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A. GİRİş

II. Meşrutiyet, fıkri ve siyası açılardan olduğu kadar eğitim ta-
rihimiz, özellikle de medreselerin ıslahı ı konusunda yapılan çalış-
malar açısından da önem taşır. Bu dönemde medreseler birçok ba-
kımIardan geleneksel özelliklerinden ayrılarak yeni bir
yapılanmaya kavuşturulmaya çalışılmıştır. Biz burada konunun bü-
tünlüğünün sağlanması amacıyla öncelikle medreselerin bu döneme
kadarki kuruluş sistemi ve idarı yapısı hakkında kısa bilgi vermeyi
uygun görüyoruz.

Medreseler başlangıcından itibaren hükümdar, devlet adamı ve
ileri gelenler tarafından kurularak giderleri vakıflar yoluyla karşı-
lanmışlardır. Osmanlılara kadar İslam dünyasında kurulan medre-
selerin ilml ve idari teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakta-
dır. Bununla birlikte medreselerin kuruluş ve gelişmesinde devletin
mülkl ve adlI personele olan ihtiyacının karşılanması isteğinin de
varlığı3 dikkate alındığında medreselerin siyası otorite tarafından
kontrol ediliyor olması gerekir. Nitekim Selçuklularda müderrisle-
rin yanısıra diğer medrese personelinin tayini vezir tarafından ya-
pılmaktadır". Diğer taraftan kurulan medreselerin derecelendirilme-

* Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi.
ı. II. MeşrOtiyet dönemindeki medrese ıslahat hareketleri için, Bk. Zengin, II.

MeşrOtiyet Döneminde Medreselerin Islahatı Hareketleri, s. ı-313.
2. Bilhan, 900 Yıllık Bir Türk öğretim Kurumu, s. 117-130; Köymen, Büyük Sel-

çuklu m, s. 362-364; Turan, Selçuk Devri Vakfiyeleri I, s. 197-235; Turan, Selçuk Devri
Vakfiyeleri m, s. 17-171; Temir, Kırşehir Emiri Caca Oğlu, s. 126-133.

3. Köymen, Büyük Selçuklu m, s. 365.
4. Köymen, Büyük Selçuklu m, s. 362-365.
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si hakkında da açık bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bu hususta,
medreselerde okutulan ilimler dikkate alındığındas en azından orta
veya daha kuvvetli olarak orta ve yüksek dereceli öğretirnin yapıl-
dığı ileri sürülebilir.

Osmanlılar döneminde ise medreseler okutulan dersler, müder-
rislerinin maaşları, kuruluş zamanları ve kurucularının mevkileri
gibi hususiyetleri dikkate alınarak derecelndirilmişlerdir6. İlk teşki-
latlandırma faaliyeti Yıldınm Bayezid zamanında yapılarak? daha
sonra II. Murad ve Fatih dönemlerinde yeniden ele alınmıştır. Buna
göre Fatih döneminde Osmanlı medreseleri aşağıdan yukarıya
doğru şöyle teşkilatlanmıştır:

Haşiye-i Tecrid (20-25 akçe yevmiyeli)
Miftah (30-35 akçe yevmiyeli)
Telvih (40 akçe yevmiyeli)
Hariç (50 akçe yevmiyeli)
Dahil (50 akçe yevmiyeli)
Sahn- Seman (50 akçe yevmiyeli)

Son üç Medrese, müderrislerine verilen yevmiye açısından 50
akçe olarak eşittir. Ancak Hariç medreseleri Osmanlılardan önce
Anadolu'da beylik kuran hükümdar ve ailelerinin kurmuş oldukları
medreselere verilen payedir. Dahil medreseleri ise devrin en itibarlı
medresesi Sahn ı Seman'a hazırlık mahiyetinde olan medreselerdir
ki bunların başında Fatih Külliyesi içinde bulunan Musı1a-ı Sahn
medreseleri gelmektedir. Ayrıca Osmanlı Hanedanına mensup
olanların inşa ettirdiği medreseler de Dahil medreseleri grubu içine
alınmaktadır. Sahn-ı Seman ise bizzat padişahın yaptırdığı devrin
en büyük ve en itibarlı medreseleridir9• Şu halde bu son üç grup
medrese, müderrislerine ödenen yevmiye açısından aynı ise de ku-
ruluş devri ve kurucularının mevkilerinin farklılığından dolayı teş-
kilatın farklı gruplarını oluşturmaktadırlar. Ancak Fatih'ten sonra
gelen padişahların kurdukları medreseler de müderrislerine ödenen
yevmiyeler 60 akçeye yükseltildiğinden farklı bir medrese grubu
ortaya çıkmış, dolayısıyla yukarıdaki teşkilata Altmışlı medreseler

