Kerîm’den yirmi ayrı ayet ile 

açıklanmıştır. Makalede ayrıca “elem ve lezzetin” insanlar için zarurî olduğu ifade 

edilmiş ve bu iki duygunun hayattaki yansıma şekilleri, verilen örneklerle 

açıklanmıştır. Daha sonra hayır ve şer kavramları ele alınmış ve bu iki terimin İslâm 

mezhepleri tarafından algılanışına yer verilmiştir. “Hayır ve Şerrin” kazanılabilen 

filler olduğu ve Allah’ın, insanlara bunları elde edebilme hususunda irade yoluyla 

tercih hakkı verdiği belirtilmiştir. Makalede ayrıca “Nimet ve Azab’ın” maksatları 
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değerlendirilmiş ve bunların tarihî süreçteki yansımaları belirtilmiştir. Hikmet-i 

İlâhî’nin asıl gayesinin, menfaati kazandırmak, fesat ve zararlıyı engellemek olduğu 

belirtilmiştir. Allah’ın koymuş olduğu emir ve yasakların bu amacı sağlamaya 

yönelik olduğu, bazı ibadetlerden örnekler verilerek açıklanmıştır. Makalenin 

sonunda maslahat ve hayır gibi kavramların insanlar için var olduğu, Allah’ın 

bunlara ihtiyaç duymadığı ve bundan münezzeh olduğu belirtilmiştir. İzmirli İsmail 

Hakkı, Kelâm ilmine dair yazmış olduğu bu makalesinde ele almış olduğu 

kavramları, Kur’ân ayetlerinden vermiş olduğu örnekler ile açıklamış ve bazı 

mezheplerin ve Kelâmcıların bu husustaki görüşlerine yer vermiştir.393  

İslâm Âlimleri Ve Mütefekkirleri: Ebû Hamit Muhammed Gazalî’nin hayatı 

ve fikirlerinin anlatılmış olduğu bu makale, Cerîde-i İlmiye’nin 51. sayısından 

başlayarak son sayısına kadar 22 bölüm halinde yayınlanmıştır. Makalenin başında, 

bir kavmin rehberlerinin ancak âlimler ve mütefekkirler olduğu ifade edilmiştir. 

İslâm dininin çok sayıda âlim ve mütefekkir yetiştirdiği belirtilmiş ve bu durumun da 

Müslümanlar için iftihar vesilesi olduğu vurgulanmıştır. İslâm mütefekkirlerinin ve 

bunların görüşlerinin yeterince bilinmediği belirtilerek, bunlardan Gazalî’nin, 

şahsiyeti ve ilmî hayatı bakımından önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmiştir. Bu 

nedenle İslâm âlimlerini tanıtmaya öncelikle Gazalî’den başlandığı belirtilmiş, hayatı 

üç döneme ayrılarak verilmiştir. Yazar Gazalî’nin ilmî hayatını Kelâm-Felsefe, 

Tasavvuf ve Hadis ile uğraştığı devreler diye üç döneme ayırmıştır. Makalede, 

Gazalî’nin doğumundan başlanarak, tahsil hayatı ve bu uğurda yapmış olduğu 

yolculuklar anlatılmış, küçük yaşlarda sahip olduğu zekâ ve başarıdan örnekler 

verilmiştir. Gazalî’nin hocaları ve etkilenmiş olduğu görüşlere yer verilmiş, dinî ve 

ilmî hususlardaki fikirleri aktarılmıştır. Makalede, Gazalî’nin felsefeyi tetkiki ve bu 

husustaki düşüncelerine uzun bir şekilde, anlatılmıştır. Felsefi görüşlerinin yanı sıra, 

mantık ilmine dair düşünceleri de yer vrilmiştır. Makalede ayrıca Gazalî’nin Din, 

Kelâm, Felsefe, Mantık ve Tasavvuf alanındaki görüşleri tanıtılmış ve İslâm 

filozoflarına ve diğer dinî akımlara yönelik değerlendirmeleri açıklanmıştır. Bunların 

yanı sıra, Bâtınîlik hareketinin tarihi süreci ve Gazalî’nin bunlara yönelik görüşleri 

anlatılmıştır. Gazalî’nin Kelâm ve Felsefe’ye dair görüşleri anlatıldıktan sonra 

Tasavvuf’a yönelmesi izah edilmiştir. Tasavvuf’un Gazalî’den önceki dönemi kısaca 
                                                 
393 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1215–1218; S. 42, s. 1235–1240; S. 43, s. 1280–81; S. 44, s. 1303–1321; 
S. 47, s. 1452–59; S. 48, s. 1491–1497; S. 49, s. 1561–1566; S. 50, s. 1588–90; S. 61, s. 1944–48. 
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tanıtıldıktan sonra, bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. Makalede ayrıca; 

Gazalî’nin Hadis ilmine ilgisi ve buna dair çalışmaları tanıtılmıştır. Makalenin 

sonunda, Gazalî’nin son dönemleri anlatılmış vefatına yakın dönemlerdeki fikrî ve 

ilmî çalışmaları ortaya konmuştur. Gazalî’nin doğumundan vefatına kadar ki 

dönemin anlatıldığı bu makalede, onun fikrî ve ilmî çalışmaları geniş bir şekilde 

tanıtılmış, eserlerinden ve çeşitli konulardaki görüşlerinden alıntılar yapılarak 

Kelâm, Felsefe ve Tasavvuf’a dair değerlendirmelerine yer verilmiştir.394 

Oruç ve Ramazan’ın Faziletleri: Makalenin başında, insanların dünya ve 

ahirette bahtiyar olmalarının yolunun Allah’a lâyıkıyla kulluk etmeye bağlı olduğu 

ifade edilmiştir. Allah’ın her emrinin hayır ve menfaat, bütün yasaklarının da şer ve 

zarar içerdiği belirtilmiştir. Orucun Allah’ın emirleri arasında önemli bir yerinin 

olduğu, bunun da ayet ve hadisler ile açıkça belirtildiği ifade edilmiştir. Makalede, 

orucun ruhî, kalbî ve fizikî faydalar içerdiği vurgulanmış ve bu ibadetin, kötülüklere 

karşı sağlam bir kalkan olduğu belirtilmiştir. Dünyada sıhhat ve âfiyet, ahirette ise, 

Allah’ın mükâfatını sağlayacak bu ibadetin içerdiği çok sayıda faydalara, yer 

verilmiştir. Makalede ayrıca, Ramazan ayının önemine değinilmiş ve bu ayın 

lâyıkıyla değerlendirilmesinin gereği anlatılmıştır. Açıkta oruç yemenin Allah’a karşı 

işlenen bir günah olmasının yanı sıra, kullara yönelik de bir saygısızlık olduğu, ifade 

edilmiştir. Makalenin sonunda, Müslüman alameti bulunan yerlerin İslâm diyarı 

olduğu ifade edilmiş ve bu görüntünün muhafaza edilmesinin önemi anlatılmıştır.395  

Dinî Mevizeler: Dâru’l-Muallimîn öğrencilerine vaaz vermek üzere, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’ye yapılan müracaat neticesinde, azadan İzmirli İsmail Hakkı 

tarafından bu okulda iki vaaz verilmiştir. Bu vaazların özeti, İzmirli İsmail Hakkı 

imzasıyla Cerîde-i İlmiye’nin 60. sayısında yayınlanmıştır. Buna göre, verilmiş olan 

ilk vaazda; dinî yaşantının son zamanlarda azaldığına dikkat çekilmiş, din ile müspet 

ilimlerin ilişkisi anlatılmıştır. İslâm ile müspet ilimlerin kesinlikle çelişmediği 

vurgulanmış ve dinin akla verdiği önem izah edilmiştir. Bu manada, dinin aleyhinde 

iki grubun var olduğu belirtilmiştir. Bunlardan birincisinin; Müslüman olup ilme 
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düşman olan mutaassıplar, ikincisinin ise; körü körüne din aleyhtarı olanlar olduğu 

anlatılmıştır. Bu iki durumun da yanlış olduğu vurgulanarak, dinin, aklın ve ilmin bir 

bütün olarak değerlendirilmesinin gereği savunulmuştur. İkinci vaazda ise, akıl ve 

din ilişkisi anlatılmış, İslâm’ın akla verdiği değer ifade edilmiştir. İslâm dininin 

ruhanî ve cismanî yönlerinin olacağı, bunlardan sadece birisiyle değerlendirme 

yapmanın yanlış olduğu belirtilmiştir. Nitekim İslâm ahkâmının bir kısmının ruh, 

diğer kısmının ise bedene hitap ettiği belirtilmiştir.396 

Ahmet Cevdet Efendi: Yazarın, “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı” adı 

altında Cerîde-i İlmiye’de iki makalesi yayınlanmıştır. Bunlar: 

Vazife-i İnsaniye: Cerîde-i İlmiye’nin dört sayısında neşredilmiş olan bu 

makalede, kâinatta var olan her şeyin bir amaca yönelik yaratıldığı ve her varlığın bir 

vazifesi olduğu, belirtilmiştir. Makalede, bir fabrikadaki makinelerin nasıl bir ahenk 

içerisinde çalıştığı örnek verilmiş ve dünyadaki her varlığın bu örnekte olduğu gibi 

bir vazife icra ettiği vurgulanmıştır. İnsanın da bütün yaratılmışlar içerisinde ayrı bir 

yerinin olduğu ve hiçbir varlıkta bulunmayan özellikler ile donatıldığı ifade 

edilmiştir. İnsanın maddî çalışmasının neticesini çeşitli menfaatler ile elde ettiği, 

manevî yöndeki gayretinin sonucunda ise, Allah’ın rızası ve bunun neticesinde 

oluşan hazzı hissettiği belirtilmiştir. Makalede ayrıca, meleklerin ve diğer 

yaratılmışların görevleri de anlatılmıştır. Ahmet Cevdet Efendi bu makalede ifade 

ettiği görüşler ile alâkalı ayet ve hadislere yer vermiş, özellikle Mevlana’nın 

Mesnevîsin’den alıntılar ile düşüncelerini desteklemiştir.397 

Hikmet-i Edyân: Makalenin başında, ilim ehlinin önemi vurgulanmış ve her 

memleketin mütefekkirlerinin halkın mürşitleri olduğu belirtilmiştir. Milletin 

fertlerinin davranışlarının, düşünürlerin görüşlerini yansıttığı, belirtilmiştir. Halkın 

davranışlarından, o milletin âlimlerinin sorumlu olduğu, bu nedenle halkın, dinlerin 

hikmeti konusunda bilgilendirilmesinin gerektiği ve her fenalığın sebebinin cehâlet 

olduğu sonucuna varılmıştır. Siyasî ve ahlâkî bütün sapıklıkların cehâletten 

kaynaklandığı ifade edilmiş ve saadetin kaynağı olarak ilim gösterilmiştir. Makalede 

ayrıca, İslâm dinin ilme büyük önem verdiği belirtilmiş ve cehâlet ile asla 

barışmadığı vurgulanmıştır. İnsanlara, Allah tarafından çok sayıda meziyet ve 

nimetin verildiği, buna rağmen her şeyi görmezden gelip şirk koşmanın büyük günah 
                                                 
396 Cerîde-i İlmiye, S. 60, s. 1922–27. 
397 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1204–7; S. 42, s. 1228–34; S. 43, s. 1269–79; S. 44, s. 1290–1302. 
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olduğu belirtilmiştir. Makalenin sonunda, dinsizliğin yaygınlaştığı, ilim ve fen adı 

altına sığınılarak din düşmanlığı yapıldığı belirtilmiştir. Dine karşı yapılan bütün 

davranışların cahillikten ve dinlerinin hikmetini bilmemekten kaynaklandığı ifade 

edilmiştir.398 

Muhammed Hamdi: Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Fıkıh Komisyonu üyesi 

olan Muhammed Hamdi’nin kurumun yayın organı olan Cerîde-i İlmiye’de sadece 

bir makalesi yayınlanmıştır.  

Tövbe: Makalenin başında, muhatap bir kişiye soru şeklinde bir diyalog ile 

Müslümanların yapmaması gereken davranışlar sıralanmıştır. İnsanlar tarafından pek 

çok günahın işlenme gerekçesinin, kader olarak gösterildiği belirtilmiştir. İnsanların 

bu yola sıkça başvurmalarına rağmen, kaderin hiçbir zaman günahlara gerekçe 

gösterilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu hususta en doğru olanın günahları itiraf ederek 

tövbe etmek olduğu ifade edilmiştir. Makalede, sadece şeytanların kibir ve 

inatlarından dolayı günahım yok diyerek inkâra gittikleri, bunun da Müslüman’a 

yakışmadığı görüşüne yer verilmiştir. Makalede ayrıca, yaşanılan felâketlerden ibret 

alınmasının gereği anlatılmış ve insanların bunları birer masal gibi algılamamaları 

istenmiştir. Müslümanlara hitap şeklinde yazılmış olan ve vaaz niteliğindeki bu 

makalede, tövbenin gerekliliği ve önemi ayet ve hadislerle desteklenerek 

anlatılmıştır.399 

Şevketî Efendi: Yazarın Cerîde-i İlmiye’nin muhtelif sayılarında sekiz 

makalesi yayınlanmıştır. Bunlar: 

İstimdat: Makalenin başında, Kur’ân-ı Kerîm’in kâinatın ve beşerin çok 

sayıda ahvâli hakkında insanları bilgilendirdiği, belirtilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’in 

ayrıca, eski kavimler ile ilgili bilgiler verdiği ve bunlardan birinin de Hz. Musa ve 

kavmi olduğu ifade edilmiştir. Makalede, Hz. Musa’nın kavminden örnekler 

verilerek, Firavun ile olan mücadelesi anlatılmıştır. Hz. Musa’nın bu mücadelesinde 

daima Allah’tan medet beklediği ve ondan yardım istediği vurgulanmıştır. İnsanların 

da zorluklar karşısında Allah’a sığınmaları durumunda, ilâhî adaletin tecelli edeceği, 

Kur’ân-ı Kerîm’den verilen ayetler ile izah edilmiştir. Makalenin sonunda, bütün 
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mahlûkatın fanî olduğu vurgulanmış ve Allah’tan korkanların, ondan yardım 

dileyenlerin işlerinin sonucunda kazançlı çıkacakları belrtilmiştir.400 

Din ve Dinsizlik: Yazar bu başlık altında, dinin faydalarından ve dinsizliğin 

zararlarından bahsetmiştir. Makalede, dinin önce insanların kalbinden başlayıp bütün 

vücuduna yansıyan ve davranışlarını yönlendiren bir etki meydana getirdiği ifade 

edilmiştir. Ayrıca dindar olan kişinin ruhunda ve davranışlarında bir itidal, 

yumuşaklık ve zararsızlık görüleceği belirtilmiştir. Dinin kişiye sağlamış olduğu 

yararların yanı sıra, topluma ve çevreye de faydaları olduğu vurgulanmıştır. 

Makalede dindarlığın yararları anlatıldıktan sonra, dinsizliğin sakıncaları, kişi ve 

toplum için oluşturduğu zararlara yer verilmiştir. Makalenin sonunda dinsizliği ön 

plana çıkartan Sosyalizm ve Bolşevizm sistemlerinin zararlı düşünceler olduğu, 

insanlara saadet getirmeyeceği ifade edilmiştir.401  

Din Nazarında Hayat: Makalenin başında, insan hayatının bu fanî dünyadan 

ibaret olmadığı belirtilmiş ve ruhun bekası, mekân ve zaman kavramları üzerinde 

durulmuştur. Ahiret hayatı, ölüm ve ruhun ölümsüzlüğü gibi konuların ele alındığı bu 

makalede, Eflatun ve Goethe gibi Batılı filozofların görüşlerine de yer verilmiştir. 

Makalede daha sonra, ruh beden ilişkisi, ölüm sonrası durum gibi konularda görüşler 

dile getirilmiş ve İslâm dininin bu mevzulara bakışı açıklanmıştır. Şevketî Efendi 

tarafından Kelâm ilmine dair yazılmış olan bu makalede, özellikle ölüm sonrası 

hayat, ruhun devamı ve bedenle ilişkisi uzun bir şekilde değerlendirilmiş, görüşler, 

ayetler ve bazı Batılı düşünürlerin sözleriyle desteklenmiştir.402 

Marifet Nazariyesi: Üç bölüm halinde yazılmış olan bu makalenin, birinci 

bölümünde marifet mefhumu, ikinci bölümünde hâsbanîlik, üçüncü bölümünde ise, 

enfüsiyet ve izâfet kavramları açıklanmıştır. Makaleye marifet kelimesinin 

açıklaması ile başlanmış, Psikoloji ve Mantık ilimlerine göre bu kavramın tarifi 

yapılmıştır. Daha sonra marifet kavramının alt manaları ve çeşitleri üzerinde 

durulmuş ve bu terimin ruhî ve nefsî bir ameliye kastettiği ifade edilmiştir. Makalede 

ayrıca, çok sayıda Doğulu ve Batılı filozofun, marifet tanımlarına yer verilmiştir. 

Makalede, marifet nazariyesi açıklanırken, eski Yunan filozoflarından başlayarak, 
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daha sonraki dönemlerde yaşamış olan çok sayıdaki düşünürün bu konudaki 

görüşlerine yer verilmiştir. Makalede ayrıca, enfüsiyet, izâfet kavramları açıklanmış 

ve bu hususta yapılmış olan tartışmalar anlatılmıştır.403 

Din Nasihatdır: Makalenin başında, dinin tarifi hadislere dayanılarak 

“Allah’a Kitabı’na ve Resulüne, Eimme-i Müslimîne ve bi’l umûm Müslümanlara 

nasihatten ibarettir”404 şeklinde yapılmıştır. Dinin asıl gayesinin nasihat olduğu 

belirtildikten sonra nasihatin çeşitleri ve nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Yazıda ayrıca, 

nasihatin niçin ve kimlere yapılacağı üzerinde durulmuş ve bu husustaki ayet ve 

hadislere yer verilmiştir.  Makalede, nasihat görevinin yapılmasının gerekliliği 

üzerinde durulmuş ve sahabenin bu konudaki uygulamalarından örnekler 

verilmiştir.405 

Dinin Fevâid-i İctimâiyesi: İnsanları, toplum bilincine kavuşturma hususunda 

dinin sağlamış olduğu katkılar anlatılmış ve kişilerin bu nedenle çevresine ve 

cemiyete daha sağlam bir şekilde bağlandığı ifade edilmiştir. Dinin diğer toplumsal 

müesseseler üzerindeki etkisi vurgulanmış ve birçok kanun ve âdetin kaynağının 

dinler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bazı kuralların, din sebebiyle Allah’a aidiyeti 

kabul edilerek, bunların değerlerinin yüceltilmiş olduğu ve böylece fertler tarafından 

daha çok kabule ulaştığı anlatılmıştır. Dinin bu özellikleri ile diğer düşünce ve 

ilimlerden daha çok insanları etkilediği ve topluma faydalar sağladığı 

belirtilmiştir.406 

Felsefe-i Din: Üç bölüm halinde yazılmış olan makalenin birinci bölümünde; 

dinin tarifi ve bunu anlama gayreti, ikinci bölümünde; dinin inkişafı, üçüncü 

bölümünde ise; genel manada din felsefesi değerlendirilmiştir. Makalede, öncelikle 

dinin farklı tanımları verilerek, insanların bunun mahiyetin anlamak için 

gösterdikleri gayret anlatılmıştır. Dinin mahiyetinin akıl ve hikmet bakışıyla 

anlamlandırılması üzerinde durulmuş, İslâm âlimlerinin din tanımlarına yer 

verilmiştir. Makalede daha sonra dinin, inkişâfı anlatılmış ve bu konudaki felsefî 

değerlendirmelere yer verilmiştir. Makalede, dinin gerekliliği ve bu konuda İslâm 

âlimlerinin ve filozofların görüşlerine yer verilmiştir.  Makalede ayrıca, din felsefesi 
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hususunda da değerlendirmeler yapılmış, Allah’ın varlığı ve birliği gibi temel inanç 

konularındaki görüşler açıklanmıştır.407 

Hüseyin Avni Efendi: Cerîde-i İlmiye’de “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

neşriyâtı” adı altında üç makalesi, yayınlanmıştır. Bunlar: 

Marifetullah: Makalede, marifetullahın; Allah’ın kemâl sıfatlarıyla 

vasıflandırılması ve noksanlardan münezzeh bir vâcibu’l-vücut olduğunu, iman ve 

tasdik etmek anlamına geldiği,  belirtilmiştir. Tarihî süreçte, hiçbir insanlık kavminin 

ilâhî fikirden habersiz kalmadığı ifade edilmiş ve konuya dair Hz. Peygamberin 

Hadislerine yer verilmiştir. Makalede ayrıca, Allah’ı bütün sıfatları ve Esmâ-i 

Hüsnâsı ile birlikte mülâhaza ederek, varlığını ve birliğini tasdik etmenin gerektiği 

vurgulanmıştır. Ayrıca Allah’ın varlığının onun yaratmış olduğu âlem ve varlıklar 

vasıtasıyla bilinebileceği belirtilmiştir. Makalede, Allah’ın varlığının bilinmesi ve 

buna iman hususunda Kur’ân-ı Kerîm’den ayetler ve Hz. Peygamberden hadisler 

vermek suretiyle konunun açıklanmasına gayret gösterilmiştir.408  

İlm-i Kelâm: Kelâm ilmine dair yazılmış olan bu makale, Cerîde-i İlmiye’nin 

farklı 18 sayısında yayınlanmış uzun bir çalışmadır. Bu başlık altında derginin her 

sayısında, Kelâm ilminin farklı kavramları ve tartışmaları ele alınmıştır. Derginin 44. 

sayısında bir mukaddimeden sonra her ilmin kendine has meseleleri olduğu ifade 

edilmiş ve Kelâm ilminin ilgi alanları, verilmiştir. Daha sonra bu ilmin gayesi, 

faziletleri, dayanakları ve bağlantıları, anlatılmıştır. 45. sayıda ise Kelâm ilminin 

ortaya çıkışı, kaynakları ve meseleleri anlatılmıştır. Makalenin devamında, dinî 

hükümlerin keyfiyeti ve amele taalluku, dinî ilimlerin tedvin sebebi, Maturudî ve 

Eş’arî ekolleri, mütekaddimîn ve müteahhirîn Kelâmcılar hakkında bilgi verilmiştir. 

Cerîde-i İlmiye’nin 48. sayısında ise Kelâm ilmi başlığı adı altında mütekellimîn ve 

hükemâ, Fırka-i Nâciye ve Fırka-i dalâle kavramları ele alınmıştır. Sonraki sayıda 

ise, edille-i şer’iye, ef’âl-i mükellefîn başlıklarıyla konu ayet ve hadisler ile 

açıklanmıştır. Derginin 52 ve 54. sayılarında ilmin sebebi kuva-i sem’iye hiss-i 

basar, konularına yer verilmiştir. Derginin diğer sayılarında ise, haber-i resûl, akıl, 

ilham, malum ve kısımları maddiyyûna göre malum ve meçhul, takdim, tehir, 

mâhiyet, hakikat, hürriyet, aklî ve naklî deliller, istidlâl, eşyanın hakikatinin sübûtu, 

mükellef için vacip olan şeyler… gibi meseleler ele alınmıştır. İlm-i Kelâm başlığı 
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ile yazılan bu makale, Cerîde-i İlmiye’nin son sayısında da yer almıştır. Makale 

sadece bir konu ile alakalı olmayıp, Kelâm ilmine dair çok sayıda tartışmayı 

içermektedir.409 

İlim ve İlmin Tarifi: Cerîde-i İlmiye’nin 50. ve 51. sayılarında bu başlık 

altında, ilmin tarifi ve kısımları hakkında iki makale yer almıştır. Makalede mutlak 

ilmin tarifi hususunda üç farklı görüş ele alınmıştır. Gazalî, Fahrettin Razi ve diğer 

kelâmcıların bu husustaki görüşlerine yer verilerek ilmin tarifi konusundaki 

tartışmalar anlatılmıştır. İkinci makalede ise ilmin kısımları tarihî süreçte 

kelâmcıların bu konudaki görüşleri verilerek anlatılmıştır. Buna göre ilim, öncelikle 

tasavvur ve tasdik diye iki kısma ayrılmıştır. Daha sonra ilim, zarûrî ve nazarî olmak 

üzere iki bölümde açıklanmıştır. Makalede ayrıca, tafsîlî ve icmâlî ilim, fiilî ve infiâlî 

ilim, husûlî ve hudûrî ilim olmak üzere ilmin çeşitli kısımları izah edilmiştir.410 

Seyyid Nesib Efendi: Yazarın Cerîde-i İlmiye’de yedi makalesi 

yayınlanmıştır. Bunlar: 

Siyam ve Şehr’i Ramazan: Makalede, Hz. Peygamberin bir hadisi verilerek 

orucun, kelime-i şahâdet ve namazdan sonra İslâm’ın şartlarından üçüncüsü olduğu 

belirtilmiştir. Ramazan’ın şükür vesilesi olduğu vurgulanmış, orucu inkâr edenin 

kâfir olacağı belirtilmiştir. Makalede, orucun lüzumu ve faydaları anlatıldıktan sonra, 

insanlığın durumu Batı âlemindeki insan hakları uygulamaları ve İslâm’ın fert ve 

topluma verdiği değer açıklanmıştır. İnsanın nefsanî arzularının esiri durumuna 

düşmemesinin gerektiği ve orucun bu husustaki yararları anlatılmıştır. Makalede, 

oruç hakkında ifade edilmiş olan görüşler, ayet ve hadislerin yanı sıra çeşitli şiirler 

ile de desteklenmiştir.411  

Keşfu’l-Hicab: Bu makalede, kadınların örtünmesinin dinin bir gereği olduğu, 

ayrıca millî geleneklerimizin ve kadına saygının bunu lüzumlu kıldığı belirtilmiştir. 