5. ~öymen, Büyük Selçuklu III, s. 379-380.
6. Ozergin, Eski Bir ROznameye Göre, s. 265; Uzunçarşılı, nmiye, s. 11-12.
7. Baltacı, XV. XVI. Asırlarda, s. 15.
8. Uzunçarşılı, tlmiye, s. 11,55.
9. Uzunçarşılı, nmiye, s. 11,55.
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grubu eklenmiştir. Nitekim Kanunı, adına kurduğu medreselerle
(Süleymaniye Medreseleri) Altmışlı medreselerin sayısını artırmış-
tırıo.

Daha sonraları ise yukarıda belirttiğimiz ana teşkilatta bazı de-
ğişiklikler yapılarakıl Hariç, Dahil ve Altmışlı medreseler İptida ve
Hareket adlarıyla ikişer kısma ayrılmış, ayrıca Musıla-i Süleymani-
ye ile Süleymaniye arasına Hamise-i Süleymaniye adı ile yeni bir
derece ilave edilmiştirıı. Buna göre medreselerin, dolayısıyla mü-
derrislerin dereçeleri şu şekilde düzenlenmiştir!3: Haşiye-i Tecrid,
Miftah, Telvih, Iptida-i Hariç, Hareket-i Hariç, İptida-i Dahil, Hare-
ket-i Dahil Musıla-i Sahn, Sahn-ı Seman, İptida-i Altmışlı, Hare-
ket-i Altmışlı, Musı1a-ı Süleymaniye, Hamise-i Süleymaniye, Sü-
leymaniye, Dam'l Hadis.

Yapılan bu düzenleme Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine
kadar geçerliliğini korumuştur!4. Gerçekten de Tanzimat yıllarına
ait defter ve belgeler incelendiğinde bu uygulamanın yürürlükte ol-
duğu görülmektedir. Bu döneme ait Bilad-ı Selase (Istanbul, Bursa,
Edirne) müderrislerinin kaydedildiği defterlerde, yukarıda son ver-
diğimiz dereceındirme ilk üçü. (Haşiye-i Tecrid, Miftah, Telvih)
hariç geçerlidirıs. Bu durumda "Istanbul medreselerine mahsus olan
dereceler Edirne ve Bursa için de geçerlidirI6". Ancak bu ifadeyi,
bahsedilen derecelerin -en azından Tanzimat dönemi için- sadece
bu merkezlere ait oldukları şekilde anlamak doğru olmayacaktır.
Zira Tanzimat yıllarında Bilad-ı Selase dışındaki medreselerde gö-
revli müderrislere verilen payelere bakıldığında yukarıdaki
payelerin olanlara da verildiği görülmektedir!? Nitekim Bağdat,
Şam, Halep, Kudüs, Trablusşam, Sakarya ve Kars medreselerinde

ıo. Baltacı, XV. XVi. Asırlarda, s. 49.
ıı. Bu değişikliğin tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber muhteme-

len XVIII. asırda yapıldığı tahmin edilebilir. Baltacı, XV. XVI. Asırlarda, s. 49; uzunçar-
Şılı, tlmiye, s. 58. Nite.~m XVII. asır ortalarına ait bir belgede bu derecelendirmeye rast-
lanmamaktadır. Bk., Ozergin, Eski Bir ROznameye Göre, s. 267-268, 275-287. Yine,
Baltacı'nın eserinde ele alınan medreselere verilen payelerin XVII. asır ortalarına hatta
sonlarına doğru böyle bir değişikliği taşımadığı görülmektedir. Bk, Baltacı, XV. XVI.
Astrlarda, s. 79, 82, 85, 91, 94, 97, 118, 134.