Kadın ve erkeklerin birbirinden farksız giyindiği toplumlarda ahlâkî ciddiyetten 

bahsedilemeyeceği ifade edilmiştir. Örtünmekteki asıl gayenin, iffetin korunması 

olduğu ve evliler arasındaki nikâh ve ülfetin korunmasına katkı sağladığı 
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vurgulanmıştır. Makalede ayrıca örtünmeye riayet edilmediği zaman, bazı 

ahlâksızlıklara sebep olunacağı, bunun da İslâm’ın nesli ve nesebi koruma maksadına 

zarar getireceği ifade edilmiştir. Zinanın, neslin ve nesebin zâyî olmasına, nikâhın ise 

bunların korunup artmasına katkı sağladığı belirtilmiştir. Makalede daha sonra, 

Kur’ân-ı Kerîm’de var olan örtünmeye dair ayetler verilerek konu açıklanmıştır. 

Makalede, kadınların tesettüre riayet ettikten sonra dışarı çıkmalarında ve 

çalışmalarında aynı şekilde ahlâkî kurallar çerçevesinde erkekler ile meşrû 

münasebette bulanmalarında bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Medeniyetin 

kadınların açık giyinmeleri ve erkekler ile pervasızca diyaloglarda bulanmaları 

anlamına gelmediği, gerçek medeniyetin bu ilişkileri belirli bir düzen çerçevesinde 

koruyan, toplum ve ailenin sağlığını esas alan yapı olduğu ifade edilmiştir. Makale, 

İslâm dinin nikâh meselesine verdiği önem anlatılarak bitirilmiştir.412 

Meâlî-i İslâmiyeden Bir Nümûne ve Skolâstiğin Mahiyeti: Bu yazıda, İslâm 

dinin en önemli özelliğinin, ilme ve düşünceye büyük önem vermesi ve bu uğurda 

çok sayıda âlim ve düşünce adamının yetişmesine katkı sağlaması olduğu, 

belirtilmiştir. İslâm dininin yüceliğinin, bu dinin kitabından ve kendisine inanmış 

olan âlim ve ârif kişilerin varlığından anlaşılacağı, sıradan bir dinin, böyle bir yapıya 

sahip olamayacağı vurgulanmıştır. Makalede, bu görüşleri desteklemek için çok 

sayıda İslâm âliminin eserlerinin Avrupalılar tarafından tercüme edilip, bunlardan 

faydalanıldığı ve bu çalışmalar sayesinde aydınlandıkları belirtilmiştir. Ayrıca İslâm 

dininin aslî mahiyeti itibariyle, asrın hiçbir felsefesiyle alâkadar olmadığı, başlı 

başına bir hikmeti ilahi ve dolayısıyla skolâstik düşünce ile münasebeti ve ona 

istinadı olamayacağı ifade edilmiştir. Makalede, İslâm dininin skolâstik düşünceyle 

alâkası olmadığına dair görüşlere genişçe yer verilmiş ve bu husustaki mezhep 

görüşlerinden ve İslâm tarihindeki uygulamalardan örnekler verilmiştir.413 

Dindar ile Dinsizin Cemiyet-i Beşeriye de ki Mevkileri: Cerîde-i İlmiye’nin 

beş ayrı sayısında yayınlanmış olan makalede, öncelikle ferdin toplum içerisindeki 

hakları üzerinde durulmuştur. Ferdin, çevredeki kişilerin haklarına zarar vermediği 

müddetçe özgür olabileceği belirtilmiştir. Makalede hukuk ve kanunların kaynak ve 

nedenlerinin ahlâktan alındığı vurgulanmış, ahlâkın ortadan kalkması halinde 

kanunların hayat sürdüremeyeceği ifade edilmiştir. ahlâkın da temelini dinden aldığı 
                                                 
412 Cerîde-i İlmiye, S. 49, s. 1538–1561. 
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ve nâdiren görülen ahlâklı dinsizlerin, bu meziyetlerini çevresindeki dindarlardan 

etkilenerek edindikleri, bu nedenle dinden tamamıyla soyutlanmış bir ahlâkın 

düşünülemeyeceği belirtilmiştir. Makalede daha sonra dinsizliğin sakıncaları 

üzerinde uzunca durulmuş ve tarihteki bütün dinlerin bu konudaki çabalarına dikkat 

çekilmiştir. Ayrıca dindarın insan haklarına ve toplum kurallarına, inancı nedeniyle 

daha saygılı olduğu İslâm’ın bu yöndeki uygulamaları örnek verilerek anlatılmıştır. 

Makalede, dinlerin insanları peygamberler vasıtasıyla aydınlattığı, iyi ve kötünün 

tanıtıldığı, dinsiz olan kişinin ise bunların çoğunun farkına varamayacağı 

belirtilmiştir. Makalede ayrıca, din, ahlâk,  siyaset ve bunların birbirleriyle ilişkileri 

üzerinde durulmuştur.414 

Din-i İslâm’da Milad-ı İsa (As) Meselesi: Makalede, İslâm’a göre Hz. İsa’nın 

ulu’l-azm enbiyâdan biri olduğu ifade edilmiştir. Hz. İsa’nın emr-i ilahi ile babasız 

bir şekilde doğduğu ve annesine beşerden hiçbir erkeğin elinin değmediği ifade 

edilmiştir. Yazar daha sonra, Kur’ân-ı Kerîm’deki Hz. İsa ve Hz. Meryem ile alâkalı 

ayetlere yer vermiştir.  Bu ayetler hakkındaki tefsircilerin yorumları verilmiş ve 

uzunca bir tahlil yapmıştır. Makalede daha sonra, Hz. İsa ve doğumu hakkındaki 

ayetlerin manalarının zannî olmayıp, kat’î oldukları belirtilmiş ve anlamlarının hiçbir 

yoruma ihtiyaç duyulmayacak bir şekilde açık olduğu ifade edilmiştir. Hz. İsa’nın 

doğumu hakkındaki ayetlerin mana ve gramer tahlilleri yapılmış ve sahabe 

döneminden başlanarak, bunlarla ilgili yapılmış olan yorumlara yer verilmiştir. Hz. 

Meryem’in Allah’ın emri ile hamile kaldığı ve doğumun, Hz. Âdem örneğinde 

olduğu gibi, annesiz ve babasız bile mümkün olabileceği belirtilmiştir.415 

Ferit Efendi: Yazarın Cerîde-i İlmiye’de “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

neşriyâtı” adı altında dört makalesi yayınlanmıştır. Bunlar: 

Hakikati Görelim: Makalenin başında Hz. Peygamberin hadisine atıfta 

bulunularak, Allah’ın bir kavmi helâk etmeyi istediğinde, evvela onların akıl 

sahiplerinin akıllarını alacağı belirtilmiştir. Daha sonra bu hadisin nasıl tezahür 

ettiğini görmek için, uzak geçmişe gitmeye gerek kalmadığını, memleketin bu 

gününe bakılmasının yeterli olacağı ifade edilmiştir. Son yıllarda memleketin çok 
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sayıda felâketi peş peşe yaşadığı ve bunlardan etkilenmeyen hiçbir ferdin kalmadığı 

belirtilmiştir. Memlekette bazı kendini bilmezlerin, cehâletten ibaret görüşler ile 

icraâtlar yaptıkları, bunun da milleti bugünkü duruma düşürdüğü görüşüne yer 

verilmiştir. Milletlerin millî hüviyetlerinin din ve geleneklerden oluştuğu, bunların 

ayak altına alınması durumunda ortada milli bir kimliğin kalmayacağı belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda geleneklere sahip çıkmanın ve bununla birlikte, her alanda çalışıp ileri 

gitmenin gerekliliği vurgulanarak, makale bitirilmiştir.416 

Mûcizâta Dair: Makalenin başında mucizenin tanımı yapılarak, Allah’tan 

korkan kişilerin, Peygamberlere verilmiş olan bu harikulâde özelliği görmeleri veya 

duymaları halinde inkâr edemeyecekleri belirtilmiştir. Allah ve resullerinin, normal 

fikir ölçüleri ve sıradan bir bakışla düşünülüp değerlendirilemeyecekleri, bunların 

mahiyetlerine uygun bir şekilde algılanmalarının gerektiği anlatılmıştır. Makalede 

ayrıca, ilâhî kudret üzerinde durulmuş ve Allah’ın gücünün insan mantığının 

düşünemeyeceği kadar harikulade işleri yapmaya muktedir olduğu ifade edilmiştir. 

Mucize ve kerâmet arasındaki fark anlatılarak, bunun diğer fiiller ile 

karşılaştırılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, fizikçiler gibi bazı ilim ehli kişilerin 

mucizeyi tabiat kurallarına uymadığı gerekçesiyle, inkâra kalkıştıkları, bunun da 

dinin mahiyetini ve Allah’ın kudretini bilmemekten kaynaklandığı görüşüne yer 

verilmiştir. Makalede ayrıca mucize karşıtı iddialara yer verilmiş ve bu konunun 

sadece akıl ile izah edilemeyeceği açıklanmıştır.417 

Hâlisâne Bir İhtar: Makalede, son yıllarda medeniyet adı altında yüz yıllardır 

devam eden ahlâkî yapıyı değiştirecek ve başka akidelerden iktibas edilen görüş ve 

davranışların toplum yapısında tahribat yarattığı kanaati belirtilmiştir. Zamanın 

ahlâkî açıdan fırtınaların yaşandığı bir dönem olduğu, bunların meydana getireceği 

zararlara karşı tedbirler alınmasının gerektiği vurgulanmıştır. Bunun yanında İslâm 

ahlâkı ve akîdesinin, güçlü temellere dayandığı ve kolayca sarsılmayacağı, bu gün 

hor görülen bazı değerlerin ileride mutlaka lâyık olduğu itibara kavuşacağı 

hususunda, kimsenin tereddüt etmemesi istenmiştir. Makalede, İslâm dini aleyhine 

yapılan karalamalara değinilmiş ve özellikle Hz. Peygamber ve onun evlilikleri ve 
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eşleri üzerine yapılan eleştiriler tenkit edilmiştir. Makalede ayrıca, İslâm’ın kadın 

haklarına önem vermediği yönündeki eleştirilere cevap verilmiştir.418 

Ahlâk-ı Seniyye-i Risâletten Bir Nebze: Makalenin başında, Hz. Peygamber’in 

hayatını okuyup öğrenmenin önemi üzerinde durulmuştur. Hz. Peygamber’in, 

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra, en önemli mucizesinin bizzat kendisi ve ahlâkı olduğu 

belirtilmiştir. Makalede, Hz. Peygamber’in gönderilmiş olduğu kavmin ahlâkî tahlili 

yapılmış ve bunları nasıl değiştirdiği örneklerle açıklanmıştır. Hz. Peygamber’in 

yetim ve öksüz büyümesine rağmen, küçük yaşlardan itibaren çok üstün meziyetlere 

sahip olduğu, ifade edilmiştir. Makalede ayrıca, Hz. Peygamber’in ahlâkına dair 

örnekler verilerek, onun yaşamındaki bazı dönemler tanıtılmıştır. Hz. Peygamber’in 

ahlâkî açıdan beşeriyetin en mükemmeli olduğu belirtilmiştir. Makalede, Hz. 

Peygamber’in kişiliğine ve onun ahlâkına dair yapılan eleştirilere de cevap 

verilmiştir. Yazının sonunda, Hz. Peygamber’in bazı hadisleri verilerek, güzel ahlâka 

dair görüşleri tanıtılmıştır.419  

Ahmet Râsim Avni: “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı” adı altında 

Cerîde-i İlmiye’de üç makalesi yayınlanmıştır. Bunlar: 

Din-i İslâm: Makale, İslâm dininin medeniyete ve ilerlemeye engel 

olmadığını, bilakis bunları sağlamaya yönelik olduğunu açıklamak için yazılmıştır. 

Dinin ve İslâm’ın kelime anlamları açıklanarak, hiçbir emir ve nehyinin, medenî 

ilerlemeye engel olmadığına yönelik kanaat belirtilmiştir. İslâm’ın tevekkül esasına 

dayandığı ve inanan bir kişinin her işte Allah’a tevekkül edeceği, bunun da 

kötülükleri engelleyeceği vurgulanmıştır. Makalede, İslâm dininin getirmiş olduğu 

ibadetlerin, tevekkülü sağlayan özellikleri anlatılmış ve bilhassa namazın kişiye 

sağlamış olduğu faydalar izah edilmiştir.420 

Cesaret-i Câhilâne: Makalede, ahireti inkâr etmenin câhilâne bir cesaret 

olduğu belirtilmiş ve insanın ne kadar âlim olursa olsun, anlayışının sınırlılığı 

vurgulanmıştır. İnsanların bizzat görmediği şeyleri inkâra kalkıştığı anlatılmış ve 

bugün teknolojide ulaşılmış olan çok sayıda yeniliğin daha önce tasavvur 

edilemediği ve reddedildiği belirtilmiştir. Buna rağmen aczini bilen insanların hiçbir 
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şeyi tetkik etmeden, düşünmeden, inkâra gitmedikleri ifade edilmiştir. Makalede, 

insanın acziyeti nedeniyle her şeyi görüp farkına varamayacağı, uzunca anlatılmış ve 

ahiret hayatı ve Allah’ın varlığı gibi konuları inkâr etmenin cahilce bir tavır olduğu 

ifade edilmiştir.421 

Ahmet Râsim Avni’nin yazmış olduğu bu iki makalenin yanı sıra, Cerîde-i 

İlmiye’nin 62. sayısında “Hikmetli Cümleler” başlığı ile İslâm âlimlerinden 

nakledilmiş bazı sözler içeren bir derlemesi neşredilmiştir.422 

Rabiî Molla: “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı” adı altında Cerîde-i 

İlmiye’de iki makalesi yayınlanmıştır. Bunlar: 

Temeniî-i Salâh: Zavallı Müslüman! hitabı ile başlanmış olan bu makalede, 

Müslümanların çok başarılı bir geçmişten sonra nasıl hatalar yapmaya başladıkları ve 

dinlerini unuttukları anlatılmıştır. Müslümanların tarihî süreçte gayretle çalıştıkları 

ve İslâm dinini, dünyanın her bölgesine ulaştırdıkları anlatılmış ve bugün yaşanan 

tembellik ve lakaytlığın nedeni sorgulanmıştır. Bir Müslüman’a hitap şeklinde 

yazılmış olan bu makalede, ecdadın din uğruna yapmış olduğu çalışmalara örnekler 

verilmiş, tembelliğin bırakılıp aynı azimle çaba gösterilmesi istenmiştir. Makalede 

ayrıca, bütün Müslümanların din kardeşi olduğu ve tekrar bir araya gelip, ihtirasların 

terk edilmesi, Allah’ın dini uğruna mücadele yapılması istenmiştir. Makalenin 

sonunda, Müslümanların aralarındaki tartışma ve düşmanlıkları bırakıp, kardeşlik 

bağlarının tekrar oluşturulmasının lüzumu ifade edilmiştir.423 

Din mi Dinsizlik mi?: Toplumu bir arada tutan bağların en önemlisinin din 

olduğu ifade edilerek başlayan makalede, tarihte insanlığın iftihar kaynağı olan 

davranışların ve ahlâkî faziletlerin mütedeyyin kavimler tarafından sergilendiği 

belirtilmiştir. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’nin de bir aşiret ve birkaç çadırdan 

başlayarak İslâm dini sayesinde üç kıtada hüküm süren, zengin bir devlete dönüştüğü 

vurgulanmıştır. Yazıda, son yıllarda yaşanan felâket ve zorlukların nedeni 

sorgulanmış ve bir kısım dinsiz kişilerin zararlı propagandalarına inanılmaması 

istenmiştir. İlim ve marifete engel olarak, dinin gösterildiği ve İslâm’ın hiçbir 

emrinde buna engel olmadığı aksine teşvik ettiği belirtilmiştir. Makalenin sonunda, 

Müslümanların akıllarını başlarına almaları istenmiş ve milletin içine düşmüş olduğu 
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hakaret ve zillet ortamından kurtulması için, dine daha çok sarılmanın gereği 

anlatılmıştır.424 

Şerif Saadettin Paşa: Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmış olan “Hayat-ı Hz. 

Peygamber(sav) ve Nübüvvet” adlı makalesinde; Hz. Peygamberin nesebinden 

başlanarak anne ve babası, doğumu, anlatılmıştır. Ayrıca içinde bulunduğu kavmin 

dinî fikrî ve siyasî değerlendirilmesi yapılarak, Hz. Peygamberin nasıl bir toplumda 

büyüdüğü açıklanmıştır. O gün ki Arap toplumunun içinde bulunduğu cehâlet ve 

ahlâksızlığa rağmen, kendisinin ne derece erdemli bir yapıya sahip olduğu 

belirtilmiştir. Yetim, fakir ve ümmî olmasına rağmen, peygamberliğine kadar hiçbir 

eğitim almadığı halde, insanları iyiliğe davet ettiği ve yüce bir ahlâka sahip olduğu 

vurgulanmıştır. Makalede ayrıca, Hz. Peygamberin başından sonuna kadar mutedil 

bir yapıya sahip olması ve hiç yalan söylememesinin, onun nübüvvetinin en büyük 

delili olduğu ifade edilmiştir. Makalede, Hz. Peygamberin İslâm’ı tebliğ esnasında 

birçok zorluklar ile karşılaştığı belirtilmiş ve bunlardan bazı örneklere yer 

verilmiştir.425 

Mustafa Refik Efendi: “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı” adı altında 

Cerîde-i İlmiye’de üç makalesi yayınlanmıştır. Bunlar: 

Emr-i Bi’l- Ma’ruf Ve Nehyi Ani’l- Münkerin Lüzum-ı İctimaiyesi: Makalede, 

İslâm dininin iyiliği emretme ve kötülüğü engelleme hususundaki görüşlerine yer 

verilmiş ve bu konunun önemi anlatılmıştır. Müslümanların bu görevlerini yerine 

getirmeleri halinde, din ve dünyalarında çok sayıda faydalar elde edecekleri 

vurgulanmıştır. İslâm’ın bu prensibine dair ayetler verilerek, bu yöndeki 

çalışmaların, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlayacağı ve ihtilafları 

engelleyeceği belirtilmiştir. Makalenin sonunda insanların kendilerinden beklenen 

kulluk görevlerini yerine getirmeleri tavsiye edilmiştir.426 

Tövbe ve Rucu’: Makalenin başında, şeytanî amellere değinilmiş ve insanların 

bazen yanlış davranışlar sergiledikleri ifade edilmiştir. İnsanların nefis ve arzularına 

yenik düşerek işlemiş oldukları günahlar, detaylı bir şekilde anlatılmış ve bunların 

yapılmaması hususundaki emirleri içeren ayet ve hadislere, yer verilmiştir. Bunun 

yanında İslâm’ın yasaklamış olduğu ve günah telakki edilen bütün davranışların 

                                                 
424 Cerîde-i İlmiye, S. 52, s. 1661–64. 
425 Cerîde-i İlmiye, S. 55, s. 1749–54. 
426 Cerîde-i İlmiye, S. 60, s. 1917–19. 
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aşikâr olduğu belirtilmiş, bunlarda ısrar etmemenin önemi üzerinde durulmuştur. 

Makalede daha sonra tövbe ve rucu kavramlarına dikkat çekilmiş, bunların insanları 

rahmet ve kurtuluşa kavuşturacağı belirtilmiştir. Makale, yapılan hatalardan 

pişmanlık ve üzüntü duymanın bir fazilet olduğu ifade edilerek bitirilmiştir.427 

Menabi-i Zünûb: Makalenin başında, insanın yapısı itibariyle günah işlemeye 

meyilli olduğu anlatılmıştır. İnsanların, yeme içme, hırs, hile gibi özellikleri 

nedeniyle günaha olan meyli vurgulanmıştır. Daha sonra Gazalî’ye göre günahların 

taksimine yer verilmiş ve bu hususta yapılmış olan diğer değerlendirmeler 

nakledilmiştir. Ehlisünnetin günahlar için yapmış olduğu sınıflandırma anlatılmış ve 

bazı din âlimlerinin bütün günahları bir tek kategoriye dâhil ettiği belirtilmiştir. 

Cerîde-i İlmiye’nin sondan bir önceki sayısında yayınlanmış olan bu makalenin, 

muhtemelen devamı olacağı anlaşılmaktadır. Fakat dergi, bundan sonra sadece bir 

sayı çıktığı için, makalede sadece günahların taksimi hususundaki bilgilere yer 

verilmiştir.428  

Hafız İsmail Efendi: Cerîde-i İlmiye’nin 61. sayısında yayınlanmış olan 

“Mehafetullah” başlıklı makalesinde; dinde en büyük mertebenin takva olduğu 

belirtilmiştir. Allah’tan korkmanın günah ve kötülüklerden uzak durarak, nefsi temiz 

tutmak ile mümkün olacağı, ifade edilmiştir. Makalede, Allah’tan en çok korkanların 

nefislerini tanıyanlar olduğu belirtilmiş ve bu hususta Hz. Peygamber’in herkesten 

daha çok bu duyguya sahip olduğu anlatılmıştır. Allah’tan korkmanın en makbul 

şeklinin, temiz bir kalp, samimi bir ruh ve yüce Allah’a duyulan muhabbet ve 

yüceltmeden ibaret olduğu belirtilmiştir. Makalede ayrıca, Allahtan korkan kullarda 

olması gereken vasıflara yer verilmiştir. Makalenin sonunda Allah’tan korkan 

kişilerin insanlar için faydalı olacağı ve kimseyi incitmeyecekleri, ifade edilmiştir.429 

Üsküplü Said Efendi: Cerîde-i İlmiye’nin 64. sayısında neşredilmiş olan 

“Mücâdelâtta Nisâb-ı Nisfet” başlıklı makalesinde, insanların Allah yoluna ve iyiliğe 

davet edilmesinin önemi anlatılmış, İslâm’ın “Mev’ize-i Hasene” diye vasıflandırdığı 

bu gayretin lüzumu üzerinde durulmuştur. Hak ehlinin, gafil ve inatçı kişilere yapmış 

oldukları irşat ve tebliğ vazifesinin dinin bir gereği olduğu, verilen ayetler ile izah 

edilmiştir. Makalede, Müslümanların irşat görevlerini yaparken sabır, hilm, sükût ve 

                                                 
427 Cerîde-i İlmiye, S. 72, s. 2352–56; S. 74–75, s. 2465–69. 
428 Cerîde-i İlmiye, S. 76–77, s. 2529–32. 
429 Cerîde-i İlmiye, S. 61, s. 1948–50. 
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itidal gibi güzel vasıfları takip etmeleri istenmiş ve bu hususta insanlık için en güzel 

örnek olan Hz. Peygamber’in yaşamı misal olarak verilmiştir. Hz. Peygamber’in 

yaşamında ifrat ve intikam gibi hasletlerin görülmediği belirtilmiştir. Bu hususta Hz. 

Peygamber’in, Hz. Hamza’yı katledenlere göstermiş olduğu müsamahalı muamele 

örnek verilmiştir. Makalenin sonunda, Müslümanlar arasında ihtiras ve intikam gibi 

bazı davranışların artık ayıp görülmemeye başlandığı belirtilmiş ve bunların 

yanlışlığı ifade edilmiştir.430 

Genel bir degerlendirme yapmak gerekirse; Cerîde-i İlmiye’de Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adı altında 13 üyenin makaleleri yayınlanmıştır. 

Üyelerden bazıları farklı konularda çeşitli makaleler yazmışlardır. Bazılarının ise, bu 

yönde herhangi bir çalışması olmamıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adıyla 

yayınlanmış olan makalelerin bazıları ilmî konularda kaleme alınmış, bazıları ise, 

dinî ve ahlâkî hususlarda vaazlar niteliğinde yazılmıştır. Üyelerin yazmış olduğu bu 

makalelerin büyük bir kısmı, Kelâm, Din Felsefesi ve Fıkıh gibi ilimler ile alakalıdır. 