12. M.C.B., Mescit, s. 74.
13. Uzunçarşılı, tlmiye, s. 60.
14. Uzunçarşılı, tlmiye, s. 59.
15. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, RüOs Defterleri, M~daris-i Edirne ve Bursa, No:

139; Medans-i Edirne RuOsu, No: 230; Medans-i Asitane-i Aliye, No: 224.
16. M.C.B. Mescit, s. 74.
17. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, RüOs Defterleri, Medrese, No: 185, s. 250-253.
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görevli müderrislere İptida-i Hariç, Hareket-i Dahil ve Müsıla-i Sü-
leymaniye payeleri verilmiştir. Bu duruma bakarak Bilad-ı Selase
medreselerinde en az İptida-i Hariç payeli müderrislerin görev ala-
bildiği veya başka bir tabirle Bilad-ı Selase medreselerinin en az bu
paye ile teşkilata alındığı söylenebilir. Ancak bu payeler İstanbul,
Bursa ve Edirne dışında bulunan müderrislere de verilebilmektedir.
Yine, Haşiye-i Tecrid medresesinde göreve başlayan bir müderris
terfi ederek daha yüksek payeleri alabilmektedir. ~esela Telvih
(Kırklı) medresesinde görevli müderris terfi ettiğinde Iptida-i Hariç
veya Hareket-i Da~l payesi almaktadıris. Kırklı payeli bir müderri-
sin terfi ettiğinde Iptida-i Hariç payesini alması ve diğer terfilerde
bu sıraya uyulması19 Tanzimat yıllarında da bu uygulamanın geçerli
olduğunu göstermektedir.

Osmanlılarda medreselerin ve mensuplarının (ulema) merkez-
de bağlı oldukları kurum Şeyhulislamlık (Meşihat) kurumudur20•
XVI. asra kadar kadı ve müderris tayinleri vezir-i azamlar tarafın-
dan yapılırken bu tarihten itibaren 40 akçeden (Telvih) yukarı med-
reselerin müderrisleri şeyhulislamın vezir-azam vasıtasıyla padişa-
ha arzı ile, daha aşağı medreselerin müderrisleri ise kazaskerler
vasıtası ile yapılmıştır2!. Müderris tayinlerinin şeyhulislamın vezir-i
azam vasıtasıyla padişaha arzı ve onayı ile yapılması usülü Tanzi-
mat yıllarında da devam etmiş22, medreseler kısaca özetlemeye ça-
lıştığımız bu idari ve ilmi teşkilat ile II. Meşrutiyet dönemine kadar
gelmişlerdir.

Tanzimat dönemi ile hız kazanan Batılılaşma süreci içinde eği-
tim-öğretim alanında da önemli adımlar atılmıştır. Her ne kadar
Tanzimat Fermanı'nda bu konu ile ilgili bir hüküm bulunmamakla
birlikte23 uygulamalar bakıldığında Batı'ya ulaşabilmenin yolların-
dan birinin hatta en önemlisinin bilgi yolu olduğunun anlaşıldığı

ı8. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, RüOs Defterleri, Medrese, No: 185, s. 249; Cevdet
Maarif, No: 623, 3748.

19. Bu durum yukarıda verdiğimiz müderrls kayıt defterlerinde ve belgelerde açıkça
görülmektedir. Ancak şu hususu da belirtmeliyiz ki Tanzimat yıllarına ait medrese teşkila-
tı ve işleyişi hakkında aynntılı bilgi için Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Süleymaniye Kü-
tüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi gibi farklı yerlerde bulunan müderrls
kayıt defterleri ve tayinler ile ilgili belgelerin incelenmesi gerekir.

20. Fatih Kanunnamesi'nde Şeyhulislam ulemanın reisi olarak anılmaktadır. Bk, .
Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri i, s. 318; Uzunçarşılı, İlmiye, s. 174.

21. Uzunçarşılı, İlmiye, s. 59, 179.
22. Başpakanlık Osmanlı Arşivi, Cevdet Maarif, No: 996, 2511, 3233, 6289, 6334,

6743,6981. Orneklerin sayısını artırmak mümkündür.
23. Karal, Osmanlı Tarihi V, s. 181.
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görülmektedirl". Bu düşüncenin gelişmesi sonucu açılan yeni eği-
tim kurumları merkez ve taşrada teşkilatlandırılarak ülkede imkan-
lar ölçüsünde yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır25• Ancak şurası da bir
gerçektir ki yeni açılan mektepler ile mevcut medreseler arasındaki
dünya görüşü, zihniyet farklılığı yanısıra idari ve ilnll yapılanmada-
ki farklılık uzun yıllar devam etmiştir.

Medreselerdeki bozukluk ve yetersizliklerin görülerek gideril-
mesi için yapılan çalışmalar oldukça eski tarihlere götürülebilir.
Ancak disiplin, öğretim süresi, atamalarda geleneksel usUle riayet
ve belirlenen kitapların tam olarak okutulmasına dair hususlar üze-
rinde durulan bu 'çalışmalarda mevcut idari ve ilnll yapının yeniden
düzenlenmesi konusuna temas edilmemektedicı6• II. Meşrutiyet yıl-
larında medreselerin ıslahı gündeme geldiğinde geleneksel kuruluş
sistemi ve idarl yapıda bazı düzenlemelerin yapılması gereği üze-
rinde durulmuştur. Nitekim yapılan ıslahat hareketleri ile getirilen
yenilikler arasında, kuruluş sistemi ve idare ile ilgili olanlar en
fazla dikkati çeken hususlardır. Kanaatimizce böyle bir düzenleme-
nin yapılmasında, mekteplerin örnek alınmasının önemli rolü var-
dır. Yine, medreselerin ilnll veriminin artırılmasında böyle bir dü-
zenlemenin de faydalı olacağı düşünülmüş olmalıdır. Şu noktaya da
dikkati çekmeliyiz ki yapılan ıslahatta, meselenin kamuoyunda tar-
tışılmasının, önemli derecede belirleyici ve yol gösterici rolü ol-
muştur. Biz burada medreselerin kuruluş sistemi ve idari teşkilatı
konusunu ele alırken öncelikle devrin ileri gelen düşünür, müderris
ve medrese talebeleri arasında tartışılan ve ileri sürülen fikirleri ele
alıp değerlendirdikten sonra resmi olarak gerçekleştirilenler hak-
kında bilgi vereceğiz.

. ~. KURULUŞ VE İDARE ALANINDA İLERİ SÜRÜLEN
FIKIRLER

Bu konuda beliren görüşlerde, genelolarak öğretim süresi ve
derecesi birbirinden bariz şekilde ayrılan mekteplerdeki sistemin
medreselere de tatbiki ileri sürülmüştür. Diğer taraftan din görevli-
lerinin daha iyi yetiştirilebilmesi için mesleki eğitim veren yeni

24. Doğan, Tanzimatın İki Ucu, s. 20.
25. Tanzimat ve sonrasında açılan mektepler ve teşkilatlanmalan için, Bk, Akyüz,

Türk Eğitim Tarihi, s. 137-274; Ergin, Türk Maarif Tarihi I-II, s. 411-787, c. III-IV, s.
839-1578; Koçer, Türkiye'de Modern, s. 22-228; Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin, s. 17-
157.

26. Uzunçarşılı, İlmiye, s. 241-261; Tekindağ, Cumhuriyetin 50. Yılında, s. 29-33.
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medreselerin, aynca şahıslar tarafından özel medrese1erin açılması
fikirleri ileri sürülmüş, hatta mektep ile medresenin birleştirilmesi
fikrini savunanlar da görülmüştür.