Bunlarda ele alınmış olan kavramlar, ilmî bir metot ile tanıtılmış ve özellikle itikadî 

meselelerde Kur’ân-ı Kerîm, Hadis ve ehlisünnetin görüşlerinden alıntılar yapılmış, 

ele alınan mevzular bu yöntemle izah edilmiştir. Makalelerin bir kısmı da, ibadet ve 

ahlâkî konularda yazılmıştır. Bunlarda ise, genellikle Osmanlı Devleti’nde son 

yıllarda yaşanan zorluklara dikkat çekilmiş, dine ve ahlâka bağlılık tavsiye edilmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin yazmış oldukları bir kısım makale ise, 

özel neşriyât başlığı altında yayınlanmıştır. Bu makaleler, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

Talimatnâmesi’ne göre kurumu bağlamayan ve yazarın imzası ile yayınlanmış olan 

makalelerdir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyelerinin özel neşriyât çerçevesinde 

yazmış oldukları makaleler şunlardır:  

İzmirli İsmail Hakkı; İslâm Devletinin Binası ve Devlet-i İslâm’ın Takip 

Ettiği Tarik,431 Şevketî; Adem-i Diyanet,432 Şerif Saadettin Paşa; İbadete Ait Bazı 

Hikmetler,433 Seyyid Nesîb; Tasavvuf Tarihinin Tenviri,434 Ahmet Râsim Avni; 

Marifetullah,435 Din Dersleri.436 

                                                 
430 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2052–54. 
431 Cerîde-i İlmiye, S. 42, s. 1240; S. 45, s. 1380; S. 63, s. 2022. 
432 Cerîde-i İlmiye, S. 49, s. 1568. 
433 Cerîde-i İlmiye, S. 63, s. 2025. 
434 Cerîde-i İlmiye, S. 66, s. 2118. 
435 Cerîde-i İlmiye, S. 69, s. 2235. 
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D. DİĞER YAYIN FAALİYETLERİ:  
 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nde, üyelerin dinî ve ilmî bazı 

konularda kitap ve risaleler neşredecekleri belirtilmiştir.437 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye Kanunu’nun Esbâb-ı Mûcibe Lâyihası’nda ise kurum dışındaki, fazilet ve 

marifet sahibi kişilerin yazacağı eserlerin basım ve yayımı hususunda, kurumun 

yardımcı olacağı ifade edilmiştir. Kurumdan asıl beklentinin dinî konularda eserler 

neşretmesi olmasına rağmen, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yayın faaliyetleri 

çoğunlukla Cerîde-i İlmiye vasıtasıyla yapılmış olanlarla sınırlı kalmış ve bunun 

dışındakilerin büyük çoğunluğu teşebbüsten ileri gitmemiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin faaliyetleri müddetince, üyelerinin bazı konularda kitap ve risaleler 

yazmasına dair bir takım kararlar alınmıştır. Nitekim 18 Kânun-ı Evvel 1334/1918 

tarihinde yapılmış olan toplantıda; köy imamlarına yönelik rehber bir kitap 

yazılmasına karar verilmiş ve bu hususta, encümenin çalışma yapması istenmiştir.438 

Diğer bir toplantıda ise; mekteplerde okutulmak üzere Kıraat-ı Kur’ân dersi kitapları 

yazılmasına karar verilmiş ve Dârulfünûn medresesi müderrislerinden Ahmet Naim, 

Ferit Bey ve Başkâtip Akif Beylerden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. 11 

Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihli toplantıda, imamlar için bir rehber yazılmasına 

tekrar karar verilmiş ve bu hususta üyelerden Said Efendi görevlendirilmiştir.439 

Örnek olarak vermiş olduğumuz bu kararlarda belirtilmiş olan kitap ve risâle neşri 

muhtemelen gerçekleşmemiştir. Zira Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bütün 

çalışmalarının kaydedilmiş olduğu Karar Defteri’nde sadece Seyit Nesib Efendi’nin 

yazmış olduğu risalelerin, 4500 kuruş ücret karşılığında yayınlatıldığı 

kaydedilmiştir.440 Karar Defteri’nde kuruma bağlı bir okulda görev yapan 

hademelere alınacak elbiselerden bile bahsedilmişken, şayet var ise kurumun 

yayınlamış olduğu kitap ve risalelere ait kayıtların mutlaka olacağını düşünerek bu 

konularda karar almaktan ileri gidilmediği kanaatindeyiz.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye bazı eserlerin yayınlanması hususunda 

yardımcı olması için, kurum dışından çok sayıda talep gelmiştir. 13 Temmuz 

                                                                                                                                          
436 Cerîde-i İlmiye, S. 72, s. 2357; S. 73, s. 2406; S. 74–75, s. 2470; S. 76–77, s. 2533. 
437 BOA, DUİT, Dosya No: 37–2. 
438 Karar Defteri, s. 14.  
439 Karar Defteri, s. 59.  
440 Karar Defteri, s. 78. 
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1335/1919 tarihinde yapılmış olan toplantıda; Eyüp Necati Efendi tarafından yazılan 

“Ahsenü’l-Muntehab fî Tahsili Lisani Arap” adlı eserin bastırılıp, okullarda ders 

kitabı olarak okutulması isteği görüşülmüştür. Yapılan müzakere sonucu eserin 

faydadan halî olmamakla birlikte, Türk çocukları için müşkülata sebep olacağı ve 

Arap dili eğitimini büsbütün zorlaştıracak nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır. 

Bununla beraber ders esnasında öğretmenlerin elinde bulunmasında, bir mahzur 

olmadığının Meşîhat Makamı’na bildirilmesi kararlaştırılmıştır.441 Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye yapılan bir diğer müracaatta ise, Ahmet Hamdi adındaki şahsın tercüme 

etmiş olduğu Tefsir-i Beydavi mukaddimesini, Cerîde-i İlmiye vasıtasıyla yayınlatma 

isteği kurum tarafından uygun görülmemiştir.442 Yine Medâris-i İlmiye’de Elsine 

muallimliği yapan Cemil Efendi’nin “Vecizeler” adlı eserini, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye tarafından yayınlatma isteği reddedilmiştir.443 12 Eylül 1335/1919’da 

yapılan toplantıda ise; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye yayınlatılması amacıyla 

gönderilen ve Bayramiç Müftüsü tarafından Kelâm ve Mevize’ye dair yazılmış olan 

eserlerin, ihtiyaca münasip olmadığı gerekçesiyle sahibine iadesi 

kararlaştırılmıştır.444  Bu örneklerden anlaşılmaktadır ki; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

kurum dışındaki kişilerin eserlerinin yayınlatılmasına yönelik olumlu bir katkıda 

bulunmamıştır. Kurum ayrıca Nizamnâmesi’nde olmasına rağmen, dışarıdan eser 

yazan kişilere teşvik edici ödül vermemiştir.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarında Seyit Nesib Efendi’nin yayınlatılan 

risâlesinin yanı sıra, başka bir eserinde neşredildiğine dair bilgiye yer verilmiştir. 

Buna göre Ebu’l-Muîn Meuymûn Nesefî Hazretlerinin “Tebsiretü’l-Edille” adlı eseri 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin gayreti ile yayınlatılmıştır. Kurumun bunu yayınlatma 

gerekçesinde ise, eserin Mûturidî mezhebinin en güvenilir kaynaklarından birisi 

olması gösterilmiştir.445  Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarında, bunların dışında 

herhangi bir eserin yayınlandığına dair bir bilgi mevcut değildir.  

Dönemin süreli yayınlarında, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üç adet 

neşriyâtına yer verilmiştir. İslâm Mecmuası’nın 30 Teşrîn-i Evvel 1334/1918 tarihli 

63. sayısında Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin (Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 
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Beyannâmesi başlığıyla) yayınlamış olduğu beyannâmeye özet olarak değinilmiş ve 

bunun hakkında bir değerlendirme yazısı yer almıştır.446 Yine Sebilürreşad’ın 13 

Teşrîn-i Sânî 1335/1919 tarihli 448. sayısında, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

(Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Beyannâmesi başlığıyla) yayınlamış olduğu 

beyannâmeye yer verilmiştir.447 Sebilürreşad dergisinin 17 Nisan 1335/1919 tarihli 

406–407. sayısındaki “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Mühim Bir Müracaatı” 

başlığıyla kurumun, Meşîhat Makamı’na göndermiş olduğu tezkereye yer 

verilmiştir.448 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bu dergilerde yayınlanmış olan 

beyannâmeleri aynı zamanda Cerîde-i İlmiye’de de yer almışlardır. Bu nedenle 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin bütün yayın faaliyetlerinin, Cerîde-i İlmiye’de yer 

alanlardan ibaret olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.     

4. DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE TAŞRA 
TEŞKİLÂTLARININ FAALİYETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 4 Şubat 1335/1919 tarihinde yapmış olduğu 

toplantıda, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Talimatnâmesi’nin 34. maddesinde belirtilen 

“taşrada müftülerin başkanlığı altında mahalli müderrislerden ve ulemadan oluşan 

fahrî birer encümenlik teşkil olunacak...”449 hükmü gereğince, taşra temsilcilikleri 

kurulmasına dair bir talimatnâmenin, müftülüklere gönderilmesine karar 

verilmiştir.450 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, fahrî taşra encümenliklerinin kuruluşunu 

isteyen ve bunların çalışma şekillerini belirleyen 14 maddeden oluşan talimatnâme, 

14 Şubat 1335/1919 tarihinde yayınlanmış ve bütün müftülüklere gönderilmiştir.451 

bu talimatnâme doğrultusunda, çok sayıda merkez ve kazada, taşra encümenlikleri 

kurulmuştur.452 

İslâm’ın üstünlük ve hakikatlerini neş’r ve tâmîm etmek, dinî terbiyenin 

takviyesini sağlamak hususlarında, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye ait olan vazifelerin 

uygulanmasına vasıta olmak üzere kurulmuş olan, taşra encümenlikleri için 

belirlenen görevleri şu şekilde özetleyebiliriz. 

                                                 
446 İslâm Mecmuası, S.63, İstanbul, 30 Teşrîn-i Evvel 1334, s. 1181. 
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 145

- Kasaba ve köylerde bulunan bütün Müslümanların itikat, ahlâk ve 

amellerindeki fesat ve noksanlıkları gidermek ve ahlâkı ıslâha çalışmak. 

- Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtını takip ederek halkı dinî zarûretlere 

ve İslâm’ın yüce ahlâkına davet hususunda, sadece kazalarla yetinilmeyip, imamlar 

vasıtasıyla bütün köylerde vaazlar verdirmek ve bu şekilde irşat faaliyetinde 

bulunmak. 

- Halkın beş vakit namazda, cemaate devam etmesini sağlamak ve bu 

yönde tembihatta bulunmak. 

- İrşat görevini sadece vaazlar ile sınırlı tutmayıp camilerde, Fıkıh kitapları, 

Şifa-ı Şerif ve Şemail-i Şerife gibi İslâm ahlâkını telkin edecek eserleri okutmak ve 

bu yolla, toplum ahlâkını güzelleştirmeye gayret göstermek. 

- Son dönemde, toplum içerisinde yaşanmakta olan münkirâtı engellemeye 

çalışmak. 

- Okullardaki tedrisâtı murakabe edip, Müslüman çocukların dinî 

terbiyelerinin ilerlemesine ve ahlâklarının masum kalmasına, itina göstermek. 

- Kasaba mahalle ve köylerin halkının dinî işlerini imamlar vasıtasıyla, 

kontrol etmek. Taşra encümenliklerinden ayrıca, müftü ve encümenin bu görevlerini 

yaparken devletin yerel yetkilileri ile işbirliği yapmaları ve faaliyetlerini Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye merkezine rapor etmeleri, istenmiştir.453 

Bu görevleri yerine getirmek ile sorumlu kılınan taşra encümenlikleri, 

faaliyetlerine başlamış ve yapmış oldukları çalışmaları, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 

raporlar halinde göndermişlerdir. Söz konusu raporlardan anlaşılmaktadır ki, ülkenin 

çoğu bölgesinde kurulmuş olan encümenler, belki de dönemin zor savaş şartları 

nedeniyle, aynı performansı gösterememişlerdir. Nitekim gelen raporlar 

göstermektedir ki, bazı temsilcilikler çok faal çalışmış, beyannâmeler yayınlamış ve 

kendilerine verilmiş olan bütün görevleri yerine getirmeye gayret göstermişler, 

bazıları ise, sadece teşkilâtı kurmak ile yetinmişlerdir. Çalışmamızın bu bölümünde 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen raporlar doğrultusunda bazı taşra encümenlerinin 

faaliyetlerini, örnekler vererek tanıtmaya çalışacağız.  

Mürefte Müftülüğü’nden gönderilen yazıda, Müftü başkanlığında Taşra 

Encümenliği’nin oluşturulduğu bildirilmiştir. Yazıda ayrıca, 10 Nisan 1335/1919 
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tarihinde, devlet memurları ile bütün halk camiye davet edilerek, cemaat ile kılınan 

öğle namazına müteakip, Fetih suresi okunduktan sonra, Müftü tarafından bir vaaz 

verildiği, birlik ve beraberliğin önemi ve Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin amaçlarının 

anlatıldığı, bu şekilde encümenin halka tanıtıldığı belirtilmiştir.454 

Biga kazasından gönderilmiş olan raporda ise, encümenin kurulduğu ve halka 

tanıtıldığı bildirilmiştir. Ayrıca kuruluşundan itibaren çarşı camisinde, her gün Şifa-i 

Şerif okutulduğu, Cuma günleri bütün camilerde vaazlar verildiği ve bu şekilde 

encümenin talimatnâme gereği çalışma yaptığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 

köylerdeki imamların merkeze çağrılarak talimatnâme hakkında bilgilendirildikleri 

ve köylere vâizler gönderildiği haber verilmiştir.455   

Orhaneli kazasından gönderilen yazıda, teşkilât kurulduktan sonra, halkı dinî 

ve ahlâkî hususlarda aydınlatma amacıyla, vaazlara ağırlık verildiği, belirtilmiştir. 

Kaza merkezindeki vaazların yanı sıra, köy imamlarının yetersizliğinden dolayı 

mevcut 212 köye fahrî vâizler gönderildiği, ifade edilmiştir.456  

Giresun’da Müftü başkanlığında kurulmuş olan teşkilâtın göndermiş olduğu 

yazıda, encümenin köy okullarında uygulanmak üzere bir program hazırladığı ve 

bunun da uygulanmaya başladığı ifade edilmiştir. Buna göre köylerde mektep 

tesisine gayret edilecek ve yılda beş aylık dini kurslar düzenlenecektir. Burada görev 

yapan öğretmenler, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye encümenliği tarafından belirlenecek 

ve maaşları köylülerden toplanacaktır. Yedi yaşından büyük herkesin kabul edileceği 

bu kurslara, çocuklarını göndermeyenleri Tedrisat-ı İbtidâiye kanunlarına göre cezai 

işlem yapılacaktır. Kurslarda okutulacak derslerin, öğrencilerin yaşlarına göre 

belirleneceği ve üç şubeye ayrılacakları, Elifba’dan başlayarak Ku’rân-ı Kerîm, 

Ahlâk ve dinî ilimlerde dersler verileceği ifade edilmiştir. Ayrıca kursların işleyişiyle 

ilgili bütün kurallar belirlenmiş ve Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye merkezine 

bildirilmiştir.457 Giresun Encümeni’nin halkı eğitmeye yönelik açmış olduğu bu 

kurslarda ne derece bir başarı elde ettikleri bilinmemekle birlikte, bu teşebbüsleri 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından takdir edilmiştir.  

                                                 
454 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1424. 
455 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1425. 
456 Cerîde-i İlmiye, S. 47, s. 1476. 
457 Cerîde-i İlmiye, S. 48, s. 1641–43. 
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Balıkesir encümenliğinden gönderilen raporda ise teşkilâtın haftada bir veya 

münasip görülen günlerde, Yeşilli Cami-i şerifinde toplantı yaptığı ve 

talimatnâmenin uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, ifade edilmiştir. 

Buna göre özellikle dinî ve ahlâkî konularda vaazlar verildiği ve köylere gönderilen 

vâizlerin yapmaları gerekenler hususunda bilgilendirildiği ve bundan da faydalı 

sonuçlar alındığı belirtilmiştir. Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi’nde belirtildiği 

üzere, ahlâksızlığın önüne geçmek için tiyatro adı altında kadın oynatmak, gezinti 

diye kadın ve erkeklerin bir arada yürümelerini ve Ramazanda açıkta oruç 

yenilmesini, yerel idare vasıtasıyla engellemek amacıyla çalışmalar, yapılmıştır. 

Bunda da büyük ölçüde başarı sağlanmış, tiyatro engellenmiş ve alenen oruç yeme 

görülmemiştir. Yine Taşra Teşkilâtları Talimatnâmesi gereğince, halkın cemaat ile 

namaza devamı hususu, encümen tarafından her fırsatta insanlara hatırlatılmıştır. Din 

eğitimi hususunda, bütün okul müdürlükleri ile irtibata geçilmiş ve bu konuda 

herhangi bir aksama ve yanlışın olmadığı görülmüştür. Balıkesir encümeninin 

faaliyetlerini bu şekilde anlatan raporda ayrıca, teşkilâta, yerel idarecilerin yapacağı 

destek ve yardımlar hususunda, hükümetin bazı belirleyici kurallar koyması Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’den istenmiştir.458 

Trabzon müftülüğünden gönderilen yazıda talimatnâme doğrultusunda, halkın 

dinî ve ahlâkî konularda aydınlatılması için vaazlar verildiği ve ahlâksızlığı 

engelleme amacıyla beyannâme yayınlandığı ifade edilmiştir.459 

Lazistan sancağı encümenliği tarafından gönderilmiş olan raporda, yapılan 

faaliyetler şu şekilde sıralanmıştır: 

- Dinin emirlerine uyma, bölücülük, fitne ve ahlâksızlıktan uzak durmak ve 

hükümete itaat hususlarında bir beyannâme yayınlatılmış, ayrıca imamlar vasıtasıyla 

bütün köylerde tebliğ çalışmaları yapılmıştır.  

- Merkezdeki bazı mahallelerde kumar ve içki kullanımı gibi davranışlar 

sergilenen mekânlar takibe alınmış, mutasarrıflık vasıtasıyla, bunların kapatılması 

sağlanmıştır. Hali hazırda bu tür davranışların alenen sergilendiği mekânlar 

bulunmamaktadır.  

- Ramazanda açıktan oruç yiyen ve bu yolla dini aşağılayanlara rastlanmış, 

ayrıca düğünlerde adet olduğu üzere, kadın ve erkeklerin el ele oynamaları, şarkı 
                                                 
458 Cerîde-i İlmiye, S. 53, İstanbul, 15 C. Evvel 1338, s. 1701, 1703. 
459 Cerîde-i İlmiye, S. 55, İstanbul, 29 Şubat 1936, s. 1770. 
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söylemeleri uygun bulunmayarak, yetkililer tarafından ikaz edilmişlerdir. Bu ikazlara 

uymayanlar ise, mutasarrıflık nezdindeki girişimler sonucu haklarında adli işlem 

yapılmıştır. 

- Eğitim konusunda, öncelikle cihan harbi nedeniyle yıkılmış olan 

medreseler, halkın yardımıyla tamir edilmiş ve 15 Eylül 1335/1919 tarihi itibariyle 

tedrise başlanmıştır.  

- Genç, ihtiyar, kadın ve erkeklerin temel itikadi ve fıkhi bilgileri almaları ve 

güzel ahlâkı tanımaları amacıyla, kış mevsiminde bütün camilerde halka yönelik 

derslerin yapıldığı, belirtilmiştir. Namaz, Oruç, Gusül, Nikâh, Talak gibi konularda 

düzenlenen bu derslere, halkın katılımı sağlanmış ve yapılan teftişte her camide en az 

kırk elli genç-yaşlı öğrencinin bulunduğu ve kendilerine encümen tarafından sorulan 

sorulara başarılı cevap verdikleri memnuniyetle görülmüştür.  

- Kazada bulunan müderrisler vasıtasıyla mahalleler ve köylerde vaazlar 

verildiği ve bu şekilde irşat faaliyetleri yapıldığı ifade edilmiştir. 

- Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tarafından gönderilmiş olan tâmîm 

doğrultusunda, imamlara yönelik temel bilgileri içeren kurslar düzenlenmiştir. Bu 

doğrultuda merkez ve yakın köylerin imamları kazadaki medrese ve kahvehanelerde 

düzenlenen kurslara devam etmişler ve isimleri defterde kayıt altına alınmıştır. 

Merkeze uzak kalan köylerdeki imamların kazaya gelmeleri zor olacağından dolayı, 

kendilerine yakın yerlerdeki medreselerde bulunan hocalar vasıtasıyla kurslara 

alınmışlar, katılmayanlar ise jandarma vasıtasıyla davet edilmişlerdir.  

- Bunların yanında merkez ve nahiyelerde bazı camilerde encümen tarafından 

halka yönelik hadis dersleri yapıldığı, ifade edilmiş, Buhari-i Şeriften okunan 

hadislerden sonra devletin selameti için mutat dualar yapıldığı ve halkın da bunlara 

içtenlikle katıldığı, belirtilmiştir. Lazistan teşkilâtından gönderilmiş olan raporun 

sonunda liva dâhilinde dört mezhebe hakaret eden ve kötü fiiller işleyen kimsenin 

bulunmadığı, camilerin beş vakit namaza, cemaat ile devam edenlerle dolu olduğu 

ifade edilmiştir.460  

- Bu örneklerden anlaşılmaktadır ki, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye fahrî taşra 

encümenleri, talimatnâmelerinde belirlenmiş olan görevler doğrultusunda faaliyet 

göstermişlerdir. Encümenler arasında bazı farklar olsa da tamamı dinî ve ahlâkî 

                                                 
460 Cerîde-i İlmiye, S. 52, İstanbul, 31 Mart 1336, s. 1833–36. 
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konularda çalışmalar yapmış ve halka yönelik tebliğ faaliyetinde bulunmuşlardır. 

Taşra encümenlikleri, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye merkeziyle işbirliği içerisinde 

çalışmalar yapmışlar ve gelen tâmîmler doğrultusunda faaliyette bulunmuşlardır. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye merkezi de kendisine taşradan gelen bazı talepleri zaman 

zaman yerel encümenine havale etmiştir.461 

TAŞRA TEŞKİLÂTLARININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU 
BEYANNÂMELER 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye taşra encümenlikleri, dinî ve ahlâkî konularda 

halkı bilgilendirmek amacıyla, beyannâmeler yayınlamışlardır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye merkezine de gönderilmiş olan bu beyannâmelerin bazıları, yayınlanmaya 

uygun bulunmuş ve bunlara Cerîde-i İlmiye’de yer verilmiştir. Bu bölümde taşra 

encümenliklerinin çalışmalarının anlaşılması bakımından önem arz eden bu 

beyannâmelerin bazılarını özet olarak tanıtmaya çalışacağız.  

Giresun Encümeni’nin Beyannâmesi: “Ey din kardeşleri..” diye başlayan 

beyannâmede, iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek düstûrunun Müslümanlar 

için vacip olduğu, belirtilmiştir. Bunun yanında, İslâm’ın emrettiği namaz, oruç ve 

zekât ibadetlerinin yerine getirilmesi farz olduğu gibi dinin yasakladığı içki zina ve 

yalan gibi fiiller de haramdır. İslâm’ın haram kabul ettiği davranışları sergileyen bir 

kişiyi, herkim görür ise bunu o davranıştan menetmelidir. Nitekim bu İslâm şeriâtı 

tarafından emredildiği gibi, devlet de bu hususta yapmış olduğu kanun ile bunu 

desteklemiştir. Bu ifadelerden sonra Giresun’da ulemâdan oluşan bir Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye teşkilâtının oluşturulduğu ve bu görevleri takip edeceği, ifade 

edilmiştir. Beyannâmenin ikinci bölümünde ise merkez ve köy camilerinde verilen 

vaazlara, halkın katılımı istenmiş ve beş vakit namaz için cemaate katılmalarının 

gereği belirtilmiştir. Ayrıca kadın ve erkeklerin uygunsuz davranışlar sergilemeleri, 

mahrem olmayanların birlikte tarlada çalışmalarının uygun olmadığı, ifade edilmiştir. 

Bundan böyle, köy kadınlarının açık saçık, çarşı ve pazara gelmelerinin yasak olduğu 

ve zarûret nedeniyle gelmek zorunda kalanların da namus ölçüleri içerisinde 

giyinmeleri, istenmiştir. Beyannâmede ayrıca köylerde dine ve ahlâka aykırı davranış 

sergileyen kimselerin, imam ve muhtarlar vasıtasıyla Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

encümenine bildirilmesi istenmiş ve bunlar hakkında devletin resmî kurumları 

                                                 
461 Karar Defteri, s. 27. 
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tarafından işlem yapılacağı, belirtilmiştir. Beyannâmenin sonunda İslâm’a bağlılık ve 

dinî yaşantının önemine vurgu yapılmış ve devletin bu duygularla ayakta 

tutulabileceği, milletin bekasının buna bağlı olduğu, görüşüne yer velmiştir.462  

Bayramiç Encümeni’nin Beyannâmesi: Allah’ın emirlerine ve Hz. 