Son dönem fikir adamlarımızdan Ziya Gökalp, medreselerin
teşkilat yönünden ıslahı konusunda düşüncelerini ortaya koymuş-
tur. Gökalp, her yerleşim alanında faaliyet gösteren medreselerin
Medrese-i Külliye adı altında birleştirilerek bunların orta ve yüksek
dereceli kısımlara aynımalarını istemektedir. Buna göre o orta de-
receli medreselerde, asıl derslere giriş ve onları kavramaya kolaylık
sağlayacak Arapça, Felsefe, Hesap, Hendese (Ult1m-ı Taliye) gibi
derslerin, yüksek dereçeli medreselerde ise Kur'an-ı Kerim, Hadis,
Fıkıh, Tefsir (Ult1m-ı Aliye) gibi asıl derslerin okutulmasını öngör-
mektedir. Bu medreselerin idaresi ise tayin edilen bir müdür tara-
fından yapılacaktır2? Gökalp, medreselerin mahalli teşkilatının bu
şekilde olması gerektiğini ifade ettikten başka merkezi idarenin de
Meşihat'a ait olması gerektiği fikrindedir. Zira yukarıda da belirtti-
ğimiz gibi II. Meşrutiyet döneminde esasen gelenekselolarak med-
reselerin bağlı olduğu merkezdeki resmi kurum Meşihat olmasına
rağmen Evkaf Nezareti'ne bağlı kimi medreseler de kurulmuştur.
Gökalp, bu ikiliği tenkit ederek Evkaf Nezareti'nin bir nevi Maliye
Nezareti olduğunu ve medreselerin maddi yönünü tanzim ettiğini
buna karşılık ilmi ve terbiyevi yönünü ihmal ettiğini belirtmekte-
dir2B• Ona göre medreselerin idaresi, imam, hatip, vaiz gibi din gö-
revlilerinin yetiştirilmesi Meşihat'ın asli görevleri arasında bulun-
maktadır29• 1917 yılında yapılan İttihat ve Terakki Kongresi'nde
Gökalp'in bu fikirleri doğrultusunda Evkaf Nezareti'ne bağlı mek-
teplerin Maarif Nezareti'ne30, medreselerin ise Meşihat'a3' bağlan-
ması yönünde karar alınmıştır. Nitekim aynı yıl çıkartılan kanun ile
ülkedeki bütün medreselerin idaresi Meşihat'a bırakılmıştıf2• Bun-
ların yanısıra Gökalp, halkın ihtiyacı olan din görevlilerinin ehliyet-
li şekilde yetiştirilebilmesi için Medresetü'l Vaizfn, Medresetü'l
Eimme ve'l Huteba, Medresetü'l Müezzinfn ve'l Kurra ile müderris
ihtiyacının karşılanması amacıyla Medresetü'l Müderrisfn'in kurul-
masını istemektedir33• Ancak Gökalp'in bu fikirlerine 1916 yılında

27. Gökalp, Medreseler, s. 81.
28. Bk. Ergin., Türk Maarif Tarihi III-IV, s. 1347.
29. Bk. Erişirgil, Bir Fikir Adamının, s. 165.
30. Bk. Erişirgil, Bir Fikir Adamının, s. 168.
31. Bk. Ergin., Türk Maarif Tarihi III-IV, s. 1342.
32. Bk. Medfu'is-i İlrniye Hakkında Kanun, s. 877, mad. 1.
33. Bk. Ergin., Türk MaarifTarihi III-IV, s. 1349.
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yayınlanan bir makalesinde yer verdiğini ve sözünü ettiği ilk iki
medresenin o tarihte var olduğunu belirtmeliyiz.