Peygamber’in sünnetine uymamanın ahirette cezası olduğu gibi, bu dünyada da 

kıtlık, felâket ve düşman istilası gibi kötü sonuçlara neden olabileceği ve bunun da 

tarihte örneklerinin çok olduğu, belirtilmiştir. Daha sonra toplum içerisinde içki, 

hırsızlık, hak ve hukuka uymamak, namazı terk ve ahlâksızlık gibi davranışların 

yaygınlaştığı fakat Müslümanların bunlara uymaması ve dinin gereklerinden taviz 

vermemeleri, istenmiştir. Beyannâmede ayrıca, encümenin halka tavsiye amacıyla 

hazırlamış olduğu on altı maddelik bir duyuru verilmiştir. Buna göre: Mektep 

çocuklarına ilmî ve itikadî içerikli eğitim verileceği, yetişkinler için de, imamlar 

tarafından kış mevsiminde temel dinî bilgileri içeren kurslar düzenleneceği 

belirtilmiştir. Bütün halk tarafından temizliğe dikkat edileceği, cemaat ile namaz 

kılmaya ve tesettüre ehemmiyet verileceği ifade edilmiştir. Camilerin tamirine ve 

temiz tutulmasına gayret gösterilecek, imam ve müezzinlere maddî destek 

sağlanarak, imamsız köy kalmamasına dikkat edilecektir. Bunların yanı sıra halkın 

birbiriyle iyi geçinmesi ahlâksızlığa izin verilmemesi birlik, beraberlik ve kardeşlik 

duygularının güçlendirilmesini isteyen bu duyurunun uygulanması ve neticelerinin 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye encümeni tarafından takip edileceği, ifade edilmiştir.463  

Balıkesir Encümeni’nin Beyannâmesi: Balıkesir Encümeni’nin yayınlamış 

olduğu birinci beyannâmede, dinsiz bir devlet ve milletin hayat süremeyeceğinin, 

tarihi gerçekler tarafından ortaya konulduğu, vurgulanmıştır. Beyannâmede ayrıca, 

bir milletin ve devletin varlığı için dinin oluşturduğu ehemmiyet anlatılmış ve 

Osmanlı Devleti’nin bekâsı ve başarısı için dini yaşamın ve ulemânın bu husustaki 

gayretinin gereği ifade edilmiştir. Dinî ve ahlâkî değerlere bağlılığın önemi 

anlatıldıktan sonra, bu amaçları gerçekleştirmek gayesiyle kurulmuş olan Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin yapacağı görevler, anlatılmıştır. Beyannâmenin sonunda 

anlatılan amaçlar doğrultusunda bir encümenin oluşturulduğu ve göreve başladığı, 

belirtilmiştir. Balıkesir encümeni tarafından 2 Kânûn-ı Evvel 1336/1920 tarihinde 

yayınlanan ikinci beyannâmede ise, dinin milletler ve devletler üzerindeki etkisinin 
                                                 
462 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1425–26. 
463 Cerîde-i İlmiye, S. 48, s. 1512–15. 
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tarihteki değerlendirilmesi yapılmış, cemiyetin kötülüklerden korunması için, ferdin 

inancı ve davranışlarının etkisi anlatılmıştır. İslâm dininin tarihî süreç içerisinde, 

devletler tarafından algılanışı ve hayata tatbiki değerlendirilmiş, Osmanlı Devleti’nin 

de başarısında etkili olan faktörlerin tespiti yapılmıştır. Beyannâmede ayrıca, dinin 

emretmiş olduğu birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yapılmış, milletin 

muhafazası ve mevcudiyetinin, fertlerin sergileyeceği güzel davranışlara ve kardeşlik 

ruhuna bağlı olduğu, ifade edilmiştir.464 

Trabzon Encümeni’nin Yayınlamış Olduğu Beyannâme: Musibetlerin 

insanların ayılması için birer ikaz olduğu ifadesiyle başlayan beyannâmede, son 

yıllarda çok sayıda felâketler ile karşılaşan bu milletin fertlerinin, niçin bunu 

anlayamadığı sorgulanmıştır. Allah’ın yoldan çıkan kullarını, bazı uyarılarla ikaz 

edip doğru yola sevk ettiği ve eğer insanların bunu anlamaması durumunda, 

felâketlerin devam edeceği belirtilmiştir. İlâhî bir kanun olan bu durumun tarihin 

başlarından beri böyle devam ettiği vurgulanmıştır. Bu ifadelerden sonra, yaşanılan 

felâketlerden ders çıkartılması ve doğru yola ulaşmak için âlimlerin sözlerinin 

dinlenmesi ve ilâhî emirler doğrultusunda çareler aranması, halktan istenmiştir. 

Beyannâmede ayrıca, diyânetin temel iki unsuru olan cami ve medreselerin ihyâ 

edilmesi, bunların imarı, tamiri ve içlerinin cemaat ve öğrenci ile doldurulması, 

imamsız köy ve mahallenin kalmaması doğrultusunda halkın desteği, istenmiştir. 

Beyannâmenin sonunda, ahlâkî hastalıkların çok sayıda çeşitlerinin olduğu ve 

Müslümanların bunlarla bütün güçleriyle mücadele etmelerinin gereği ifade 

edilmiştir.465 

Edirne Encümeni’nin Yayınlamış Olduğu Beyannâme: Beyannâmede 

insanın toplumsal bir varlık olduğu ve tek başına yaşamasının mümkün olmadığı, 

belirtilmiştir. Bu nedenle fertlerden oluşan cemiyetin ve dolayısıyla milletin 

varlığının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, insanlara bazı görevler düştüğü 

vurgulanmıştır. Beyannâmede bu girişten sonra, vatandaşların dikkat etmesi gereken 

bazı hususlara yer verilmiştir. Buna göre; Müslüman ahalinin beş vakit namaz için 

cemaate devam etmesi, gençleri dine teşvik için İslâm derneklerinin oluşturulması ve 

geleneklerimize uygun bir şekilde tesettüre riayet edilmesi, istenmiştir. Ayrıca içki, 

zina, kumar gibi kötü alışkanlıkların engellenmesi ve güzel ahlâkın teşvik edilmesi 
                                                 
464 Cerîde-i İlmiye, S. 53, 1 İstanbul, 5 C. Evvel 1338, s. 1703–1707.  
465 Cerîde-i İlmiye, S. 55, İstanbul, 29 Şubat 1336, s. 1770–71.  
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halktan, talep edilmiştir. Edirne encümeni bu isteklerin yanı sıra, okullardaki 

eğitimin teftiş edileceğini, mahalle ve köylerdeki camilerin denetleneceğini ve 

imamların yeterliliklerinin kontrol edileceğini, ifade etmiştir.466 

Karahisar-ı Sahip Encümeni’nin Yayınladığı Beyannâme: Karahisar-ı 

Sahip encümeni öncelikle, İslâm’ın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuna dikkat 

çekmiş, ahlâkî bozulma ve halk arasında bidat ve hurâfelerin etkisi hususlarını, 

değerlendirmiştir. Encümen, daha sonra 18 maddeden oluşan bir beyannâme 

yayınlamıştır. Buna göre “.müminler ancak kardeştir..” ayetine dikkat çekilmiş ve 

mağlubiyetimizin en büyük nedeninin Müslümanlar arasındaki tefrikalar olduğuna 

dair kanaat, belirtilmiştir. İslâm siyasetinin içeride kardeşlik, dışarıda ise bunun 

sağlam bir şekilde gösterilmesi olduğu görüşüne yer verilmiştir. İslâm iktisadının hak 

ve adalet üzerine tesis edildiği, alışverişte, tahsilâtta ve taksimâtta adaletin yerine 

getirilmesi, istenmiştir. İslâm’da akla verilen öneme değinilmiş, itikadî konularda, 

naslar ile birlikte akıl süzgeciyle de değerlendirme yapılması istenmiş, amelde ise, 

basit ve sade bir şekilde ibadetlerin yerine getirilmesi, tavsiye edilmiştir. ahlâkî 

konularda da her zaman güzelliğe, yardıma, itidale ve milletin menfaatlerine uygun 

davranılmasına öncelik verilmesi, istenmiştir. Beyannâmede ayrıca vâiz ve 

imamların vaazlarında ilim ve hakikatlere önem vermesi ve hurafelerden uzak 

durmaları istenmiştir. Beyannâme özellikle vaazların önemi vurgulanarak ve bu 

hususta ilim ehlinden istenen destek ile bitirilmiştir.467  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, taşra encümenliklerinin yayınlamış olduğu 

beyannâmelerde genellikle benzer muhtevaya yer verilmiştir. Talimatnâmeleri 

doğrultusunda kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi için halkı 

bilgilendirmeye ve görmüş oldukları yanlışları düzeltmeye, çalışmışlardır. Ayrıca 

bütün beyannâmelerde devlet ve milletin içinde bulunmuş olduğu zor şartlara dikkat 

çekilmiş, birlik ve beraberliğin önemi ifade edilmiştir. 

5. DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE’NİN DÖNEMİN SÜRELİ 
YAYINLARI İLE MÜNASEBETLERİ 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, 

dönemin gazete ve dergileri ile bir takım münasebetleri olmuştur. Kurum, dönemin 
                                                 
466 Cerîde-i İlmiye, S. 58, İstanbul, Gurre-i Şaban 1338, s. 1867–68. 
467 Cerîde-i İlmiye, S. 47, İstanbul, Zilkade 1337, s. 1471–76. 
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gazetelerinde kendisine karşı yapılan eleştirilere cevap vermiş, bazen de süreli 

yayınlarda yer alan yazıları dine ve ahlâka aykırı bularak bunlara tepki göstermiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Nizamnâmesi’nin 4. maddesine göre üyeler, İslâm 

âlemindeki fikir akımlarını takip etmek468 ile sorumlu tutulmuş ve memleket 

dâhilindeki ahvâlden haberdâr olmaları için, dönemin gazete ve dergilerini takip 

etmeleri istenmiştir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 12 Ağustos 1334/1918 

tarihli toplantısında “Encümenin, İslâm âlemi ve âlem-i medenideki fikir akımlarını 

takip ve tetkik etmeleri için İstanbul’da çıkan bütün resâil-i mevkûte-i mahalliyenin 

celbine ittifak ile karar verilmiştir”.469 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 10 Teşrîn-i Sânî 1335/1919 tarihli 

toplantısında; dinî ahkâma muhalif görüşlerin günü gününe müdafaası için 

Dersaadet’te neşrolunan her türlü gazeteye abone olunmasına karar verilmiştir.470 20 

Haziran 1337/1921 tarihli toplantıda ise; İslâm memleketlerinde neşrolunan İslâmi 

gazetelerin ve bilhassa “el-Menâr”’ın celbine, ayrıca İslâma dair Avrupa’da 

yayınlanan dergilerin getirilmesine karar verilmiştir.471 Bu kararlardan da 

anlaşılmaktadır ki; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeleri, özellikle İstanbul’daki basını 

takip etmişler ve bunlarda yayınlanmış olan yazılar hakkında çalışmalar 

yapmışlardır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, dine ve ahlâka aykırı bulmuş olduğu 

neşriyâtla mücadele etmiş ve bunları engellemeye çalışmıştır. Nitekim Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye 10 Teşrîn-i Sânî 1335/1919 tarihinde; bütün gazetelerin basım 

öncesi sansüre tabi tutulduğu gibi, İslâm akidesine aykırı ve zararlı beyanâtın halkı 

ifsat etmesine engel olmak için, dinî bir sansüre tabi tutulmasını Meşîhat Makamı 

vasıtasıyla Dâhiliye Nezâreti’nden istemiştir.472 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ayrıca dönemin bazı gazetelerindeki neşriyâtı 

gündemine almış ve bunlar hakkında kararlar vermiştir. 9 Kânûn-ı Evvel 1335/1919 

tarihinde yapılan toplantıda; süreli yayınların bazılarında ve özellikle İctihâd 

dergisinde ilmî ve ahlâkî hiçbir izahı ve mesnedi olmayan, hassaten İslâm’a hakaret 

amaçlı yazılar yayınlandığı belirtilmiştir. Hangi dine ve millete mensup oldukları 

belli olmayan bu kimselerin yayınları, doğrudan devleti ve İslâm dinini hedef aldığı 

                                                 
468 BOA, DUİT, Dosya No: 37–2. 
469 Karar defteri, s. 12. 
470Karar defteri, s. 39.  
471 Karar defteri, s. 81. 
472 Karar defteri, s. 38. 
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için, haklarında Ceza Kanunu gereğince işlem yapılması istenmiştir.473 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye özellikle İctihâd dergisinin yayınlarına tepki göstermiş ve 

engellenmesini istemiştir. 11 Mart 1922 tarihinde yapılan toplantıda; İctihâd 

dergisinin 104. sayısında “Mezheb-i Bahâullah Dîn-i Ümem”474 başlıklı makalenin 

İslâm dinine ve Hz. Peygambere, Müslümanların kalplerinde teessür oluşturacak 

derecede hakaret içerdiği, bunun da kanunen suç olduğu belirtilmiştir. Toplantıda 

ayrıca, bu gazetenin Cihan Harbi esnasında yayınlamış olduğu makalelerin, halkı 

devlete karşı isyana ve ayrılığa teşvik ettiğinin, Mekke Şerifi tarafından da tespit 

edildiği, bütün bu nedenlerle derginin halk arasında kötü bir şöhrete sahip olduğu, 

ifade edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye bu nedenle dergi yöneticilerinin 

cezalandırılmasını Hükümet’ten istemiştir.475  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, çok sayıda toplantısında; Peyâm-ı Sabâh 

gazetesinin neşriyâtının dine ve genel ahlâka aykırı olduğu, ifade edilmiştir. 4 

Kânûn-ı Evvel 1336/1920 tarihli toplantıda; Peyâm-ı Sabâh gazetesinde, Bolşevikler 

ile Asya’daki Müslüman toplulukların ittifakını konu edinen “Bolşevizm” başlıklı 

makale, heyette okunmuş içeriği doğru bulunmayan bu yazıya cevap verilmesi uzun 

süre tartışılmıştır. İki toplantıda ele alınan bu konu hakkında bir cevap verilmesi 

kararlaştırılmıştır.476 26 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihli toplantıda ise; yine Peyâm-ı 

Sabâh gazetesinin yayınlarından dolayı hakkında cezâî işlem yapılması hususunda, 

Hükümet’ten talepte bulunması için, Meşîhat Makamı’na tezkire yazılmasına karar 

verilmiştir.477 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin diğer bir toplantısında ise; Peyâm-ı 

Sabâh gazetesinde “İstanbul’da Gördüklerim” başlığıyla yazılan makalede, kurumun 

bir üyesi ile röportaj yapıldığı ve kurumun “İttihad-ı İslâm” fikrine sahip olduğu 

ifade edilmiştir.478 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, yaptığı toplantıda, kurumun 

nizamnâmesi gereğince, siyaset ile alakadar olmadığı ve kesinlikle böyle bir 

                                                 
473 Karar defteri, s. 16. 
474 Bu makale İctihâd dergisinin 31 Kânûn-ı Sânî 1922 tarih 142, 15 Şubat 1922 tarihli 143, 1 Mart 
1922 tarihli 144 nolu sayılarında Dr. Abdullah Cevdet imzasıyla yayınlanmıştır. Abdullah Cevdet, bu 
makalesi nedeniyle ceza mahkemesinde yargılanmıştır. Mahkemede vermiş olduğu savunma, İctihâd 
dergisinin 11 Eylül 1922 tarihli 149. sayısında yayınlanmıştır. 
475 Karar defteri, s. 90. 
476 Karar defteri, s. 75. 
477 Karar defteri, s. 87. 
478 Bu iddia Peyâm-ı Sabâh gazetesinin 11636. sayısında yer almıştır. Burada isim vermeden bir 
Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesine sorulan soru neticesinde, bu görüşün ifade edildiği belirtilmiştir. 
Bkz. Peyâm-ı Sabâh, S.11636, İstanbul, 12 Nisan 1922, s. 3. 
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mülâkâtın gerçekleşmediğini belirtilerek, bu durumun tekzip edilmesi kararını 

almıştır.479   

2 Ağustos 1335/1919 tarihinde ise; Yeni Dünya adındaki haftalık derginin 

kapağındaki resim, edebe aykırı bulunmuş ve zabıta tarafından toplatılması Dâhiliye 

Nezâreti’nden istenmiştir.480 Diğer bir toplantıda ise, İleri gazetesinde neşredilen 

“tacire-facire” başlıklı hikâyenin, yayın ahlâkına sığmayacak derecede fuhşa teşvik 

edici olduğu belirtilmiştir. Süreli yayınların basım öncesi dinî ve ahlâkî açıdan bir 

değerlendirmeye tabi tutulması ve bütün yayınlardan bir nüshanın, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye gönderilmesi Dâhiliye Nezâreti’nden talep edilmiştir.481 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye, dönemin gazetelerinde yer alan din konusundaki Neşriyâttan, 

yanlış bulduklarına tepki göstermiştir. Nitekim 9 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihli 

toplantıda; Mecelle Heyeti azasından birinin Vakit gazetesinde yayınlanan ve dinin 

keyfiyet-i edasına dair beyanatına karşı, hakikati izah amacıyla üyelerden, Seyyid 

Nesib Efendi tarafından, bir makale yazılmasına karar verilmiştir.482 Bu konu, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin diğer bir toplantısında da gündeme alınmış ve uzun 

tartışmalara sebep olmuştur. Beyanâta karşı cevap yazılmasına, üyelerden Şerif 

Saadettin Paşa karşı çıkmıştır. Bu tür konularda cevap verme görevinin Fetvahane’ye 

mi yoksa Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye mi olduğu tartışılmıştır. Neticede 

Fetvahane’nin görevi olmasına rağmen, sessiz kalmasından dolayı ve konunun 

önemine binaen Seyyid Nesib Efendi’nin cevap yazmasına tekrar karar verilmiştir.483 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin diğer bir toplantısında; Karagöz ve Ayna gibi bazı 

gazetelerin, genel ahlâka aykırı yayınlar yaptıkları, kadın ve erkeklerin uygunsuz 

davranışlarını teşvik ettikleri gerekçesiyle engellenmeleri, Dâhiliye Nezâreti’nden 

istenmiştir.484  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, dönemin gazete ve dergilerini takip edip bunlarla 

ilgili bazı kararlar alırken, süreli yayınların bir kısmında da bu kuruma karşı tepki ve 

eleştiriler yer almıştır. Nitekim kurumun faaliyetlerine karşı yapılan eleştiriler, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’yi rahatsız etmiş ve bunların yanlış bilgilenmeden 

                                                 
479 Karar defteri, s. 92–93. 
480 Karar defteri, s. 25. 
481 Karar defteri, s. 45. 
482 Karar defteri, s. 57. 
483Karar defteri, s. 61.  
484 Karar defteri, s. 88. 
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kaynaklandığı kanaati belirtilmiştir. 1 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihli toplantıda; 

gazetelere akseden gerçek dışı şayiâların düzeltilmesi amacıyla, kurumun yapmış 

olduğu çalışmaların ve aldığı kararların başkâtiplik vasıtasıyla haftalık olarak 

gazetelere gönderilmesine karar verilmiştir.485 Dönemin süreli yayınlarında az da 

olsa Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üyelerine ve faaliyetlerine dair eleştiriler yer 

almıştır. İctihâd dergisinin 150. sayısında “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye İçin” başlığıyla 

yayınlanan makalede, kuruma dair şu görüşlere yer verilmiştir: Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’de İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilenlerin olması gerekir. 

İtalyan müsteşriklerden İslâm tarihi mütebahhiri Caetani’nin “Del-İslâm” adlı eserini 

tercüme etseler İslâm’a büyük hizmetler yaparak, görevlerini yerine getirecekleri 

belirtilmiştir. Böylelikle Beytülmalden almış oldukları istihkakın karşılığını 

verebileceklerine dair kanaat ifade edilmiştir. Yazıda ayrıca Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyelerinin kişiliklerine dair eleştiriler yapılmıştır. Çok yazıp fazlaca esere 

sahip olduklarını iddia eden kurum üyelerinin, yaptıklarıyla övünmeyi bırakıp 

görevlerini, ilim aşkı ile yerine getirmeleri istenmiştir.486  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin almış olduğu bazı kararlar da dönemin süreli 

yayınları tarafından eleştirilmiştir. Nitekim Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin, 

hastenelerin erkek koğuşlarında kadın hasta bakıcıların bulunmasının câiz 

olmadığına yönelik vermiş olduğu karar, İçtihat ve Vakit gazetelerinde tenkit 

edilmiştir. Vakit gazetesinde; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Anglikan Kilisesi 

tarafından sorulan sorulara üç yıldır henüz cevap vermediği, fakat konu ahlâk olunca 

hemen hareket geçtiği ve kadın haklarına aykırı ve gülünç olan bu kararı verdiği 

ifade edilmiştir.487  

Sebilurreşat dergisinde imzasız yayınlanmış bir makalede; Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’ye bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Makalede Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

teşkîlinden şimdiye kadar faydalı bir çalışmasının görülmediği, bunun da üyelerinin 

mesaîsinin iyi düzenlenmemesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Üyeleri çok 

âlim ve mütefekkir kişilerden oluşan bu kurumdan, daha önemli icraâtların 

beklendiği, fikrî ve ahlâkî bozulmanın engellenmesi için daha faal olmaları gerektiği 

                                                 
485Karar defteri, s. 63.  
486 İctihâd dergisi, S.150, İstanbul, 23 Teşrîn-i Sânî 1922, s. 3120. 
487 İctihâd dergisi, S.147, İstanbul, 1 Nisan 1922, s. 3058; Vakit gazetesi, S. 1524, İstanbul, 9 Mart 
1922. 
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vurgulanmıştır. Memleketin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin rehber olması istenmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin, son dönemlerindeki gelişmeler hususunda sessiz kalmasının üzüntü 

verici olduğu belirtilmiştir. Makalede ayrıca Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin şimdiye 

kadar ki çalışmalarıyla ortaya önemli bir eser koyamadığı, bunun da kurumun 

elindeki imkânların yetersizliginden kaynaklandığı ve Cerîde-i İlmiye vasıtasıyla 

ayda bir bazı makaleler yayınlamanın çok önemli bir iş olmadığı ifade edilmiştir. 

Makalede yapılan eleştirilerin yanında, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin gerçekten 

lüzumlu bir kurum olduğu ve daha işlevsel hale getirilmesinin gereği belirtilmiştir.488  

İslâm mecmuasında; “Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin Beyannâmesi 

Münasebetiyle” başlığı adı altında yayınlanan makalede; kurumun yayınladığı 

beyannâme üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Beyannâme’nin birkaç defa 

okunmasına rağmen kolay anlaşılır olmadığı belirtilmiştir. Bu tür yayınların daha 

kolay anlaşılır nitelikte kaleme alınması istenmiştir.489 Bu örneklerden de 

anlaşılmaktadır ki; Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye karşı dönemin basınında çok sayıda 

eleştiri yer almamıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ise, özellikle dine ve ahlâka karşı 

yayın yaptıklarına kanaat getirdiği bazı gazete ve dergileri eleştirmiş ve bunlar 

hakkında cezai işlem yapılmasını ilgili kurumlardan talep etmiştir. 

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin diğer yayın organlarıyla olan münasebetlerini 

anlamak için bu konudaki çalışmamıza, öcelikle kurum kayıtlarında ismi geçen 

gazete ve dergileri incelemekle başladık. Daha sonra Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

çalışmalarını sürdürdügü dönemlerde yayın hayatında olan ve özellikle dinî, ilmî ve 

sosyal içeriğe sahip gazete ve dergileri taradık. Fakat Karar Deterin’de isimleri geçen 

yayın organlarının dışında, az sayıda gazete ve dergide Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

hakkında bilgi ve değerlendirme bulabildik. 

 

 

 

 

 
                                                 
488 Sebilurreşad, c. XVI, S. 421–422, İstanbul, 12 Haziran 1334, s. 39–40. 
489 İslâm Mecmuası, S. 63, İstanbul, 30 Teşrîn-i Evvel 1334, s. 1182. 
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III. BÖLÜM 

DÂRU’L-HİKMETİ’L-İSLÂMİYE’NİN ÜYELERİ 
 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin çalışmalarını sürdürmüş olduğu dört yıllık süre 

içerisinde, kurumda 27 kişi başkan ve üye olarak görev yapmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin kuruluşunda, bu kurumun üyeliklerine; Arapkirli Hüseyin Avni, Ahmet 

Cevdet Efendi, Şevketî, Muhammed Hamdi, Şeyh Beşir, Şeyh Bedrettin, Haydarî-

zâde İbrahim, Mustafa Tevfik ve Bediüzzaman Said atanmışlardır. Bunlardan Şeyh 

Beşir ve Şeyh Bedrettin atanmalarına rağmen toplantılara hiç katılmamışlar ve bu 

nedenle görevden müstafî sayılmışlardır.490 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 

açılışından sonraki ilk toplantısına altı üye katılmıştır.491 Üyelerden Hüseyin Avni 

Efendi ilk toplantıya katılmamış, fakat sonrakilere iştirak etmiştir. İttihat ve Terakki 

Fırkası’nın iktidardan ayrılmasından sonra kurum üyelerinin büyük bir kısmı 

degiştirilmiştir.492 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin 21 Teşrîn-i Evvel 1338/1922 

tarihinde, Hüseyin Avni Efendi başkanlığında yapmış olduğu son toplantısına, 

üyelerden; Şevketî, Rabiî Molla, Ahmet Râsim Avni, Mehmet Necib, Ahmet ve 

Hafız İsmail Efendiler katılmışlardır.493 Dört yıllık süre içerisinde, Muğlalı Ali Rıza, 

Hüseyin Kâmil, İzmirli İsmail Hakkı, Mustafa Âsım, Elmalılı Muhammed Hamdi ve 

Arapkirli Hüseyin Avni bu kurumda başkanlık yapmışlardır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’de üyelik yapmış olan kişilerden bazıları ise azledilmişlerdir. İstifa ve 

görevden ayrılma yoluyla, kurum üyeliğinden alınanların bazıları tekrar göreve 

atanmışlardır. 1918–1922 yılları arasında, sıklıkla hükümetlerin ve Şeyhülislâmların 

değişmesi, bu kurumu da etkilemiştir. Nitekim Mustafa Sabri Efendi Şeyhülislâm 

olunca, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin dört üyesini görevden almıştır. Mehmet Nuri 

Efendi’nin Şeyhülislâm olmasından sonra, bu üyeler tekrar görevlerine tayin 

edilmişlerdir.494 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşunda, kurumun üye sayısının 

en az dokuz en fazla 21 kişi olacağı belirtilmişti. Kurumun çalışmalarına 

                                                 
490 Cerîde-i İlmiye, S. 44, s. 1284. 
491 Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1143. 
492 Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, c. VIII, İstanbul, 1966, s. 4248. 
493 Karar Defteri, s. 93. 
494 Cerîde-i İlmiye, S. 63, s. 2005; S. 64, s. 2039. 
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baktığımızda, 1 Teşrîn-i Sânî 1336/1920 tarihinde yapılan toplantıya on üye 

katılmıştır.495 Kurumun diğer toplantılarına genellikle dokuz ve daha az sayıda üye 

katılmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de başkan ve üye olarak görev yapmış olan 27 

kişi aynı dönemde kurumda çalışmamışlardır. Bu sayı istifa ve görevden alınanlar ile 

birlikte kuruma atanmış olan üyelerin toplam sayısıdır. Çalışmamızın bu bölümünde 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de görev yapmış olan üyeleri başkanlardan başlayarak 

tanıtacağız. 

1. ALİ RIZA EFENDİ (KÖSEOĞLU) 
1277/1861–1862 senesinde, Muğla’nın Bali Hoca Mahallesinde doğmuştur. 

Babası Köse Kadı-zâde Yusuf Ziya Efendi’dir. Muğla’da iptidaî ve rüştiye tahsilini 

tamamlamış ve Kurşunlu Camii Medresesi Müderrisi Muhammed Zeki Efendi’den 

ders okumuştur. 1301/1885–1886 tarihinde, 24 yaşında iken icâzet almıştır. 

İstanbul’a gelerek dönemin büyük âlimlerinden Hoca Kerim Efendi ve Mahmut 

Neşet Efendi’den ders alarak ikinci icâzetnâmesini almıştır. 1305/1889–1890 

tarihinde, Fatih Camii’nde ders vermeye başlamış ve bu dönemde Fetvahanede 

memur olarak çalışmıştır.496 Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye Medresesi’nin kuruluşundan 

sonra burada Hanefi Fıkhı Müderrisliği’ne tayin olmuştur. Bu medresedeki görevinin 

yanı sıra, Süleymaniye Medresesi’nde İşbah ve Hidâye, Medresetü’l-Kuzât’da Dürer 

okutmuştur.497 21 Mayıs 1304/2 Haziran 1888 tarihinde, girmiş olduğu Fetvâhâne-i 

Âlî Pusula Odası’na mülâzemet, müsevvitlik, mükayyitlik, mümeyyizlik gibi 

mertebeleri aşarak, 1328/1912-1913’de, İlamâtı-ı Şer’iyye müdürlüğüne atanmıştır. 

30 Mart 1331/12 Nisan 1915 tarihinde ise, Meclis-i Tetkikât-ı Şer’iyye azalığına, 5 

Ağustos 1332/ 18 Ağustos 1916’de ise, Fetvâ Emaneti’ne tayin olmuştur.498 10 

Ağustos 1334/1918 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye reis vekâletine, daha sonra 

da bu göreve asaleten atanmıştır.499 31 Kânun-ı Evvel 1334/1918 tarihinde, Huzur 

Derslerine Mukarrir olarak katılmış ve üç yıl kadar bu vazifeyi sürdürmüştür. Bu 

dönemde, Anadolu Kazaskerliği Pâyesi almıştır. 1927 yılında Fetvâ Emaneti’nden 

yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur. 31 Mart 1943 tarihinde İstanbul’da vefat 

                                                 
495 Karar Defteri, s. 66. 
496 Ebu’l-ula Mardin, Huzur dersleri, c. II-III, İstanbul, 1966, s. 167–168. 
497 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. IV, s. 364. 
498 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 168. 
499 Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1144. 
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etmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olduğu dönemde, bu kurumun neşriyâtı adı 

altında herhangi bir çalışması yayınlanmamıştır. Ali Rıza Efendi “et-Tersîm fi’t-

Taksîm”, “el-Kavlu Sedid fi’n-Nefyi ve’t-Takyid”, “Seyfü’l-Cellat ala Re’si min Hata-

i Damad”, “Takrirü’l-Beyyinat fi Tefsiri’s-Sitti mine’l-Ayât”, “Tahriru’l-Kavli’l-Enfa 

fi Tefsiri’l-Ayâti’l Erbaa”, “el-Mevaidu’ş-Şehiyye fi Mesaili’l-Fıkhiyye”, “el-İstiare fi 

Takriri’l-İstiare” adlarında yedi eser kaleme almıştır.500  

2. HÜSEYİN KAMİL EFENDİ (TİRELİ) 
Müderrislerden Mehmet Ali Efendi’nin oğludur. H. 1281/1864–1865 yılında, 

Tire’de doğmuştur. Tire’de Rüştiye’yi okuyup, Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir.501 Ağa 

Camii Müderrisi, Adanalı-zade Hacı Mehmet Salâhî ve Yatsuyol Müderrisi Hüseyin 

Avni efendilerden ders almıştır. Daha sonra İstanbul’a gelerek Meşîhat Müsteşarı, 

Ödemişli Mustafa Efendi’nin derslerine katılmış ve icâzet almıştır. Mekteb-i 

Nüvvab’a kayıt yaptırıp, Muharrem 1313/Haziran- Temmuz 1895’te, buradan mezun 

olmuştur.502 Bu okuldan mezun olduktan sonra 2 Nisan 1312/14 Nisan 1896 

tarihinde, Kırkağaç Niyabeti’ne tayin olmuş, daha sonra Avrethisarı, Hakkâri 

Sancağı, Humus Livası ve Üsküdar Sancağı’nda, bu görevi yürütmüştür. Yemen 

Tedkik-i Vesâik-i Şer’iyye memurluğundan sonra, 31 Mayıs 1330/13 Haziran 

1914’da Meclis-i Tedkikât-ı Şer’iyye Reisliğine tayin olmuştur. 17 Temmuz 1332/30 

Temmuz 1916 tarihinde, Meşîhat Müsteşarlığı’na atanmıştır. Bir süre Medrese-i 

Süleymaniye’de Hanefî Fıkhı müderrisliği yaptıktan sonra, 12 Eylül 1334/1918 

tarihinde Sürre-i Hümayûn imamlığına tayin olmuştur.503 14 Eylül 1334/1918 

tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye başkanlığına tayin olmuştur.504 25 Kânun-ı Sânî 

1335/1919’da Adliye Nezâreti’nce bir memuriyete atanmak üzere, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye başkanlığı görevinden alınmıştır.505 Hüseyin Kamil Efendi’ye 1325/1909-

1910’da İzmir pâyesi ve 1332/1916-1917’de ise Haremeyn-i Muhteremeyn pâyesi 

verilmiştir. 14 Şubat 1336/1920’de ise, birinci dereceden Mecidî nişanı almıştır.506 

İkinci Meşrutiyet döneminde, dördüncü devre İstanbul mebusu seçilmiş, 11 Nisan 

                                                 
500 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 169. 
501 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 137. 
502 Sadık Albayrak, A.g.e., c. II,  s. 138–139; Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 177. 
503 Dosya No: 137. 
504 Cerîde-i İlmiye, S. 39, s. 1168. 
505 BOA, BEO, Defter No: 532, Belge No: 36137. 
506 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. II, s. 140. 
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1336/1920’de Meclisin feshi ile bu görevi bitmiştir.507 14 Mart 1925 tarihinde, 

Mahkeme-i Temyiz Hukuk Dairesi başkanlığını yürüten,508 Hüseyin Kamil 

Efendi’nin ölüm tarihi hakkında bir bilgiye ulaşamadık. “Keşfu Hakayıki’r-Rumuzat 

fi Şerhi Dibaceti’t-Tasavvurat” adıyla Arapça bir eseri yayınlanmıştır.509 Hüseyin 

Kamil Efendi’nin, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de görev yapar iken, bu kurumun 

neşriyâtı içerisinde herhangi bir çalışması yer almamıştır.  

3. HÜSEYİN AVNİ EFENDİ (KARAMEHMETOĞLU) 
“Molla Hasan” namı ile bilinen Kara Mehmet oğlu, Hoca Hasan Fehmi 

Efendi’nin oğlu olan Hüseyin Avni, h. 1280/1864-1865’de Arapkir kazasının 

Hazenek mahallesinde doğmuştur.510 Babasının yanında Kur’ân-ı Kerîm, İlmihal ve 

Arapça okuduktan sonra iptidaî ve rüştiye tahsilini Arapkir de yapmıştır. Arapkir 

Ispanakçı-zade Medresesinde müderris Mustafa Fevzi Efendi’den ders okumuş ve 

1886 yılında icâzet almıştır. Aynı yıl İstanbul’a gelerek Bayezid Camii 

dersiamlarından Bayburtlu Hüseyin Hüsnü Efendi ve Bodrumlu Ömer Lütfi 

Efendi’nin derslerine devam etmiş ve bu iki hocadan da icâzet almıştır. İlk 

memuriyetine Toptaşı Askeri Rüştiyesi’nde başlamış ve burada Kavâid-i Osmaniye 

ve İmla dersini okutmuştur.511 1305/1887 senesinde açılan Ruus imtihanını 

kazanarak Dersiam olmuş ve Bayezid Camii’nde ders okutmaya başlamıştır.512 

Bayezid camiindeki müderrisliği döneminde, 85 talebeye icâzet vermiş ve bu 

başarısından dolayı padişah tarafından kendisine altın liyakat madalyası 

verilmiştir.513 Hüseyin Avni Efendi ders vekâleti ve Meclis-i Mesâlih-i Talebe 

Azalığı, Fatih Sahn Medresesi Edebiyat-ı Arabiye Müderrisliği, Şurayı İlmiyye 

Encümeni Azalığı, Islahat-ı İlmiye Encümenliği Azalığı, Medresetü’l-Mütehassısın 

Umum Müdürlüğü ve aynı medrese ile Darü’l-Fünun-ı Osmanî Ulum-ı Âliye 

Şubesinin İlm-i Kelâm Müderrisliği gibi önemli ilmî ve idarî görevlerde 

bulunmuştur.514 17 Ağustos 1918 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine, 20 

Eylül 1919’da ise, bu kurumun başkanlığına vekâleten atanmıştır. 1919 yılında 
                                                 
507 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 68. 
508 Sadık Albayrak, A.g.e., c. II, s. 140. 
509Sadık Albayrak, A.g.e. , c. II, s. 139.  
510Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 127.  
511 Metin Yurdagür, “Arapkirli Hüseyin Avni”, DİA, c. III, İstanbul, 1991, s. 329. 
512 Sadık Albayrak, A.g.e., c. II, s. 103. 
513 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 128. 
514 Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi Dosya No: 230148. 
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Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye Riyaseti’ne asaleten tayin olan Hüseyin Avni, 25 Ağustos 

1336/1920 tarihinde, bu görevinden alınmış, 16 Teşrîn-i Evvel 1336/1920’de, tekrar 

bu kurumun başkanlığına 7500 kuruş maaşla atanmıştır.515 1330 senesinde Huzur 

derslerine muhatap tayin edilmiş ve 1334’de muakarrirliğe terfi etmiştir. Bu derslere 

1341 yılına kadar devam etmiştir.516 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kapanana kadar 

buradaki görevine devam eden Hüseyin Avni Efendi, 14 Kasım 1922’de 

Süleymaniye Medresesi’ne İlm-i Kelâm müderrisi olarak atanmıştır. Medreselerin 

kapanmasından sonra, Dârülfünûn İlahiyat Şubesi’nin Hadis Tarihi müderrisliğine 

getirilmiştir. Bu okulun kapatıldığı 1 Ağustos 1933 tarihine kadar bu görevde 

kalmıştır. 1 Haziran 1934’de emekliye ayrılmış, 11 Mayıs 1954’te İstanbul’da vefat 

etmiştir.517 Hüseyin Avni Efendi, “en-Nakdü’r-Râiye li-Dibaceti’n-Netâic”, “Şerhü’l-

Kasideti’n-Nuniyyeti’l-Büstiyye”, “İlm-i Kelâm Dersleri”, “Ta’likat ale’l-Kasideti’l-

Âmiye”, “Tarih-i İlm-i Hadis”, “el-Fevaid fi’l-Kavâid ve’l-Fevâid”, “Mecmuâti’l-

Müdevven”, “Şerhu Sevaidi Saadettin” adlarıyla 8 eser yazmıştır.518 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye başkanlığı yapmış olan Hüseyin Avni Efendi’nin kurumun yayın 

organı olan Cerîde-i İlmiye’de “Marifetullah”, “İlm-i Kelâm” ve “İlim ve İlmin 

Tarifi” adlarıyla üç makalesi yayınlanmıştır.519  

4. ELMALILI MUHAMMED HAMDİ (YAZIR) 
Ulemâdan Numan Efendi’nin oğlu olan Muhammed Hamdi, 1878 yılında, 

Elmalı’nın Gölhisar nahiyesinin Yazır köyünde doğmuştur. İptidaî ve rüştiye 

mekteplerini bitirmiş ve Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir.520 İlk tahsilini memleketinde 

yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiştir. Bayezid Camiinde, Kayserili Hamdi Efendi’den 

ders alıp, bu hocadan icâzetname almıştır. 1906 yılında Bayezid Dersiamı olmuş ve 

Mekteb-i Nüvvab’ı birincilikle bitirerek altın madalya almıştır.521 Bu dönemde hat 

sanatı ile ilgili dersler almış ve Fransızca öğrenmiştir. Mekteb-i Nüvvâb ve Mekteb-i 

Kuzât’ta Fıkıh muallimliği yapmış ve Mekteb-i Süleymaniye’de Mantık dersi 

vermiştir. H.1334(1915–1916)–1335(1916–1917) senelerinde, Huzur-ı Hümayun 
                                                 
515 Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1143; S. 50, s. 1576; S.63, s. 2005; S. 64, s. 2039. 
516 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 130. 
517 Dosya No: 230148; Metin Yurdagür, A.g.md., s. 330. 
518 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 131; Metin Yurdagür, A.g.md.,s. 330. 
519 Cerîde-i İlmiye, S. 42, s. 1225; S. 44, s. 1322; S. 50, s. 1578. 
520 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 241–242; Fatma Paksüt, “Merhum Dayım Hamdi Yazır”, 
Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ankara, 1993, s. 3–4. 
521 Fatma Paksüt, A.g.m., s. 5. 
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dersi muhatabı olmuştur.522  1908’de, Meşrutiyet’in yeniden ilanından sonra 

Antalya’dan mebus seçilmiştir. Kanûn-i Esasî’nin değiştirilmesi için kurulan 

komisyonda mazbata muharrirliği yapmıştır. Mebusluğu sırasında da Medresetü’l-

Kuzât ve Mekteb-i Mülkiyede hocalık yapmıştır. 31 Mart isyanından sonra 

Abdülhamid’in tahttan indirilmesi için gereken fetvayı yazmıştır. II. ve III. Damat 

Ferit Paşa Hükümetlerinde Evkaf Nazırlığı yapmıştır. 19 Eylül 1919 tarihinde ise, 

Meclis-i Âyân üyeliğine atanmıştır.523 4 Ağustos 1334/1918 tarihinde, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atanan Muhammed Hamdi Efendi 2 Nisan 1335/1919 

da bu kurumun başkanlığına tayin edilmiştir.524  

1335/1919 senesinde Medrese-i Süleymaniye müderrisliğine terfi etmiş, 

Evkaf Nazırı iken 24 Zilhicce 1337/20 Eylül 1919’da ikinci rütbeden Osmanlı nişanı 

almıştır.525 Cumhuriyet döneminde Ankara’ya gelmiş, Şer’iyye ve Evkaf 

Nezâreti’nde bir müddet çalışmıştır. Bu dönemde 40 gün kadar tutuklanmış ve beraat 

etmiştir.526 Cumhuriyet döneminde Yazır soyadını almıştır. Uzun süre İstanbul’da 

evine kapanıp ilmi çalışma yapan Elmalılı, 27 Mayıs 1942’de Erenköy’de vefat 

etmiştir.527 Dokuz ciltlik “Hak Dini Kuran Dili” adlı tefsirin müellifi olan Elmalılı 

Hamdi’nin “Metâlib ve Mezâhib” adında bir tercüme eseri vardır.528 Çeşitli 

dergilerde makaleleri 529yayınlanan Muhammed Hamdi’nin, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyesi iken yazmış olduğu “Tövbe” adlı makalesi Cerîde-i İlmiye’nin 41. 

sayısında yayınlanmıştır.530  

 

 

 

 

                                                 
522 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 242. 
523 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 190–191. 
524 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1386. 
525 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 243. 
526 Fatma Paksüt, A.g.m., s. 11–12. 
527 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 171. 
528 Fatma Paksüt, A.g.m., s. 13. 
529 Muhammed Hamdi’nin süreli yayın organlarında ki makaleleri için Bkz. Nesimi Yazıcı, 
“Muhammed Hamdi Yazır’ın Basın Hayatı ve Yazarlığı”, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır 
Sempozyumu, Ankara, 1993. 
530 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1208. 
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5. İSMAİL HAKKI BEY (İZMİRLİ) 
 Yüzbaşı Hasan Efendi’nin oğludur. 1285 /1868 yılında İzmir’in İkiçeşmelik 

semtinde doğmuştur.531 İlk ve orta öğrenimini İzmir’de yapmış, İkiçeşmelik İptidaîsi 

ve Rüştiyesinde tahsil görmüştür. Rüştiyede okuduğu dönemde Kâmil Efendi’den 

Farsça dersleri almıştır. Çalışma hayatında rüştiyede bir süre Farsça öğretmenliği 

yaptıktan sonra İstanbul’a gitmiş ve Darulmaullimin-i Âliyye’ye kaydolmuştur. 

Müderrislerden Hafız Şâkir Efendi’den ders ve icâzet almıştır. 1310/1894 yılında 

Darulmuallimin’den mezun olmuştur.532 1897 yılında, memurluğa Mercan Lisesi’nde 

öğretmen olarak başlamıştır. Daha sonra Maliye Yüksek Okulu, Dârülfünûn, Darü’ş-

Şafaka, Dârülfünûn İlâhiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 

Hukuk Fakültesi, Süleymaniye Sahn Medresesinde öğretmenlik yapmıştır. Bu 

okullarda “İslâm Tarihi, Kelâm, Fıkıh Usulü, Mantık, Hikmeti-i Teşri, Siyer, İslâm 

Felsefesi, Hadis, Arap Edebiyatı, Dinler Tarihi derslerini okutmuştur.533 1 Teşrîn-i 

Evvel 1330/14 Ekim 1914 tarihinde Dârü’l-Hilafeti’l-Âliyye Medreseleri 

müfettişliğine, 10 Ağustos 1334/1918’de ise, Süleymaniye Medresesei Müdürlüğüne 

tayin olmuştur.534 Bu görevde iken, 7 Teşrîn-i Evvel 1334/1918 tarihinde, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atanmıştır.535 6 Eylül 1336/1920’de ise, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin reis vekilliğine tayin olmuştur.536 Cumhuriyet döneminde, 

Şer’iyye Vekâleti Tetkikât ve Telifât-ı İslâmiye azalığı ve reisliği yapmıştır. İstanbul 

İlahiyat Fakültesi reisliği ve İslâmiyât Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır.537 1932 ve 

1937 yıllarında düzenlenen Türk Tarih Kurumu kongrelerine katılarak tebliğler 

sunan İsmail Hakkı Bey, 1933 yılında emekli olmuş, 31 Ocak 1946 tarihinde, 

Ankara’da vefat etmiştir.538 İsmail Hakkı Bey felsefe, Mantık, Ahlâk, Fıkıh, Hadis, 

Tarih, gibi çok sayıda ilmî sahada eserler yazmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: 

“Meâni-i Kur’ân”, “Yeni İlmi Kelâm”, “Usul-i Fıkh Dersleri”, “ İlm-i Hilâf”, “Din 

                                                 
531 Celaleddin İzmirli, “İzmirli İsmail Hakkı” İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu, Ankara, 1996, s. 
241. 
532 Bayram Ali Çetinkaya, İzmirli İsmail Hakkı, Ankara, 2000, s. 51; Celaleddin İzmirli, A.g.m., s. 
242. 
533 Sabri Hizmetli, İsmail Hakkı İzmirli, Ankara, 1996, s. 7–8. 
534 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No:  88. 
535 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2052. 
536 Karar Defteri, s. 55. 
537 Celaleddin İzmirli, A.g.m., s. 243- 244. 
538 Bayram Ali Çetinkaya, A.g.e., s. 53–54. 
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Dersleri”, “Siyer-i Nebeviye-i Celîle”, “Fenni Mezahib”, “Şeyh Ebubekir er-Razi”, 

“Gazilere Armağan”, “Anglikan Kilisesine Cevap”539 

İsmail Hakkı Bey’in Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin yayın organı olan Cerîde-

i İlmiye’de çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Kurumun neşriyâtı içerisinde 

yayınlanan makaleleri şunlardır: “Hikmet-i Teşri veya Mehâsin-i Şerâyî”, “İslâm 

Âlimleri ve Mütefekkirleri”, “Oruç ve Ramazanın Faziletleri”, “Dinî Mevizeler”540 

6. MUSTAFA ÂSIM EFENDİ  
Haremeyn payelilerden ve dersiâmdan, Nasuh Efendi’nin oğludur. 

1276/1861’de İstanbul’da doğmuştur. İptidaî Mektebinde tahsile başlayıp, Ku’rân-ı 

Kerîm’i hıfzetmiştir. Babasından ve biraderi Rumeli kazaskeri İbrahim Ethem 

Efendi’den Arapça, Farsça, Türkçe, Coğrafya, Tarih ve Matematik dersleri 

okumuştur. Daha sonra, Fatih Cami müderrislerinden Düşambeli Ahmet Hamdi 

Efendi’den ders okumuş ve 5. C.Ahir 1308/16 Ocak 1891 tarihinde, icâzet almıştır. 

1314/1898–1899 yılında, yapılan Ruus imtihanında başarılı olup Fatih Camii’nde 

müderrisliğe başlamış ve 1323/1907–1908 senesinde, derslerine katılan öğrencilere 

icâzet vermiştir. 22 Teşrîn-i Sânî 1325/5 Mayıs 1909 tarihinde, kendisine 186,5 

kuruşluk Ruus maaşı tahsis edilmiştir. Daha sonra Vefa İdadisi’nde ve Dâru’l-

Mualliminde Akâit muallimliği yapmıştır. Dârülfünûn-ı İslâmiye Tarih-i Dini İslâm 

muallimliği ve Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’de Kelâm Müderrisliği yapmıştır. 

1908’de kütüphaneler müfettişliğine getirilmiştir.541 1908 seçimlerinde, 475 oy 

alarak İstanbul Mebusu seçilmiştir. 1912’de Meclis-i Mebusân’ın feshine kadar bu 

görevi sürdürmüştür.542 Meclisin kapatılmasından sonra tekrar Dârülfünûn’daki 

görevine dönmüş ve Edebiyât-ı Arabî’ye ve Hikmet-i Teşrî derslerini okutmuş, 

Meclis-i Maarif üyeliği yapmıştır.543 1913 yılında siyaset ile uğraştığı gerekçesiyle 

Darülfünûn muallimliğinden ve meclis üyeliğinden azledilmiştir.544 Ramazan 

1310/1894-1895’te, dördüncü rütbeden Osmanlı nişanı almıştır. 1320/1904–1905 

senesinde, Huzur Dersleri muhataplığına tayin edilmiş ve 1327/1911–1912 yılında 

                                                 
539Celaleddin İzmirli, A.g.m. , s. 245–248; Eserleri hakkında geniş bilgi için Bkz. Bayram Ali 
Çetinkaya, A.g.e., s. 57–90;  Sabri Hizmetli, A.g.e., s. 11–30.   
540 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1215; S. 51, s. 1628; S. 46, s. 1407; S. 60, s. 1922. 
541 T. C. Emekli Sandığı Arşivi, M. 0116203. 
542 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 186. 
543 T. C. Emekli Sandığı Arşivi, M. 0116203. 
544 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 186. 
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mukarrirliğe terfi etmiştir. 1340/1921–1922 yılına kadar Huzur Derslerine devam 

etmiştir.545 7 Ağustos 1334/1918 tarihinde, Medaris-i Umûmiye Müfettişliği’ne tayin 

olmuş ve aynı yıl ders vekilliği de yapmıştır.546 9 Şubat 1335/1919 tarihinde, ders 

vekili iken Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye riyâsetine vekâleten atanmıştır.547 13 Mart 

1335/1919 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye riyâsetinin yanı sıra Anadolu 

Kazaskeri pâyesi almıştır.548 3 Nisan 1335/1919’da, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

başkanlığına, Elmalı Muhammed Hamdi’nin atanmasıyla görevi sona ermiştir.549 16 

Mart 1919’da, Âyân Meclisi üyeliğine atanmış ve bu meclisin başkanlığını 

yapmıştır.550 Mustafa Âsım Efendi 25.8.1943 tarihinde, İstanbul Erenköy de vefat 

etmiştir. Cumhuriyet döneminde Yörük soyadını almıştır. T.C. Emekli Sandığı Arşivi 

kayıtlarında, ölümünden sonra çocuklarına emekli aylığı bağlandığı belirtilmiştir.551 

“Akâit Dersleri” adıyla bir risalesi yayınlanmıştır.552 Mustafa Âsım Efendi’nin 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olduğu dönemde bu kurumun neşriyâtı içerisinde, 

herhangi bir çalışması yayınlanmamıştır.  