Mehmet Hilmi34ve Halim Sabit35de medreselerin orta ve yük-
sek dereceli öğretim kurumları olarak düzenlenmeleri gerektiği fik-
rindedirler. Her ikisi de Gökalp'in düşüncesine paralelolarak orta
dereceli medreselerde yardımcı, yüksek dereceli medreselerde ise
asıl derslerin okutulması gerektiğini savunmaktadırlar36• Yüksek de-
receli medreselerde ayrıca ihtisaslaşmaya gidilmesi üzerinde duran
Mehmet Hilmi, Medresetü'l Fevkalade adını verdiği yüksek dere-
celi medresede Tefsir-Hadis, Fıkıh ve Kelam bölümlerinin kurul-
masını gerekli görmektedir. Yine o, öğretim süresini orta dereceli
medreselerde on, yüksek derecelilerde ise beş yılalarak öngörmek-
tedirJ7•

Medreselerin ıslahı konusunda düzenli ve ayrıntılı bir plan ha-
zırlayan Şevket!' de38medreselerin idari ve ilmi teşkilatı konusunda
yukarıdakilere benzer fikirler taşımaktadır. O, öncelikle medresele-
rin orta ve yüksek dereceli olarak düzenlenmelerini istemektedir.
Buna göre yüksek öğretime ayrılan medreseler bir Merkez-i ilmi'yi,
orta öğretime ayrılan medreseler ise bir Daire-i Tedrisiye'yi mey-
dana getirecektir. Öncelikle medrese sayısı fazla olan belirli mer-
kezlerdeki medreseler idari olarak bu şekilde teşkilatlandıktan
sonra belirlenen sistem ülkenin tamamına yaygınlaştırılacaktır.
Şevketi, yüksek dereceli medreselerin idaresini sağlayacak Merkez-
i ilml'1erin, müderrislerin aralarında seçecekleri müdür, katip ve
idare heyetinden, orta dereceli. medreselerin idaresini gerçekleştire-
cek Daire-i Tedresiye'lerin ise hükümet tarafından tayin edilecek

34. 1878 yılında Gürün'de doğan Mehmet Hilmi medrese tahsilinin yanısıra D3rü'1
FünOn uıOm-ı Şer'iye ŞObesi'nden mezun olmuş, 1901 yılından itibaren bir süre Bayezid
Camii'nde dersler vermiştir. Bk, Albayrak, Son Devir Osmanlı m. s. 268.

35. Kazan'lı olan Halim Sabit (Şımay), tahsilini İstanbul'da tamamlamış ve müder-
rislik görevinde bulunmuştur. Sebilürreşad, Hikmet ve İslam Dergilerinde birçok makalesi
yayınlanan Halim Sabit, Gökalp ile Yeni Mecmua'da çalışmıştır. Mütareke yıllarında yurt
dışında bulunan Halim Sabit daha sonra yurda dönerek 1936 yılında İslam Ansiklopedi-
si'nde sekreterlik yapmış ve 1943 yılında vefat etmiştir.

36. Halim Sabit, Islah-ı Medaris, Sırat-ı Müstakim, s. 336; Gürünlü Hilmi, Islahat-ı
Medaris, Sırat-ı Müstakim, s. 203.

37. Gürünlü Hilmi, Islahat-ı Medaris, Sırat-ı Müstakim, s. 203.
38. 1877 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Şevketı, 1900 yılında Mekteb-i

Nüvvab-ı bitirecek bir süre Robert Kolejine devam etmiş, daha sonra Almanya'da değişik
üniversitelerde öğrenim görmüştür. Yurda döndüğünde Meşihat'a bağlı birimlerdeki me-
muriyetinin yanısıra müderrislik görevinde de bulunmuş, 1934 yılında vefat etmiştir. Bk,
Albayrak, Son Devrin İslam, s. 174-177.
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müdür ve idare heyeti tarafından oluşturulmasım istemektedir39•
Yine Şevketi, diğerlerinde olduğu gibi orta dereceli medreselerde
yardımcı, yüksek dereceli medreseerde ise asıl derslerin okutulası-
m, ayrıca yüksek dereceli medreselerin Ulfim-ı Şer' iye, Fıkıh, Hik-
met ve Lisan olarak dört ana ve gerektiği kadar alt şubeye ayrılması
gerektiği fıkrini ileri sürmektedirw. Şevketi'nin, yüksek dereceli
medreselerinin idaresinin müderrisler arasından seçilen bir müdür
ve idare heyeti tarafından yapılması fıkri, bugünkü, üniversitelere
özerklik verilmesi fıkri ile benzerlik göstermektedir. Bu hususta
Mehmet Hilmi de ŞevketI'ye katılmaktadır. Mehmet Hilmi ayrıca,
sayfaları Ders Vekaleti tarafından mühürlenmiş ve talebe hakkında
her türül bilginin toplandığı bir defter tutulmasım da istemektedif4'.

Diğer taraftan Şevketi öğretim süresini orta kısım için sekiz,
yüksek kısım Ulum-ı Şer'iye Şubesi'nde dört veya altı, diğer şube-
lerde ise üç veya beş yılolarak tesbit etmektedir'2.

Yukarıdaki teklifler dışında farklı olarak ortaya atılan görüşler
de vardır. Mesela, Bursa Cami-i Kebir dersiamlarından Ahmet
Zaid, medreseleri tıpkı mekteplerdeki adları ile İptidai, rüşdl, idadi
ve ali derecelere tekabül eden dört devreli bir yapı içerisinde değer-
lendirmektedir. Buna göre köylerde ve küçük kasabalarda iptidal,
büyük kasabalarda iptidaı ve rüşdi, vilayetlerde iptidai, rüşdi ve
idadi, Dersaadet (İstanbul)'te ise bütün derecelerde medreseler ku-
rulmalıdır'3. O, öğretim süresini iptidallerde dört veya altı yıl, rüşdi
ve idadllerde üç yıl, all medreselerde ise dört yılolarak önermekte-
dif"4. Yine farklı bir görüş olarak dikkati çeken öneriyi Beyanü'l
Hak Dergisi' nde rastlamaktayız. Yazarı belirtilmeyen bir makalede
medreselerin, okutulan derslere göre sınıflandırılması fıkri ileri sü-
rülmektedir. Buna göre medreseler okutulan derslere göre gruplan-
dırılmalı, bir veya birkaç medresede Tefsir, Fıkıh gibi sadece bir
tek ders okutulmalı, bu dersin verildiği medreseyi bitiren talebe
başka bir dersin okutulduğu medreseye giderek tahsiline orada
devam etmelidir. İlgili yazıda, ayrıca Medrese-i Aliye adlı yüksek
dereceli bir medresenin kurularak Mekteb-i Nüvvab45, Hukuk ve

39. Şevket!, Medliris-i İslamiye, s. 60-63.
40. Şevketı, Medliris-i İslamiye, s. 17-18.
41. Gürünlü Hilmi, Islahat-ı Medliris, Sırat-ı Müstakim, s. 202.
42. Şevket!, Medliris-i İslamiye, s. 19-20.
43. Ahmet Zaid, Isıaıı-ı Medliris, Sırat-ı Müstakim, s. 390.
44. Ahmet Zaid, ısıaıı-ı Medliris, Sırat-ı Müstakim, s. 391.
45. Şer'ı Mahkemelerde görevli kadıların yetiştirilmesi amacı ile 1854 yılında Mual-

limhane-i Nüvvab adı ile açılan bu medrese, 1884'ten sonra Mekteb-i Nüvvab, 1910 yılın-
da ise Medresetü'l Kuzat adını almıştır. Bk. Ergin, Türk Maarif Tarihi I-II, s. 157-159.
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Mülkiye Mekteplerinde tedris olunup da medreselerde okutulma-
yan bilimlerin burada okutulması öngörülmektediıM. Her ne kadar
bu düşüncenin esasını da medreselerin orta ve yüksek dereceli ola-
rak ayrılması fikri oluşturuyormuş gibi görünüyorsa da dikkat edi-
lirse yazar, yüksek dereceli medresede sadece idari ve hukuki alan-
larda ilgili derslerin öğretimini öngörmektedir. Kanaatimizce böyle
bir düşüncenin altında yatan gerçek amaç, medreselilere önceden
olduğu gibi idari ve adlt alanlarda istihdam imkanı oluşturabilmek-
tir.