7. AHMET CEVDET EFENDİ  
            Babası dava vekillerinden şair Hüseyin Âşıkî Efendi, aslen Harput’un 

Çemişkezek ilçesinin Başvertek köyündendir. Ahmet Cevdet h. 1289/1872–1873 

yılında, babasının sonradan yerleşmiş olduğu Bergama’nın Alibeyli köyünde, 

doğmuştur. 3 yaşında iken, ailesi Bergama’ya yerleşmiştir. İlk tahsilini babasından 

ve Bergama’daki mahallî âlimlerden almıştır. 14 yaşında İstanbul’a gelerek 

Ayasofya Cami’i dersiâmlarından Eğinli İbrahim Efendiden ders okumuştur553. 

İbrahim Efendiden icâzet aldıktan sonra, Bayezid dersiâmı sıfatıyla, ders okutmaya 

başlamıştır.1318/1902–1903 senesinde, İstanbul Ruusu alan Ahmet Cevdet Efendi 

1910 yılından itibaren icâzet vermeye başlamıştır. 1 Teşrîn-i Sânî 1330/14 Kasım 

1914 tarihinde, Dâru’l-Hilâfe Medresesi birinci ve ikinci sınıf Arap Edebiyatı dersi 

muallimliğine atanmıştır. Bir yıl süreyle, Meclis-i Mesâlih-i Talebe azalığı 
                                                 
545 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 173. 
546 T. C. Emekli Sandığı Arşivi, M. 0116203 
547 Cerîde-i İlmiye, S. 44, s. 1286. 
548 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1383. 
549 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1386. 
550 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 186. 
551 T. C. Emekli Sandığı Arşivi, M. 0116203. 
552 Sadık Albayrak, A.g.e., c. IV, s. 50. 
553 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, , s. 133; Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. I, 
İstanbul, 1968, s. 241–242. 
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yaptıktan sonra, Dâru’l-Hilafe Medresesi Kısm-ı Âlî ikinci sınıfına, Arap Edebiyatı 

dersi vermiştir. 18 Mart 1331/31 Mart 1915 tarihinde, Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye 

medreseleri müfettişliğine tayin olmuştur. Musa Kazım Efendi’nin Şeyhülislâmlığı 

döneminde, 4 Ağustos 1334 /1918 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye azalığına 

atanmıştır.554 26 Mart 1335/1919 tarihinde, Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi 

döneminde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğinden azledilmiştir.555 Ahmet Cevdet 

Efendi, ittihatçı olmasından dolayı, Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi tarafından,  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğinden alınmıştır.556 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

üyesi olduğu dönemde, 1338–1341/1919–1922 yıllarında, huzur dersleri 

muhataplığına devam etmiş, 1341/1922 yılında ise, mukarrirliğe nasb edilmiştir.557 

Medreselerin kapatılmasından sonra, Mayıs 1924’te Dârülfünûn İlahiyat şubesine 

Tefsir müderrisi olarak atanmıştır. Üç ay kadar İstiklal Harbi’nin Batı Anadolu’daki 

teşkilâtlanma çalışmalarına katılmıştır.  Ahmet Cevdet Efendi Dârülfünûndaki 

görevini sürdürürken, 30 Ocak 1926 tarihinde, İstanbul’da vefat etmiştir.558 Ahmet 

Cevdet Efendi, İmam Maverdî’nin “Edebu’d-Dünya ve’d-Din” adlı eserini tercüme 

edip, yayınlatmıştır. Müteşâbih ayetler hususunda, yazmış olduğu eserin bir kısmı 

Mihrap dergisinde yayınlanmıştır. Ayrıca, Tefsir Usulü ve Tarihine dair yazmış 

olduğu “Tefsirler ve Müfessirler” adındaki eseri, bölümler halinde Mahfel 

Mecmuasında yayınlanmıştır.559 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olduğu dönemde, 

“İnsanlık Vazifeleri”, “Hikmet-i Edyân” adlarıyla iki makalesi Cerîde-i İlmiye’de 

yayınlanmıştır.560 

 

 

 

 

 

                                                 
554 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 3616. 
555 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1385. 
556 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, İstanbul, 1998, s. 170. 
557 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 134. 
558 Ali Birinci, “Ahmet Cevdet Efendi”, Osmanlılar Ansiklopedisi, c.I, İstanbul, 1999, s.113. 
559 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 134; Sâkıb Yıldız, “Bergamalı Cevdet”, DİA, c.V, İstanbul, 
1992, s. 495; Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde, İstanbul, 2001, s. 74. 
560 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1204; S.45, s. 1348. 
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8. AHMET RÂSİM AVNi (YARDIMLI)  
1880 senesinde, Şebinkarahisar’da doğmuştur.561 Babası 

Hacıbekiroğulları’ndan, Hüseyin Avni Efendi’dir. Mahallesinde Arif Efendi 

Mektebinde bir müddet okuduktan sonra iptidaî ve rüştiyede tahsil görmüştür. 

Memleketindeki eğitiminden sonra İstanbul’a giderek Dersiam olmuş ve 14 Şubat 

1905 tarihinden itibaren Bayezid Camii’nde ders vermeye başlamıştır. Dârülfünûn 

Ulum-ı Âliye-i Diniye Şubesi’nden diploma aldıktan sonra, Dersiamlık görevine 

devam etmiştir. İttihat ve Terakki’ye karşı tavır sergileyen Ahmet Râsim Avni 31 

Mart Vak’ası’ndan sonra Meclis-i Mebusân’da dinî içerikli bir konuşma yapmıştır. 

Bu dönemde hapse atılmış ve daha sonra sürgüne gönderilmiştir. Musa Kazım 

Efendi’nin Şeyhülislâmlığı döneminde tekrar görevine dönüp 14 Mayıs 1916’da 

Dersiamlıkla başlamıştır.562 Dâru’l-Hilafeti’l-Âliyye Sahn Medresesi’nde Mantık 

müderrisliği yapmış ve 13 Mart 1335/1919 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

üyeliğine tayin olmuştur.563 25 Ağustos 1336/1920 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyeliği görevinden alınmış, 12 Teşrîn-i Evvel 1336/1920’de bu vazifeye 

tekrar atanmıştır.564 1922 senesinde Huzur Derslerine baş muhatap olarak 

katılmıştır.565 1918 yılında, “Kitabu’t-Tenvîr” adıyla bir eser neşretmiştir. Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olarak çalıştığı dönemde, “Tebsiretü’l-Edille” adlı eseri 

bastırılmıştır.566 Medreselerin kapatılması ile açıkta kalmış, Cumhuriyet döneminde, 

İstiklal Mahkemelerinde yargılanmış ve on beş yıl hapse mahkûm olmuştur. 1925 

yılında başlayan hapis dönemi 9 Kasım 1933 tarihinde tahliye edilmesiyle sona 

ermiştir. Hapiste iken ailesine emekli maaşı bağlanması için Diyanet İşleri 

Başkanlığı’na yapmış olduğu müracaatlardan bir netice alamamıştır.567 Cumhuriyet 

döneminde Yardımlı soyadını almış, 17 ocak 1939 tarihinde vefat etmiştir.568 Ahmet 

Râsim Avni’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi iken, Cerîde-i İlmiye’de “Cümel-i 
                                                 
561 Ali Birinci, A.g.e., s. 31. (Ali Birincinin bu çalışması, İstanbul Araştırmaları, 3 Ekim 1997 tarihli 
sayısında ayrıca s.163-183’te yayınlanmıştır.) (Ali Birinci, Ahmet Râsim’in doğumunu 1880 olarak, 
Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi adlı eserinde,1290/1874–1875 ve Son Devir Osmanlı 
Uleması’nda ise 1295/1879–1880 olarak vermektedir. Bu konuda resmî nüfus kayıtlarına müracaat 
eden Ali Birinci’nin vermiş olduğu tarihin daha isabetli olduğu kanaatindeyiz.)  
562 Ali Birinci, A.g.e., s. 31–38.   
563 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1384. 
564 Cerîde-i İlmiye, S. 63, s.2005; S.64, s. 2039. 
565 Ali Birinci, A.g.e., s. 39. 
566 Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi, Dosya No: 230334. 
567 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 5249; Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi, 
Dosya No: 230334. 
568 Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi, Dosya No: 230334. 
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Hikemiye”, “Câhilane Cesaret” , “Marifetullah”, “Dinî Dersler” adlarıyla dört 

makalesi yayınlanmıştır.569 

9. AHMET ŞİRANÎ EFENDİ (OKUMUŞ) 
H. 1297/1879–1880 senesinde Gümüşhane’nin Şiran kazasının Karaca 

köyünde doğmuştur. Mahmut Ağa’nın oğlu olan Ahmet Efendi, medrese tahsilinden 

sonra h. 1327/1909–1910 yılında icâzet almıştır.570  Medresetü’l-Kuzat ve Fatih 

Camii’nde öğrenim görmüş, h. 1332/1913–1914 senesinde bu medreselerden mezun 

olmuştur. 14 Eylül 1328/27 Eylül 1912 tarihinde, Dersiamlık maaşı almaya başlamış, 

yazmış olduğu yazılar nedeniyle 7 Teşrîn-i Sânî 1331/20 Kasım 1915’de bu görevine 

son verilmiştir.571 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kuruluşu ile bu kurumun birinci 

sınıf kâtipliğine, 28 Kânun-ı Sânî 1335/1919 tarihinde ise, Cerîde-i İlmiye 

Müdüriyetine atanmıştır. 1 Eylül 1335/1919 tarihinde Sahn Medresesi Fıkıh 

Müderrisliği’ne, 17 Safer 1336/1920’de ise İptida-i Haric İstanbul müderrisliğine ve 

20–02–1339/ 3 Kasım 1920’de Medresetü’l-İrşâd Müdürlüğüne tayin olmuştur. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasına yakın bir dönemde 5 Teşrîn-i Evvel 

1338/1922 tarihinde, bu kurumun üyeliğine atanmıştır.572 Cumhuriyet döneminde 

4.11.1926 tarihinde, İstanbul İmam-Hatip Mektebinde Arapça muallimliğine 

başlamıştır. Çemberlitaş Orta Mektebi Hitabet Muallimliği, Ordu Orta Mektebi ve 

Kars Lisesi’nde Türkçe Öğretmenliği yapmıştır. Konya İmam-Hatip Mektebinde 

müdür ve öğretmen olarak çalışmıştır. İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanıp aklanmış 

olan Ahmet Şirani Efendi İstanbul Kasımpaşa Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni iken 

24.03.1945 tarihinde vefat etmiştir. Cumhuriyet döneminde, Okumuş soyadını 

almıştır.573 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de kısa bir süre üyelik yapmış olup, bu 

kurumun yayınları arasında herhangi bir çalışması bulunmamaktadır. Arapça ve 

Farsça’nın yanı sıra Fransızca da bilen Ahmet Efendi “Medrese İtikadları”, “Hayru’l-

Kelâm” ve “İ’tisam” adlarında üç dergi çıkarmıştır.574  

                                                 
569 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1416; S. 62, s. 1989; S. 69, s. 2222; S. 69, s. 2235; S. 72, s. 2357. 
570Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 659.  
571 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. I, s. 282. 
572 Dosya No: 659; Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi, Dosya No: 230172. 
573 Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Arşivi, Dosya No: 230172. 
574 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 171–172. 
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10. HAYDARÎ-ZÂDE İBRAHİM EFENDİ 
Ulemadan Haydarî-zâde Âsım Efendi’nin oğlu olup H. 1280/1863 yılında 

Musul Vilâyeti’nin Erbil kazasında doğmuştur. Erbil sıbyan mektebinde tahsil 

görmüş, özel öğretmenlerden Sarf, Nahiv, Mantık, Tefsir, Hadis dersleri okumuş ve 

icâzet almıştır.575 1893 yılında Adliye Nezâretince yapılan kadılık sınavında başarılı 

olarak diploma almıştır. 1887’de Zaho, 1890’da Cizre niyâbetine atanmıştır. 1894’de 

Cide’de Bidâyet mahkemesi reisliğine, 1899’da Musul vilayet mahkemesi savcılığına 

atanmıştır. 1900 yılında ise, Maarif Nezâretinde görev yapmış ve İzmir Pâyesi 

almıştır. 1902’de Haremeyn-i Muhteremeyn pâyesi ve üçüncü rütbeden Mecîdî 

nişanı almıştır. 8 Ağustos 1904 tarihinde, Dâru’l-Hayri’l Âli müdürlüğüne atanmış 

ve İstanbul pâyesi almıştır. 23 Ağustos 1908’de Diyarbakır naipliğine getirilmiş ve 

1910’da Defter-i Hakan-ı Şer’i memurluğuna tayin olmuştur.576 Bu görevde iken 

Kadastro Okulu’nun Mecelle muallimliğini yapmış 4 Ağustos 1334/1918 tarihinde, 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atanmıştır.577 Haydarî-zâde İbrahim Efendi 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de üye iken, Sadrazam Ahmet Tevfik paşa’nın 11 Kasım 

1918’de kurmuş olduğu kabine’de Şeyhülislâm olarak görev almıştır. Ahmet Tevfik 

Paşa’nın, 13 Ocak 1919’da kurduğu kabinede, ikinci defa Şeyhülislâmlığa 

getirilmiştir. 8 Mart 1920’de, Salih Hulusi Paşanın kurduğu kabinede de 

Şeyhülislâmlık yapan, İbrahim Efendi’nin dört Meşîhatının toplam süresi 9 ay 20 

gündür. Saltanatın kaldırılmasından sonra, Irak’a gitmiş, 1933 yılında Bağdat’ta 

vefat etmiştir.578 Haydarî-zâde İbrahim Efendi’nin yazmış olduğu “Mezahip” ve 

“Turuk-ı İslâmiye Tarihi” 1338/1922 yılında, İstanbul’da neşredilmiştir.579 

Şeyhülislâm Haydarî-zâde İbrahim Efendi’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi iken 

bu kurum neşriyâtı arasında, herhangi bir çalışması yayınlanmamıştır. 

Şeyhülislâmlığı döneminde Amerikalı gazetecilerin kendisiyle yapmış oldukları 

röportaj Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmıştır.580 Salih paşa hükümetine Şeyhülislâm 

olarak atandığı dönemde, ‘Ahvâl-i Hariciyeyi’ soran Sultan Vahdettin’e “Vahdet-i 

                                                 
575 Abdulkadir Altınsu, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ankara, 1972, s. 252; Sadık Albayrak, A.g.e., s. 
180. 
576Abdulkadir Altınsu, A.g.e., s. 252.  
577 Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1143. 
578 Abdulkadir Altınsu, A.g.e., s. 253. ( Sadık Albayrak, Haydarî-zâde’nin Medine’de 1933’te vefat 
ettiğini söylemektedir. Bkz. Son Devir Osmanlı Uleması, c. II, s. 161.) 
579 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 180. 
580 Bu röportaj için Bkz. Cerîde-i İlmiye, S. 51, s. 1619–1623. 
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Vücut gibi vahdet-i cünud olmuş buradaki asker ile Anadolu’daki askerler 

birleşmişler eski sadrazamlar padişah uğruna kendilerini feda ederlerdi. Efendimiz 

Sadrazam uğruna nefsi şahanenizi feda ediyorsunuz”. diyerek Damad Ferid Paşa’yı 

eleştirmiştir.581  

11. HAFIZ İSMAİL EFENDİ 
Bayraktarî-zâde Süleyman Ağanın oğlu olan İsmail Hakkı 1290/1874 yılında 

İzmir’de doğmuştur.582 İptidaî Mektebi’ni okuduktan sonra hıfzını tamamlamış ve 

Dâru’l-Muallimîne kayıt yaptırıp 1893’te mezun olmuştur.583 İzmir, Foça ve 

Menemen’de öğretmenlik yapmıştır.584 1915 ve 1917 senelerinde Ödemişli Mustafa 

Fevzi Efendi ve Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’den dersler okumuş ve icâzet 

almıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir.585 Bu dönemde İstanbul ve 

İzmir’de yayınlanan Musavver Terakkî ve Ahenk gazetelerinde yazılar yazmıştır. 

Musavver Terakki’nin başyazarlığını yapmıştır.586 1909’da Muhacir Umum 

Müdürlüğü’nün başkâtipliğine atanmıştır. 1919’da İptida-i Dâhil Medresesi Türk 

Edebiyatı Muallimliği’ne atanmış ve bir yıl kadar bu görevi yaptıktan sonra istifa 

etmiştir.3 Mayıs 1336/1920’de Tetkikât-ı Şer’iyye azalığına tayin olmuştur.587  

18 Mayıs 1336/1920’de başkâtiplik uhdesinde olmak üzere Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyeliğine atanmıştır.58825 Ağustos 1336/1920’de bu görevinden 

alınmıştır.589 Ali Birinci, Hafız İsmail’in Dâru’l-Hikme’deki görevinden 

uzaklaştırılmasının nedeni olarak, Hürriyet ve İ’tilaf Fırkası içerisinde, Miralay Sadık 

Bey grubunda yer almış olmasını göstermektedir.590 16 Teşrîn-i Sânî 1336/1920’de 

tekrar Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine tayin olmuştur.591 Kurumun kayıtlarında 

Hafız İsmail Efendi namıyla yer almıştır.592Hafız İsmail Efendi, Dâru’l-Hikmeti’l-

                                                 
581 Mahmut Kemal İnal, Son Sadrıazamlar, c. IV, İstanbul, 1982, s. 2071. 
582 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 5401. 
583 Ö. Faruk Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat Adamları, Ankara, 2000, s. 267. 
584 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 5401.  
585 Sadık Albayrak, A.g.e.,s. 187. 
586 Ö. Faruk Huyugüzel, A.g.e., s. 268. 
587 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. II, s. 268. 
588 Cerîde-i İlmiye, S. 60, s. 1910. 
589 Cerîde-i İlmiye, S. 63, s. 2005. 
590 Ali Birinci, A.g.e., s. 39. 
591 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2039. 
592 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi adlı kitabında, İzmirli Hafız İsmail adıyla iki kişiden 
bahsetmiş ve bunların Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye üye olduğunu belirtmiştir. Bkz. Sadık Albayrak, 
Son Devrin İslâm Akademisi, s.187–189. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarına ve meşihat arşivinin 
Sicil-i Ahval dosyalarına baktığımızda Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de başkâtiplik ve üyelik yapmış 



 172

İslâmiye kapanana kadar buradaki görevine devam etmiş, kurumun yapmış olduğu 

son toplantıda da yer almıştır.593 Hafız İsmail, İngiliz Muhipler cemiyetinde yer 

almış olmasından dolayı 1922 senesinde Mısır’a gitmek zorunda kalmış ve 150’likler 

listesine dâhil edilmiştir. Bir daha Türkiye’ye dönmemiş olan Hafız İsmail, Ağustos 

1930’da Mısır’da vefat etmiştir.594 Hafız İsmail’in Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

neşriyâtı adı altında Cerîde-i İlmiye’de “Mehâfetullah” başlığıyla bir makalesi 

yayınlanmıştır.595 

12. MEHMET AKİF (ERSOY) 
Mehmet Akif 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te doğmuştur. Babası Fatih 

Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi’dir. Fatih Emir Buhari Mahalle 

Mektebi’nde tahsiline başlamış, babasından Arapça dersi okumuştur. 1882 yılında, 

Fatih Merkez Rüştiyesi’ne başlamış 1885’te Mülkiye İdadisi’ne girmiştir. 1889’da, 

bu okulu bitirmiş ve ilk sivil veteriner yüksek okulu olan Baytar Mektebi’ne 

başlamıştır. 1893 yılında, bu okulu birincilikle bitirerek Baytar Müfettiş Muavini 

olarak memuriyete atanmıştır. Öğrencilik yıllarında şiirle ilgilenmiş daha sonra 

Anadolu, Rumeli ve Arabistan’da çok sayıda bölgeyi görevi icabı dolaşmıştır. 1894 

yılında, İskeçeli Hafız İsa Efendi’nin derslerine devam etmiş ve hıfzını 

tamamlamıştır. 25 Ağustos 1907 tarihinde, Çiftlik Makinist Mektebi’ne Türkçe 

Öğretmeni olarak atanmış ve Umûr-ı Baytariye Dairesi’nde Müdür Muavini olarak 

çalışmıştır. Dârülfünûnda, Türk Edebiyatı dersi okutmuştur. 1914 yılında, Mısır ve 

Hicaz’a gitmiş, daha sonra devlet tarafından Almanya’ya gönderilmiştir.596 1915’te, 

Dâru’l-Hilafeti’l-Âliyye Medresesi müfettişliğine tayin olmuştur. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin kuruluşunda bu kuruma başkâtip olarak atanmıştır.597 22 Kânun-ı Sânî 

1336/1920 tarihinde, başkâtiplik uhdesinde kalmak üzere kurumun üyeliğine tayin 

                                                                                                                                          
olan Hafız İsmail ismiyle bir kişiyi tespit ettik. Cerîde-i İlmiye’de verilmiş olan atama 
kararnamelerinde de kurum üyeliğine bu isimde bir kişinin atandığı belirtilmektedir. 
593 Karar Defteri, s. 93. 
594 Ö. Faruk Huyugüzel, A.g.e., s. 272. 
595 Cerîde-i İlmiye, S. 61, s. 1948. 
596 Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, haz: M. Ertuğrul Düzdağ, İstanbul, 1990, s. XVII-XXXIX; Hasibe 
Mazıoğlu, “Mehmet Âkif Ersoy” Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy, Ankara, 1986, s. 7–
12; Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul, 1986, s. 534–537; Fevziye 
Abdullah Tansel,  Mehmet Âkif Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1973, s. 3–86; Hilmi Yücebaş, Bütün 
Cepheleriyle Mehmet Âkif, İstanbul, 1958, s. 3–4. 
597 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 5218. 
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olunmuştur.598 Başkâtiplik görevi süresince, birkaç defa izin ve rapor almış olmasına 

rağmen üye iken izin kullanmamıştır.599 3 Mayıs 1336/1920 tarihinde herhangi bir 

mazereti olmadan, görevine on günden fazla izinsiz gelmediği için görevinden 

azledilmiştir.600 Mehmet Akif’in Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye azalığından 

azledilmesinin nedeni olarak Balıkesir gezisi ve bunun neticesindeki izlenimlerin 

basında yer alması veya millî mücadeleye destek vermesi olarak iddia edilmiş601 ise 

de, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kayıtlarında görevde iken habersiz olarak ortadan 

kaybolmasından kaynaklandığı belirtilmiştir.602   

 Nisan 1920’de Ankara’ya giden Mehmet Akif, 5 Haziran 1920’de Burdur 

mebusu seçilmiştir. Mehmet Akif’in yazmış olduğu İstiklal Marşı, 1 Mart 1921’de 

TBMM’de okunmuş ve 25 Mart 1921’de resmen kabul edilmiştir.603 1922 yılında, 

Tetkikât ve Telifât-ı İslâmiye Heyeti’ne seçilen Mehmet Akif, 1923 yılı ekim ayında, 

Mısır’a gitmiştir.1928’de Mısır Üniversitesinde Türkçe öğretmenliğine tayin 

olmuştur.604 17 Haziran 1936 tarihinde, tekrar İstanbul’a dönmüş ve 27 Aralık 

1936’da, İstanbul’da vefat etmiştir.605 Çok sayıda şiir ve yazıları yayınlanmış olan 

Mehmet Akif’in Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’de çalıştığı dönemde bu kurumun 

neşriyâtı arasında herhangi bir çalışması yer almamıştır.  

13. MEHMET NECİP EFENDİ 
1280/1864 Sivas doğumlu olup, babası Kavukçu-zâde Ahmet Efendi’dir. 

Sıbyan mektebinden sonra rüştiyeye girmiş ve 1882’de mezun olmuştur. Şemsiye 

medresesinde, Arapça okumuştur. İstanbul’a gelerek medreseye devam etmiş 1893 

yılında icâzet almıştır.606 1884’te Sivas’ta Aşar Nezâreti Tahrirat Mukayyitliğine 

tayin olmuştur. 1895’te Dersaadet’te Temyiz mahkemesinde memurluk görevine 

                                                 
598 Cerîde-i İlmiye, S. 54, s. 1711. 
599 Karar Defteri, s. 50, 55. 
600 Cerîde-i İlmiye, S. 60, s. 1909. 
601 Mehmet Âkif’in Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğinden azledilmesinin nedeni, Kenan Akyüz 
tarafından Balıkesir seyahati ve bunun basında yer alması olarak gösterilmiştir. Bkz. Kenan Akyüz, 
A.g.e.,  s.506, Tarık Somer, azlin nedenini milli mücadeleye verdiği desteğe bağlamıştır. Bkz. 
Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, Ankara, 1986, s. 5.  Hasibe Mazıoğlu, 
Balıkesir Zağanos Paşa camiinde verdiği vaaz nedeniyle azledildiğini belirtmiştir. Bkz. “Mehmet Âkif 
Ersoy” Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy, s. 12. 
602 BOA, BEO, Defter No: 1532, Belge No: 36/37. 
603 Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, haz: M. Ertuğrul Düzdağ, s. LX; Kenan Akyüz, A.g.e., s. 537; Faruk 
K. Timurtaş, Mehmet Âkif ve Cemiyetimiz, Ankara, 1987, s. 9. 
604 Cemil Sena Ongun, Mehmet Âkif, İstanbul, 1947, s. 16. 
605 M. Ertuğrul Düzdağ, M. Orhan Okay.”Mehmet Âkif Ersoy”, DİA, c.XXVIII, Ankara, 2003,s. 433. 
606 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 250. 



 174

atanmıştır. 1897’de Beşiktaş Rüştiyesi İnşa Muallimliğine atanmış 1909’da Mercan 

İdadisi’nde Arapça Muallimliğine başlamıştır. 1917 yılında ise Sahn Medresesi 

Tefsir müderrisliğine tayin olmuştur. 1918’de Medrese-i Süleymaniye Müdürlüğü’ne 

atanmıştır.607 1893’de kendisine, İbtidâ-i Hâric Bursa Müderrisliği ruusu verilmiş, 

1917’de İstanbul müderrisliğine terfi etmiştir.608 1334(1915–1916)–1341/1922 

senelerinde, Huzur Derslerine muhatap olarak devam etmiş, 1341/1922’de ise, 

mukarrir olarak katılmıştır. Bayezid Camii Dersiamlığı yapmıştır.609 5 Teşrîn-i Evvel 

1338/1922 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atanmış olan Mehmet 

Necip Efendi, kısa bir süre bu kurumda görev yapmıştır. Medreselerin 

kapanmasından sonra açıkta kalmış, 6 Kânun-ı Evvel 1929 tarihinde vefat etmiştir.610 

Meşîhat Arşivi’ndeki sicil dosyasında yaptığı görevlerin tespiti ve hizmet süresinin 

hesaplanmasıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü arasında 

yapılmış olan yazışmalar yer almaktadır.611 Fakat emekli olduğuna dair herhangi bir 

bilgi mevcut değildir. “Esbâb-ı Saadet”, “İrşad”, “Kitabu’l-Hac”, “Kenzü’l-Feraid fi 

Mesâili’l-Akaid” adlarında dört eser yazmıştır.612 Mehmet Necip Efendi’nin, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olduğu dönemde bu kurumun neşriyâtı içerisinde herhangi 

bir çalışması yayınlanmamıştır.  

14. MEHMET ŞEVKETÎ EFENDİ 
Hafız Mehmet Eşref Efendi’nin oğludur. 15 Şubat 1292/27 Şubat 1877’de 

İstanbul Hüseyin Ağa Mahallesi’nde doğmuştur. Mercan Ağa Mekteb-i İptidaîsini ve 

Kaptan Paşa Rüştiyesini bitirmiştir. Dâru’t-Tedris ve Mekteb-i Nüvvab’ta 

okumuştur.613 Şehzade Camii hocalarından Hacı Ahmet Efendi’den ders okuyup 

1319/1903-1904’te icâzet almıştır.614 Mekteb-i Nuvvab’ı bitirdikten sonra Robert 

Koleji’nde tahsile devam etmiştir. 1324/1908-1909’da Berlin Lichterfelde Vest 

Enstitüsü’ne girmiş, 1909’da ise Münih Üniversitesi Felsefe Şubesi’nde bir müddet 

tahsil görmüştür. İstanbul’a döndükten sonra Bayezid Camii’nde Dersiamlık 

yapmıştır. 1329/1913-1914’da Fetvahaneye Müsevvit Mülazimi olarak tayin olmuş, 
                                                 
607 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 3615. 
608 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 251. 
609 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 178–179. 
610 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 251. 
611 Dosya No: 3615. 
612 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 250. 
613 Dosya No: 19. 
614 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 346. 
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aynı yıl Dârülfünûn Ulûm-ı Şer’iyye şubesinde, Ahlâk derslerine girmiştir. 

1330/1914-1915’de birinci sınıf müsevvit, 1332/1916-1917’de Meşîhat Mektupçusu 

olmuştur.615 4 Ağustos 1334/1918 tarihinde, Ahlâk müderrisi iken Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyeliğine tayin olmuştur.616 25 Ağustos 1336/1920 tarihinde üyelikten 

alınmış617 27 Teşrîn-i Evvel 1336/1920’de ise, tekrar bu göreve atanmıştır.618 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasına kadar görevine devam etmiş, kurumun 21 

Teşrîn-i Evvel 1338/1922 tarihli son toplantısında da bulunmuştur.619 Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasından sonra kısa bir süre Süleymaniye 

Medresesi’nde Ahlâk müderrisliği yapmıştır. İstanbul Müftülüğü’nün 4 Ağustos1934 

tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’na göndermiş olduğu yazıda Şevketî Efendi’nin 3 

Ağustos 1934’te vefat ettiği bildirilmiştir.620 Medreselerin ıslahı ile ilgili “Medaris-i 

İslâmiye Islahat Programı” ve Anglikan Kilisesinin sorularına cevap olarak yazdığı 

“Sa’y ve Sermaye Mücadelâtının Dinen Suret-i Halli” Adlarında iki eseri vardır.621 

Şevketî Efendi’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı içerisinde, Cerîde-i İlmiye’de 

“İstimdât”, “Din ve Dinsizlik”, “Din Nazarında Hayat”, “Marifet Nazariyesi”, “Din 

Nasihattir”, “Dinin Toplumsal Faydaları”, “Felsefe-i Din” adlarında yedi makalesi 

yayınlanmıştır.622  

15. MUHAMMED RABİÎ MOLLA 
Hayatı hakkında bilgi edinemediğimiz Rabiî Molla, Süleymaniye Medresesi 

Malikî Fıkhı müderrisliği görevinde iken, 26 Mart 1335/1919 tarihinde, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine tayin olmuştur.623 9 Kânun-ı Evvel 1335/1919 

tarihinde, üyelikten alınarak İlamât-ı Şer’iyye Müdürlüğü’ne atanmıştır.624 16 

K.evvel 1335/1919 tarihinde, bu görevinden alınarak tekrar Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyeliğine tayin olunmuştur.625 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye kapanana kadar 

bu kurumdaki görevini sürdürmüş ve 21 T.evvel 1338/1922 tarihinde yapılmış olan 
                                                 
615 Dosya No: 19. 
616 Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1143. 
617 Cerîde-i İlmiye, S. 63, s. 2005. 
618 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2039. 
619 Karar Defteri, s. 93. 
620 Dosya No: 19. 
621 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 346–347. 
622Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1212; S. 42, s. 1221; S. 43, s. 1256; S. 59, s. 1878; S. 60, s. 1928; S. 62, s. 
1972; S. 69, s. 2200. 
623 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1385. 
624 Cerîde-i İlmiye, S. 51, s. 1617. 
625 Cerîde-i İlmiye, S. 51, s. 1617. 
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son toplantıda da yer almıştır.626 Cerîde-i İlmiye’de, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

neşriyâtı içerisinde “Temennî-i Salah”, “Din mi Dinsizlik mi?” adlarında iki 

makalesi yayınlanmıştır.627  

16. MUSTAFA REFİK EFENDİ 
Hayatı hakkında bilgi edinemediğimiz Mustafa Refik Efendi, 9 Kânun-ı 

Evvel 1335/1919 tarihinde, ders vekili iken, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine 

atanmıştır.628 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasına yakın döneme kadar bu 

göreve devam etmiş, 20 Temmuz 1338/1922 tarihinde, Tetkîk-i Mesâhif ve 

Müellefât-ı Şer’iyye Meclisi başkanlığına atanmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

neşriyâtı içerisinde, “Emri bil-Ma’rûf ve Nehyi ani’l-Münker’in Lüzûm-ı 

İctimâiyesi”, “Tövbe ve Rucu”, “Menâbî-i Zünûb” adlarında üç tane makalesi 

yayınlanmıştır. 629 

17. MUSTAFA SABRİ EFENDİ  
Ulemâdan Ahmed Efendi’nin oğlu olup 1869 yılında Tokat’ta doğmuştur. 

İptidaî tahsilini memleketinde yapmış ve Ku’rân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir.630 Daha 

sonra Kayseri’ye gelerek, Hoca Emin Efendi’den Arapça ve dinî ilimler alanında 

dersler almıştır. Kayseri’deki tahsilinden sonra İstanbul’a gelerek Huzur Dersleri 

mukarrirlerinden Ahmed Âsım Efendi’den ders ve icâzet almıştır. 1890’da açılan 

Ruus imtihanını kazanarak Fatih Camiinde ders vermeye başlamıştır. Beşiktaş 

Asariye Camii imamlığı yapmış ve dördüncü rütbeden Osmanî ve Mecidî nişanı 

almıştır.631 “1316/1900–1901 yılında, Huzur Dersleri muhataplığına tayin edilmiş ve 

Sultan II. Abdülhamid’in kitapçısı olmuştur. Huzur Derslerinde muhataplığı, 

1332/1916–1917 senesine kadar devam etmiştir.”632 1908 seçimlerinde, Tokat 

mebusu seçilmiştir.  Cemiyet-i İlmiyenin yayın organı olan Beyânü’l-Hak dergisinde, 

başmuharrirlik yapmıştır. Meclisin kapanmasından sonra tekrar dersiâmlık görevine 

                                                 
626 Karar Defteri, s. 93. 
627 Cerîde-i İlmiye, S. 48, s. 1498; S. 52, s. 1661. 
628 Cerîde-i İlmiye, S. 51, s. 1616. 
629 Cerîde-i İlmiye, S. 60, s. 1749; S. 72, s. 2352; S. 76–77, s. 2529. 
630 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 350;  Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk şairleri, c.III, 
İstanbul, 1970, s. 2130. 
631 Abdülkadir Altınsu, A.g.e.,  s. 254. 
632 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 350. 
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dönmüştür. 1916 yılında Romanya’ya sürgüne gönderilmiştir.633 17 Teşrîn-i Sânî 

1334/1918 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine tayin olmuştur.634 25 

Aralık 1918’de, Medrese-i Süleymaniye Hadis Müderrisliği’ne atanmıştır. 1919’da, 

Hürriyet ve İtilaf Partisi’nden Tokat Mebusu seçilmiş ve 4 Mart 1919’da, Damat 

Ferit Paşa’nın kabilesinde Şeyhülislâm olarak yer almıştır. Damat Ferit Paşanın Paris 

Konferansı’na gidişinde, Sadrazam vekilliği yapmıştır. Hükümetin düşmesi üzerine 

Şeyhülislâmlıktan ayrılmış 16 Mart 1919’da Âyân Meclisi üyeliğine atanmıştır.635 19 

Mayıs 1919’da yeniden Şeyhülislâm olmuş 20 Temmuz 1919 tarihinde istifa etmiştir. 

21 Temmuz 1919 tarihinde, tekrar Şeyhülislâm olmuştur. 25 Eylül 1920’de 

kabinedeki görevinden istifa eden Mustafa Sabri Efendi’nin dört Meşîhat süresinin 

toplamı 8 ay 21 gündür.636 Millî Mücadele’nin zafer ile sonuçlanması üzerine Lozan 

anlaşmasıyla kabul edilen 150’likler listesine alınan Mustafa Sabri Efendi önce 

Yunanistan sonra, Mekke’ye oradan da, Mısır’a giderek Kahire’ye yerleşmiştir. 

Yunanistan’daki ikameti esnasında “Yarın” isminde bir gazete çıkartmıştır. 1938 

yılında 150’liklerin affına rağmen, Türkiye’ye dönmemiş ve 20 Mart 1954 tarihinde 

Miraç gecesi sabahı Kahire’de vefat etmiştir.637 Türkçe ve Arapça çok sayıda eser 

yazmış olan Mustafa Sabri Efendi’nin eserleri şunlardır; “Yeni İslâm Müctehitlerinin 

Kıymet-i İlmiyesi”, “Dinî Mücedditler”, “İslâmda İmamet-i Kübrâ”, “Savm Risalesi”, 

“en-Nekir ala-Münkiri’n-Ni’meti mine’d-Din ve’l-Hilafeti ve’l-Ümem”, “Mes’eletü’l-

Tercümeti’l-Kur’ân”, “Mevkîfü’l Beşer Tahte Sultani’l Kader”, “el-Kavlü’l-Fasıl”, 

“Kavli fi’l-mer’e”, “Mevkifü’l akli ve’l ilmi ve’l-âlim min Rab’bil Alemîn ve 

İbadihî’l-Mürselîn.”638  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği yaptığı dönemde Mustafa Sabri Efendi’nin 

herhangi bir makalesi kurumun neşriyâtı içerisinde yayınlanmamıştır.   

                                                 
633 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 179. 
634 Cerîde-i İlmiye, S. 41, s. 1197. 
635 Abdülkadir Altınsu, A.g.e., s. 255; Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 179. 
636 Abdülkadir Altınsu, A.g.e., s. 255–258. 
637 Abdülkadir Altınsu, A.g.e., s. 258; Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 351; Mahmut Kemal İnal, 
A.g.e., c. III, s. 2131. 
638 İsmail Kara, “Mustafa Sabri Efendi”, Osmanlılar Ansiklopedisi, c. II, İstanbul, 1999, s. 322–323; 
Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 352. 
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18. MUSTAFA SAFVET EFENDİ (YETKİN) 
Musul’un Erbil kazasından gelip Urfa’ya yerleşmiş olan, Abdulkadir 

Efendi’nin oğludur. 3 Aralık 1866 tarihinde, Urfa’da doğmuştur.639 İlköğrenimini 

memleketinde yaptıktan sonra, Kahire Camiu’l-Ezher’de dört yıl Arapça eğitim 

görmüştür. Urfa’ya tekrar dönüp Müftü Hacı Abdüllatif Efendi’den ders ve icâzet 

almıştır. Arapça ve Farsça’yı öğrenmiş, 4 Ağustos 1327/17 Ağustos 1911’de 

Tasavvuf adında, bir dergi çıkartmıştır.640 1318/1902-1903’de, Urfa İdadisi’nde 

Ahlâk dersleri muallimliğine tayin olmuştur. 1324/1908-1909’da kısa bir süre Urfa 

Bidayet mahkemesi üyeliği yapmıştır. 5 Aralık 1908 tarihinde, Urfa mebusu 

seçilmiştir. 1911’de Meclis’in kapatılması üzerine mebusluğu sona ermiştir. 1912 ve 

1913’te II. ve III. dönem Urfa Mebusu olarak tekrar Meclise girmiştir.641 3 Ağustos 

1918’de Meclis-i Meşâyih başkanlığına tayin olmuş ve mebusluktan istifa etmiştir. 

22 Mart 1919’da, bu görevinden ayrılmıştır. 25 Kasım 1919’da, Tetkik-i Mesâhif ve 

Müellefât-ı Şer’iyye Meclisi başkanlığına atanmıştır.642 Bu görevini sürdürürken 23 

Temmuz 1338/1922 tarihinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine getirilmiştir.643 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasından sonra memurluğu bırakmış, Urfa’ya 

gidip Halvetî dergâhında postnişînlik yapmıştır. Temmuz 1923 seçimlerinde, 

TBMM’ye Urfa Milletvekili olarak seçilmiştir. TBMM’de çok sayıda konuşma yapıp 

önergeler vermiştir. 53 arkadaşı ile birlikte 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin 

kaldırılması için kanun teklifi vermiştir.644 27 Ekim 1957 tarihinde vefat etmiştir.645 

“Ulûm-ı Şer’iyye ve Asrî Mücedditlerimiz” ve “Tasavvufun Zaferleri” adında iki eseri 

yayınlanmıştır.646 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasına yakın bir dönemde, bu 

kuruma üye olan Safvetî Efendi’nin, kurumun neşriyâtı içerisinde herhangi bir 

çalışması yayınlanmamıştır. Cumhuriyet döneminde Yetkin soyadını almıştır.  

19. MUSTAFA SAFFET  EFENDİ (AYSU) 
Mustafa Edip Efendi’nin oğludur. 1293/1877’de Ermenek’te doğmuştur. İlk 

ve orta tahsilini ve rüştiyeyi memleketinde okuduktan sonra, Konya’ya gelerek 

                                                 
639 Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 776. 
640 Sadık Albayrak, A.g.e., c. IV, s. 120; Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 776. 
641 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 1373; Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 776. 
642 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 1373. 
643 Cerîde-i İlmiye, S. 78–79, s. 2546. 
644 Sadık Albayrak, A.g.e., c. IV, s. 121. 
645 Türk Parlamento Tarihi, c. III, s. 777. 
646 Sadık Albayrak, A.g.e., c. IV, s. 120. 
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Yalvaçlı Ömer ve Aladağlı Hacı Ahmet efendilerden ders ve icâzet almıştır. 

İstanbul’a gelerek Ödemişli Mustafa Efendi’den Hikmet ve Arapkirli Hüseyin Avni 

Efendiden Tefsir ve Belâgat dersi almıştır. Hüseyin Avni Efendi’den icâzet aldıktan 

sonra 1320/1904–1905 senesindeki Ruus imtihanını kazanarak Bayezid Camiinde 

ders vermeye başlamıştır.647 “1325/1909-1910’da İptida-i Hâriç 1335/1919’da İptida-

i Dâhil İstanbul Müderrisliği pâyesine nâil olmuştur.” 648 1335/1919’da Medaris-i 

İlmiye İaşe Müdürlüğü’ne, 1336/1920’de ise, Medaris-i Umum Müfettişliği’ne tayin 

olmuştur.649 Eylül 1336’da Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine, atanmıştır.650 

1339/1920–1921 senesinde Huzur Dersleri muhataplığına tayin edilmiştir. 

1340/1921-1922’de bu derslere baş muhatap olarak katılmış ve 1341/1922 yılına 

kadar bu görevini sürdürmüştür.651 1922 senesinde, memuriyetten ayrılmış olan 

Safvet Efendi, Cumhuriyet döneminde Aysu soyadını almıştır. 1965 yılında, 88 

yaşında vefat etmiştir.652 Mustafa Safvet Efendi’nin eser yazdığına dair bilgi 

bulunmamaktadır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği esnasında herhangi bir makalesi 

kurumun neşriyâtı arasında yayınlanmamıştır.  

20. MUSTAFA TEVFİK EFENDİ 
Semerci-zâde Hüseyin Efendi’nin oğludur. 1858 senesinde, Amasya’nın 

Köprü kasabasında doğmuştur. Memleketinde ilk ve ortaöğrenimini Abdülğani-zâde 

mektebinde yapmıştır.653 Ku’rân-ı Kerîm’i hıfzettikten sonra Amasya’ya gelmiştir. 

Sultan Bayezid Medresesine kayıt olmuş ve bu medresenin hocalarından Harputlu 

Ali Efendi, Köprü Müftüsü Mehmet Emin Efendi ve İbrahim efendilerden ders ve 

her birinden ayrı ayrı icâzet almıştır.654 1315/1899-1900’de Amasya Sancağı Bidâyet 

Mahkemesi Azalığı’na atanmıştır. 1912 senesinde Amasya Mebusu seçilmiş ve kısa 

bir süre sonra Meclis’in feshi nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır.655 1913’te 

Amasya Mekteb-i Sultanisi’ne Arapça öğretmeni olarak tayin olmuştur. Amasya 

                                                 
647 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 250. 
648 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 198. 
649 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. IV, s. 119. 
650 Cerîde-i İlmiye, S. 63, s. 2005. 
651 Ebu’l-ula Mardin, A.g.e., c. II-III, s. 251. 
652 Sadık Albayrak, Son Devrin İslâm Akademisi, s. 198. 
653 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 3917; Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din 
Adamları, Ankara, 1995, c. I, s. 176. 
654 Ali Sarıkoyuncu, A.g.e., c. 1, s. 176; Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. IV, s. 137.  
655 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 50. 
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müftüsünün emekli olmasıyla 8 Kasım 1915’te müftülük görevine getirilmiştir.656 

Amasya müftüsü iken 4 Ağustos 1334/1918 tarihinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

üyeliğine tayin olmuştur ve 16 Kânûn-ı Sânî 1335/1919 tarihine kadar bu göreve 

devam etmiştir.657 1335/1919 yılında Fetvâhâne İlamât Müdürlüğüne tayin olmuş, bir 

yıl sonra ise, Fetvâ Emanet-i Âliyesi Muavinliği’ne getirilmiştir.658 “15 Eylül 

1926’da Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Heyeti üyeliğine atanmıştır. Bu görevi 

yürütmekte iken, 1931 yılında yaş haddinden emekliye sevk edilmiştir.”659 Mustafa 

Tevfik Efendi’nin Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi olduğu dönemde, herhangi bir 

çalışması bu kurumun neşriyâtı içerisinde yayınlanmamıştır.  

21. ÖMER FERİT BEY (KAM) 
Askeri tabip Ahmet Muhtar Paşa’nın oğludur. 1864 yılında, İstanbul’da 

doğmuştur.660 İlköğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesinde, yapmıştır. Mülkiye ve Hukuk 

mekteplerinde bir süre okumuş, fakat bu okullardaki tahsilini bitirmemiştir. Fehmi 

Efendi’den Arapça, Keşmirli İskender Efendi’den Farsça, Polonya asıllı Hayrettin 

Efendi’den Fransızca dersleri almıştır.661 Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Ferit 

Bey, 1905 senesinde, Mustafa Âsım Efendi’den icâzet almıştır. Haziran 

1303/1887’de Hariciye Nezâreti’nde tercüman olarak memuriyete başlamış, bu 

görevinin yanı sıra Beylerbeyi Rüştiyesinde Fransızca dersi okutmuştur. Tercüme 

Odası’ndaki görevinde 1304/1888-1889’da üçüncü sınıf ve 1336/1920’de da ikinci 

sınıf rütbelerine yükselmiştir. 1314/1898-1899’da dördüncü sınıf Osmanlı Nişanı 

1916’da ise üçüncü rütbeden Mecidî Nişanı almıştır.662 1322/1906–1907 yılında 

Farsça bir manzumeyi Türkçe’ye çevirmesinden dolayı İran Hükümeti tarafından 

kendisine “Şîr-i Hurşid” unvanı verilmiştir. 1914’te Dârülfünûn’da, Türk Edebiyatı 

Müderrisliği’ne atanmış ve 5 Ocak 1914 tarihinde Hariciye Nezâreti’ndeki 

                                                 
656 Hacı Mustafa Tevfik Efendi’den sonra Hacı Tevfik Efendi Amasya müftüsü olmuştur. Her ikisi de 
Amasya müftüsü diye şöhret bulmuşlardır. Hacı Mustafa Tevfik Efendi’den sonra 1918’de Amasya 
müftülüğüne seçilen ve Hacı Tevfik Efendi diye anılan Mehmet Tevfik Efendi, milli mücadele 
esnasında üstlenmiş olduğu görevler ile şöhret bulmuştur. Bkz. Cemal Kutay, Kurtuluşun ve 
Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara, Trs, s. 250–259; Recep Çelik, Milli Mücadelede Din 
Adamları, İstanbul, 1999, c. I, s. 416. 
657 Cerîde-i İlmiye, S. 38, s. 1142. 
658 Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. IV, s. 137. 
659 ; Ali Sarıkoyuncu, A.g.e., c. I, s. 176. 
660 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 2270. 
661 Süleyman Hayri Bolay, Ferit Kam, Ankara, 1988, s. 7–9; Agâh Sırrı Levent, Profesör Ferit Kam 
Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1946, s. 18–20. 
662 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 2270. 
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görevinden emekli olmuştur. 1917 yılında Süleymaniye Medresesi’nde, Felsefe 

Tarihi Müderrisliği’ne tayin olmuştur.663 2 Nisan 1335/1919 tarihinde, Dâru’l-

Hilafeti’l-Âliyye Süleymaniye Medresesi Felsefe Müderri’si iken, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyeliğine atanmıştır.664 1922’de Ankara’da kurulmuş olan Tetkikat ve 

Telifat-ı İslâmiye Heyeti üyeliğine tayin olmuş, 1923’te tekrar Süleymaniye 

Medresesinde Felsefe Tarihi dersi okutmuş, bir yıl sonra bu okulun kapanmasıyla 

açıkta kalmıştır. 1924’te, Dârülfünûn’da İran Edebiyatı Tarihi müderrisliğine 

başlamış ve 31 Temmuz 1933’te bu görevinden ayrılmıştır.665 1943 senesinde, 

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesine, İran Edebiyatı profesörü olarak atanmıştır. 

21 Mayıs 1944’te vefat etmiştir. “Türrehât”, “Âsâr-ı Edebiye Tetkikâtı Dersleri”, 

“Şerhi Mütûn”, “Sabit Ve Baki Hakkında İnceleme”, “İran Edebiyatı Tarihi”,  

“Felsefe Tarihi Notları”, “İlm-i Ahlâk”, “Dinî ve Felsefî Müsahabeler” ve “Vahdet-i 

Vücût” adında eserler telif eden Ömer Ferit Bey’in çok sayıda makalesi, dönemin 

basınında yayınlanmıştır.666 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi iken yazmış olduğu 

“Hakikati görelim”, “Mu’cizata Dair”, “Halisane Bir İhtar”, “Nübüvvetten Bir 

Nebze”, makaleleri ve “Ayasofya vaazları” Cerîde-i İlmiye’de yayınlanmıştır.667  

22. RECEP HİLMİ EFENDİ 
Ulemâdan Ali Zühtü Efendi’nin oğludur. 1282/1866’da Manastır’a bağlı 

Kayalar kazasında doğmuştur. İlköğrenimini memleketinde yapmış ve Ku’rân-ı 

Kerîm’i hıfzetmiştir. İstanbul’a gelerek dersiâmlardan Ödemişli Mustafa Fehmi 

Efendi’den ders okumuş ve icâzet almıştır. Mekteb-i Nüvvâb’a kaydolup h. 

1334/1915–1916 yılında, mezun olmuştur. 1309/1893-1894’de Manastır’a bağlı 

Kesriye kazasındaki Ruznâmçe-i Evvel Ahmet Paşa Medresesi Müderrisliği’ne tayin 

olmuş ve 1316/1900–1901 yılına kadar bu göreve devam etmiştir. 1317/1901–1902 

yılında Pireşova Kazası Niyâbeti’ne atanmıştır. Daha sonra Gebze, Küçük Çekmece, 

Kerk Sancağı, Halep vilayetinde nâiplik, Diyarbakır, Bitlis, Halep ve Ma’muretülaziz 

vilayetlerinde kadılık yapmıştır. Recep Hilmi Efendi’ye bu görevlerinden sonra, 

İptidâ-i Hariç Edirne Müderrisliği Ruusu verilmiştir.668 22 Ağustos 1337/1921 

                                                 
663 Süleyman Hayri Bolay, A.g.e., s. 16; Agâh Sırrı Levent, A.g.e., s. 32–34. 
664 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1386. 
665 Dosya No: 2270; Süleyman Hayri Bolay, A.g.e., s. 16. 
666 Süleyman Hayri Bolay, A.g.e., s. 24–32. 
667 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1410; S. 47, s. 1459; S. 48, s. 1503; S. 68, s. 2181.  
668 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 1015. 
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tarihinde, Bitlis kadısı iken, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine tayin olmuştur.669 

21 Şevval 1336/1920 tarihli İrade-i Seniyye ile mahreç pâyesi alan Recep Hilmi 

Efendi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanması ile açıkta kalmıştır. Meşîhat 

Arşiviındeki dosyasında, 15 Temmuz 1341/1925 tarihinde emekliye ayrıldığı 

kaydedilmiştir.670 Recep Hilmi Efendi’nin ölüm tarihine dair bir bilgiye ulaşamadık. 

Sicil dosyasında, kadılık görevi yaptığı dönemde yakalandığı bir rahatsızlıktan 

dolayı, görme duyusunu kaybettiği gerekçesiyle görevden alınması için hakkında 

yapılmış olan şikâyetlere dair kayıtlar bulunan Recep Hilmi Efendi, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin 21 Teşrîn-i Evvel 1338/1922 Cumartesi günü yapmış olduğu 

son toplantısına da katılmıştır.671 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin neşriyâtı içerisinde, 

herhangi bir yayını yer almamıştır.  

23. SADREDDİN EFENDİ 
3 Mart 1913 tarihinde, Dârülfünûn’da Hikmet-i Teşri Muallimliği’ne tayin 

olmuş, bu göreve iki yıl devam etmiştir. Daha sonra Tedkik-i Mesâhif ve Müellefât-ı 

Şer’iyye Meclisi üyeliğinde bulunmuştur.672 20 Eylül 1336/1920 tarihinde, Tedkik-i 

Mesâhif ve Müellefât-ı Şer’iyye meclisi üyesi iken, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

üyeliğine atanmıştır. 16 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye üyeliğinden azledilmiştir.673  

Kısa bir süre Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği yapmış olan Sadreddin 

Efendi’nin bu kurumun neşriyâtı arasında herhangi bir çalışması yer almamıştır.  

24. SAİD EFENDİ    
Hoca İdris Efendi’nin oğludur. 1877 tarihinde, Üsküp’te doğmuştur. Özel 

öğretmenlik yapmıştır. 1908 tarihinde, 173 oy alarak Üsküp Mebusu seçilmiştir.674 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği yapmış olan Said Efendi’nin bu kuruma atanması 

ile ilgili kararname Cerîde-i İlmiye’de yer almamıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye 

defterinde alınan kararların altında imzası vardır. 27 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 

tarihinde, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliği görevinden alınmıştır.675  

                                                 
669 Cerîde-i İlmiye, S. 69, s. 2194. 
670 Dosya No: 1015. 
671 Karar Defteri, s. 93 
672 Sadık Albayrak, A.g.e., c. IV, s. 270. 
673 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2039. 
674 Türk Parlamento Tarihi, c. II, s. 467. 
675 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2039. 
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Said Efendi’nin Cerîde-i İlmiye’de Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı 

içerisinde, “Mücadelâtta Nisâb-ı Nisfet” başlığıyla bir makalesi yayınlanmıştır.676 

25. SAİD EFENDİ (BEDİUZZAMAN) 

1876 ’da Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde doğmuştur. İlk eğitimini 

ağabeyi Molla Abdullah’tan almış, daha sonra beş yıl süren tahsil hayatı boyunca, 

birçok medresede kısa sürelerle bulunarak ders almıştır. Sonunda, Doğu 

Bayezid’de bulunan Şeyh Mehmed Celâlî’nin medresesinde üç ay süren bir eğitim 

almıştır.677 O dönemin medrese âlimleri arasında gelenek halinde olan ilmî 

münazaralarda elde ettiği başarılar ve mütalâa ettiği kitapları kolaylıkla ezberine 

alması gibi özellikleri sebebiyle, kendisine “Bediüzzaman”678  lakabı verilmiştir. 

1893 yılında Cizre’ye giden679 ve burada bir müddet kalan Said Nursi, 1894’te 

Mardin’e ve daha sonra Bitlis’e gitmiştir. İki senelik Bitlis hayatından sonra 

Van’a giderek on yıl kadar burada kaldıktan sonra 1907 yılının başlarında 

İstanbul’a gitmiştir.680  Meşrutiyet’in ilanından üç gün sonra, Sultanahmet’te ve 

daha sonra Selanik Meydanı’nda tekrarladığı ve metnini birçok gazetenin 

yayınladığı “Hürriyete Hitap”681 adlı nutkunda, meşrutiyet ve hürriyet 

kavramlarının İslâmiyet’e aykırı olmadığını anlatmıştır. Yine Doğudaki aşiret 

reislerine Bediüzzaman imzasıyla telgraflar çekerek682 meşrutiyetin ve anayasal 

sistemin İslâmiyet’e aykırı olmadığını anlatmıştır. 31 Mart 1909 ayaklanması 

esnasında olaya karıştığı iddia edilerek tutuklanmış, Divan-ı Harb-i Örfî’de, idam 

talebiyle yargılanıp, “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi veya Divan-ı Harbi 

Örfî” adıyla neşredilen savunmasının ardından beraat etmiştir. 1911 yılında Şam’a 

giden Said Nursi, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Camii’nde İslâm dünyasının 

siyasî, ekonomik ve sosyal sorunları ve çözüm yollarını anlatan bir hutbe 

vermiştir.683  Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra talebeleriyle birlikte 

Doğu Milis Teşkilâtı’nı kurarak, Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komutanı 
                                                 
676 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2052. 
677 Bediüzzaman Said Nursi, İçtima-i Reçeteler, İstanbul, 1990, c. I, s. 10.  
678 Abdülkadir Badıllı, Bediüzzaman Said Nursi: Mufassal Tarihçe-i Hayatı, İstanbul, 1990, c. I, s. 
76. 
679 Abdurrahman Nursi, Bediüzzaman’ın Hayatı, İstanbul, 1993, s. 28. 
680 Bediüzzaman Said Nursi, A.g.e.,c. I, s. 24. 
681 Bediüzzaman Said Nursi, Divan-ı Harbi Örfi, İstanbul, 1995, s. 73 
682Bediüzzaman Said Nursi,  A.g.e., s. 21 
683 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, Germany, 1994, s. 402. 
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olarak Ermenilere ve Ruslara karşı savaştı.684   1916’da Bitlis savunması sırasında 

birçok talebesi şehit olmuş, kendisi de yaralanarak Ruslara esir düşmüştür.685 

Şubat 1917’de başlayan Rus ihtilalinin sebep olduğu bu karışıklıktan istifade eden 

Said Nursî firar etmiş, Kosturma’dan Petersburg’a geçerek Varşova’ya oradan da 

Viyana’ya ulaşarak Sofya üzerinden İstanbul’a gelmiştir. Enver Paşa, İstanbul’da 

kurulma aşamasında olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye onun da aza olarak tayin 

edilmesini hükümete teklif etmiştir.686 4 Ağustos 1334 tarihinde Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine tayin edilmiştir.687 26 Ağustos 1334 tarihinde 

kendisine mahreç pâyesi verilmiştir.6881922 yılının Kasım ayı ortalarında 

Ankara’ya davet edilen Said Efendi, 25 Kasım 1922’de TBMM’nde düzenlenen 

resmî hoş geldin merasimiyle karşılanmıştır.689  1925 yılında patlak veren Şeyh 

Said isyanına destek verdiği gerekçesiyle 1925 yılının Mayıs ayında Burdur’a 

sürgüne gönderilmiştir. 25 Ocak 1926’da Isparta’ya nakledilen Bediüzzaman, 

oradan da Isparta’nın bir köyü olan Barla’ya gönderilmiştir.690 Bir süre 

Eskişehir’de hapis yatıp, ceza mahkemelerinde yargılanan Said Efendi, 23 Mart 

1960 günü, Urfa’da vefat etmiştir.691  

26. SEYYİD NESİB EFENDİ 
Şeyh Mehmet Said Efendi’nin oğludur. 1289/1873 yılında Humus’ta 

doğmuştur. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra İstanbul’a gelmiş ve özel 

hocalardan Arapça, Mantık, Fıkıh, Hadis dersleri almıştır. Hukuk-ı Şâhâne 

mektebinden mezun olmuştur. 1891 yılında, Dersaadet Bidayet Mahkemesi’nin 

kaleminde göreve başlamıştır. 1895’te bu mahkemenin ikinci dairesinde Zabıt 

Kâtipliği’ne atanmıştır. 1900 yılında Çanakkale Bidayet Mahkemesi’ne tayin olmuş 

ve 1903’te Çatalca Bidayet Mahkemesine ceza reisi olarak atanmıştır. 1909 yılında 

Bayezid Dersiamlığına tayin olmuştur. 1910’da İstinaf Mahkemesi aza 

mülazımlığına, 1911’de Ticaret Mahkemesi azalığına ve 1914’te ise Bidayet 

Mahkemesi azalığına tayin olmuştur. 1915’te Dârülfünûn Hukuk Medresesi Medeni 
                                                 
684 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Germany, 1994, s. 77 
685 Bediüzzaman Said Nursi, İçtimai Reçeteler, İstanbul, 1990, c. I, s. 28. 
686 Bediüzzaman Said Nursi, A.g.e., c. I, s. 29. 
687 Cerîde-i İlmiye, S. 36, s. 1143. 
688 Cerîde-i İlmiye, S. 36, s. 1145. 
689 Necmeddin Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi, İstanbul, 1994, s. 254. 
690 Necmeddin Şahiner, A.g.e., s. 279 
691 Abdülkadir Badıllı, A.g.e., c. II, s. 832; Necmeddin Şahiner, A.g.e., s. 454. 
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Hukuk Müderrisliği’ne getirilmiştir. 1918 yılında ise Dârülfünûn Fıkıh Usulü 

Müderrisliği’ne tayin olmuştur. 1914 yılında, Medâris-i Âliyye Arap Edebiyatı ve 

Fıkıh Usulü Müderrisliği’ne getirilmiştir. 1917 yılında, Medrese-i Süleymaniye Fıkıh 

Usulü Müderrisliği’ne atanmıştır.692 3 Kânûn-ı Evvel 1335/1919 tarihinde Medrese-i 

Süleymaniye müderrisi iken, Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atanmıştır.693 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin kapanmasına kadar bu kurumda görev yapmış olan 

Seyyid Nesib Efendi, medreselerin kapanmasından sonra açıkta kalmış ve 4 Mart 

1930 tarihinde, vefat etmiştir.694 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi iken “Fıkh-ı 

Hanefî’nin Esâsâtı, Kıyas ve Dine Müteallik Mesâil” adında bir eser yazmıştır. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı içerisinde “Siyam ve Şehr-i Ramazan”, “Keşful 

Hicâb”, “Meâlî-i İslâmiyeden bir Nümûne ve Skolâstiğin Mahiyeti”, “Dindar ile 

Dinsizin Cemiyet-i Beşeriyedeki Mevkileri”, “Din-i İslâm’da Milâd-ı İsâ Meselesi” 

adlarıyla beş makalesi yayınlanmıştır.695  

27. ŞERİF SADEDDİN PAŞA 
Aslen Mekkeli olan Şerif Sadeddin Paşa’nın Meşîhat Arşivi’ndeki dosyasında 

doğumu ve tahsili hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16 Eylül 1335/1919 

tarihinde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyeliğine atanmıştır.696 19 Eylül 1336/1920 

tarihinde azalıktan azledilmiş ve 16 Teşrîn-i Evvel 1336/1920 tarihinde, tekrar 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye azalığına getirilmiştir.697 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye üyesi 

olduğu dönemde, rahatsızlanmış ve İsviçre’ye tedavi için gönderilmiştir. Sicil 

dosyasında, rahatsızlığı nedeniyle almış olduğu raporlar bulunmaktadır. 15 Ağustos 

1337/1921 tarihinde, vefat etmiştir. Ölümünden sonra hizmet süresi yeterli olmadığı 

için ailesine maaş bağlanamamış fakat maliye nezâretince aileye 5000 kuruş ölüm 

ikramiyesi verilmiştir.698 Şerif Sadeddin Paşa’nın Cerîde-i İlmiye’de Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye neşriyâtı adı altında “Hayât-ı Hz. Peygamber ve Nübüvvet” 

adında bir makalesi yayınlanmıştır.699  

  
                                                 
692 Meşihat-ı İslâmiye sicilli Ahval Arşivi, Dosya No: 3411. 
693 Cerîde-i İlmiye, S. 44, s. 1283. 
694 Sadık Albayrak, A.g.e., c. III, s. 253. 
695 Cerîde-i İlmiye, S. 46, s. 1388; S. 49, s. 1538; S. 53, s. 1681; S. 61, s. 1937; S. 73, s. 2380. 
696 Cerîde-i İlmiye, S. 49, s. 1533. 
697 Cerîde-i İlmiye, S. 64, s. 2039. 
698 Dosya No: 5327. 
699Cerîde-i İlmiye, S. 55, s. 1749.  
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SONUÇ 
Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecinde, kötü 

gidişatı engellemek, bozulan millî ve manevî değerleri güçlendirmek amacıyla 

kurulmuştur. Bu dönemde yapılan savaşlar, özellikle Birinci Dünya Harbi 

neticesinde, Osmanlı Devleti’nin yenik sayılması, ülkenin bazı bölgelerinin işgali, 

iktisadî ve sosyal sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum devleti idare 

eden kesimleri ve fikir çevrelerini, yeni arayışlara sevketmiştir. Savaşların ve 

ekonomik buhranın sonucunda, dinî alanda görülen eksiklikleri gidermek, halkın 

manevî yönünü güçlendirmek, millî ve ahlâkî değerlere aykırı görüş ve davranışları 

engellemek amacıyla arayışlar ortaya çıkmıştır. Bu arayışlar doğrultusunda 1918 

yılında Meşîhat Kurumu’nun bünyesinde yeni bir teşkilât kurulmuştur. Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerinde Meşîhat Kurumu’nun yapısı ve işlevi tartışmalara 

neden olmuştur. Daha önce Meşîhat’a bağlı olan eğitim, adalet gibi görevler bu 

kurumdan alınmış, yetki ve sorumlulukları giderek sınırlandırılmıştır. Fakat ülke 

sorunlarının giderek artması Meşîhat Kurumu’nun yapısında yeni değişiklikler 

yapma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, 5 Mart 1918 tarihli kanun ile 

kurulan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin en az dokuz, en fazla 21 üyeden oluşacağı 

kararlaştırılmıştır. Görev ve sorumlulukları kanun ile belirlenmiş olan bu kurumdan, 

dinî, ilmî, ahlâkî ve sosyal alanlarda çalışmalar yapması istenmiştir. Yaptığımız 

araştırmada daha önceki tarihlerde Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin görevlerini ifâ 

eden bir kuruma rastlamadık. Üstlenmiş olduğu görevleri kendisinden önce yerine 

getiren herhangi bir kurum olmamasına rağmen Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 

kuruluşundan itibaren dönemin tanınmış ilim adamlarını bünyesinde toplayarak, 

dönemin sorunlarına çözüm getirmeye çalışmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, 

dönemin tanınmış âlimlerinden oluşturularak, 12 Ağustos 1918 tarihinde 

çalışmalarına başlamıştır. Kuruma ilk başta seçilen üyelerin memleketleri itibariyle 

ülkenin farklı bölgelerinden olmaları dikkat çekicidir. Köken itibariyle Balkanlar, 

Arabistan, Suriye, Doğuanadolu, İçanadolu gibi bölgelerden seçilen üyelerden 

oluşması, birlik ve beraberliğin sağlanmasının amaçlandığı ihtimalini ortaya 

koymaktadır. 

İstanbul merkezli olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, kuruluşundan kısa bir süre 

sonra fahrî taşra encümenliklerini kurarak kendisine verilen görevi, ülkenin bütün 
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bölgelerinde yerine getirmeye çalışmıştır. Taşra encümenliklerine baktığımızda, 

bunların daha çok Marmara, Karadeniz, Ege, İçanadolu gibi bölgelerde 

kurulduklarını görmekteyiz. Bunların özellikle başkente yakın bölgelerde 

kurulmaları, diğer bölgelerde oluşturulamamasının o dönem yaşanan savaş, işgal ve 

karışıklıklardan kaynaklanmış olması muhtemeldir. Meşîhat Kurumu’nun resmî 

yayın organı olan Cerîde-i İlmiye’nin yönetimi Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye 

verilmiş ve bu dergi vasıtasıyla kurumun beyannâmeleri ve üyelerin yazmış olduğu 

makaleler geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, faaliyetleri 

süresince düzenli toplantılar yaparak, gelen şikâyet ve talepleri değerlendirmiş, bazen 

de lüzum görülen konular, kurumun yetkili organları tarafından belirlenerek ele 

alınmıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye çok farklı konularda şikâyet ve taleplerin 

gelmesi ve çalışmasına esas olan mevzuat dolayısıyla kurum, dönemin toplumunun 

gündeminde olan hemen hemen bütün konularla ilgilenmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye devletin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmıştır. Ele almış olduğu 

meselelerin çözümlenmesi için ilgili kurumlar ve nezâretler nezdinde girişimlerde 

bulunmuştur.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin çalışmalarının başında yayın faaliyetleri 

gelmektedir. Kurum, çıkartmış olduğu Cerîde-i İlmiye vasıtasıyla üyelerinin ilmî 

konularda yazmış oldukları makaleleri yayınlamıştır. Dinî ilimler ve itikadî 

konularda yazılmış olan bu makalelerin yanı sıra, toplumun dinî ve ahlâkî yapasını 

koruma amacına yönelik beyannâmeler de bu dergi vasıtasıyla neşredilmiştir. 

Yayınlanan beyannâmelerde özellikle ülkenin savaşlar nedeniyle kötü gidişatına 

dikkat çekilmiş, birlik ve beraberlik mesajı verilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin yayın faaliyetleri büyük oranda Cerîde-i İlmiye ile sınırlı kalmıştır. 

Kuruluş kanununda kurumun dinî ve ilmî konularda kitap ve risaleler yazmakla 

görevli olduğu belirtilmesine rağmen, bu alanda fazla bir çalışma yapılmamıştır. 

 Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin üstlenmiş olduğu görevlerden biri de tebliğ 

faaliyetleridir. Kurum, yapmış olduğu yayınların yanısıra üyelerine vaazlar 

verdirerek ve taşra encümenlikleri vasıtasıyla İslâm dinini ve ahlâkî değerleri tebliğe 

gayret göstermiştir. Kurum zararlı görmüş olduğu içki, fuhuş, kadın ve erkeklerin 

uygunsuz davranışları, dine ve mukaddes değerlere saygısızlık gibi konularla 

mücadele etmiş ve bunların engellenmesi için ülkenin adlî ve güvenlik kurumları 
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nezdinde girişimde bulunmuştur. Bu doğrultuda dönemin basını takip edilmiş millî 

ve manevî değerlere aykırı Neşriyâta karşı mücadele edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin faaliyet göstermiş olduğu bir diğer alan ise eğitimdir. Kurum 

Medresetü’l İrşâd, Medresetü’l-Vâizîn, Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba’yı doğrudan 

idare etmiş, bu okullarda yapılan eğitime, hoca ve öğrencilerinin sorunlarına yönelik 

çok sayıda kararlar almıştır. Kurum ayrıca diğer eğitim müesseselerindeki din 

dersinin işleyişini takip etmiş ve görmüş olduğu eksikliklere müdahale etmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye ayrıca imam ve vâiz gibi din görevlilerinin 

yetiştirilmesine, bunların dinî ve ilmî yönden yeterli bir duruma gelmelerine yönelik 

çalışmalar yapmıştır. Savaş, işgal ve göçler nedeniyle zarar gören cami ve medrese 

gibi dinî müesseselerin korunmasına ve imarına dair kararlar almış, amaçları dışında 

kullanılan bu tür mekânların boşaltılmasını sağlamıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin taşra encümenlikleri de kendi bölgelerinde, merkez teşkilâtına paralel 

çalışmalar yapmışlardır. Bunlar üyeleri vasıtasıyla tebliğ faaliyetlerinde bulunmuş, 

dinî ve ahlâkî konularda görmüş oldukları yanlış davranışları yerel yöneticilerle 

işbirliği yaparak engellemeye çalışmışlardır. Taşra encümenliklerinden bazıları, din 

görevlileri ve halka yönelik kurslar düzenleyerek bunları dinî konularda 

bilgilendirmeye çalışmışlardır.  

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye, dönemin toplumunda gündemde olan çok sayıda 

konuyu ele almış ve farklı meselelere dair şikâyet ve talepleri değerlendirmiştir. Bu 

nedenle kurumu sadece ilmî yönü olan bir akademi olarak değerlendirmek yanlıştır. 

Faaliyetlerini sürdürmüş olduğu dört yıllık süre içerisinde, 171 toplantı yaparak 273 

konuda kararlar alan bu kurumu, dinî, ilmî ve toplumsal meselelere dair çalışmalar 

yapan bir üst kurul olarak değerlendirmek mümkündür. Zira bazı yönleri ile dâhiliye 

Adliye ve Maarif nezâretlerinin faaliyet alanlarına giren konularda, Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye kararlar almış ve bu bakanlıklardan gereğinin yapılmasını 

istemiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’ye gelen taleblerden anlaşılmaktadır ki, dört yıl 

gibi kıssa bir süre faaliyet göstermesine rağmen kurum, halkın dikkatini çekmiş ve 

birçok konuda çözüm mercii olarak kendisine müracaat edilmiştir. Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye’nin Kurum olarak siyasî konularda herhangi bir faaliyeti olmamıştır. 

Üyelerin ferdi görüş ve davranışları Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye nizamnâmesine göre 

müesseseyi bağlamadığı için, kurumun kararlarına bakıldığında siyasî alanda 
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herhangi bir çalışmasının olmadığı anlaşılmaktadır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye herne 

kadar siyasî kurumlarla ilgilenmemişse de topumun dinî ve millî çıkarları 

doğrultusunda çalışmalar yapmış, birlik beraberlik ve bağımsızlık duygularını 

güçlendirmeye, ahlâkî bozulmayı engellemeye gayret göstermiştir. 

Nev’-i şahsına münhasır bir kurum olarak değerlendirilmesi gereken Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin, kuruluşundan önce ve sonrasında, aynı özellikleri taşıyan bir 

müessese bulunmamaktadır. Büyük beklentilerle kurulmuş olan Dâru’l-Hikmeti’l-

İslâmiye, çalışmaları süresince önemli faaliyetlerde bulunmasına rağmen, dönemin 

zor şartları ve devletin yıkılış sürecini yaşaması nedeniyle yeterli yankıyı 

bulamamıştır. Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin çalışmaları kendisinden sonraki 

dönemlerde de övgüyle anılmıştır. Nitekim yeni kurulan TBMM’de Dâru’l-

Hikmeti’l-İslâmiye’nin faaliyetleri milletvekilleri tarafından övgüyle dile 

getirilmiştir. 

Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye tecrübesinin iyi bilinmesinin, Osmanlı Devleti’nin 

son dönemlerini anlamaya katkı sağlayacağına ve günümüz meselelerine çözüm 

getireceğine inanmaktayız. Zira Dâru’l-Hikmeti’l-İslâmiye’nin ele almış olduğu çok 

sayıda ilmî ve sosyal problemlerin, kendisinden sonraki dönemlerde de yaşandığını 

görmekteyiz.  
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