II. Meşrutiyet Döneminde medreselerin yeniden yapılanması
konusunda yapılan tartışmalarda özel medreselerin kurulması fikri
ileri sürüldüğü gibi mektep ve medresenin birleştirilmesi fikrinden
de bahsedilmiştir. Mesela bir medrese talebesi olan Salih Vecdi,
medreselerin ıslahı konusunda her işi devletten beklemenin doğru
olmadığını bu sebeple değişik alanlarda ileri gelenlerin bir araya
gelip güçlerini birleştirerek örnek bir özel medrese kurabilecekleri-
ni belirtmektedir47• Mehmet Şükrü ise medrese programlarına fen
dersleri ilave etmekte bu kurumların ıslah edilemeyeceklerini zira,
çok kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu, böyle bir ıslahat gerçek-
leşmiş bile olsa eğitimdeki ikiliğin ülkenin geleceği açısından fay-
dalı sonuçlar vermeyeceğini söylemektedir. O, Bütün öğretim ku-
rumlarının temel amacının ülke insanlarına ferdt ve içtimat
vazifelerini öğretmek olduğunu belirterek, mektep ve medresenin
nihat amaçlarının aynı olduğunu, bu sebeple her iki kururnda da
aynı program ve nizamın tatbikinin gerekli olduğu fikrini savuna-
rak mektep ve medreselerin birleştirilmelerini istemektedir48• Bu
fikir, yıllar sonra gerçekleştirilecek eğitim-öğretimi n tek bir teşkilat
ve ideal etrafında birleştirilmesi düşüncesi ile gösterdiği paralellik
dolayısıyla oldukça dikkat çekicidir.

Buraya kadar ileri sürülen fikirleri değerlendirecek olursak,
medreselerin ıslahı ile ilgilenenlerin, medreselerin kuruluş sistemi-
ni mevcut hali ile yetersiz gördükleri ve çeşitli çözüm arayışlarına
giriştikleri görülmektedir. Bu hususta çare olarak da mekteplerin
kuruluş sistemi ve idari yapısının örnek alınması fikrinin ağırlık ka-
zandığı anlaşılmaktadır. Buna göre medreselerin, orta ve yüksek
dereceli kısımlara, ayrıca yüksek dereceli medreselerin ihtisas alan-
larına göre çeşitli şubelere ayrılması fikri ortaya atılmaktadır. İdart

46. Bk. Is1llh-ı Medliris, Beyanü'1 Hak, s. 251.
47. Salih Vecdi, Medliris-i HOsOsiyeye Muhtacız, Sebilürreşad, s. 104.
48. Ahmet zaid, Is1llh-ı Medaris, Sırat-ı Müstakim, s. 390.
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olarak ise özellikle Şevketi ve Gökalp'in fikirleri, medreselerin tek
tek doğrudan merkeze bağlı olmaları usôlünün terkedilerek aynı de-
receli medreselerin aynı yerleşim bölgesinde kendi aralarındaki bir-
liğinin sağlanarak merkeze bağlanmaları noktasında ağırlık kazan-
maktadır. Esasen bu fikir 1869 tarihli Maarif-i Umumiye
Nizamnarnesi gereğince vilayet merkezlerinde kurulan ve o bölge-
nin eğitim-öğretim çalışmalarının düzenlenmesinden sorumlu
Vilayet Maarif Meclisleri'nin kurulması ve bunların merkezdeki
Meclis-i Kebir-i Maarif e bağlanmaları uygulaması49 ile benzerlik
göstermektedir. Gökalp ve Şevket! bu fikirleri ile aslında medrese-
lerin taşra teşkilatının ana unsurlarını belirlemiş olmaktadırlar.
Merkez teşkilatı ise temas edilmemesine ve o dönemdeki kısmı ay-
rılığa rağmen eskiden olduğu gibi Meşihat ve buna bağlı olarak da
Ders Vekaleti'nden oluşmaktadır. Şurası da bir gerçektir ki belirti-
len fikirlerin olgunlaşmaya ihtiyacı vardır. Ancak bu şekli ile kıs-
men de olsa resmı olarak gerçekleştirilen ıslahat hareketlerine etki-
lerinin olduğu görülmektedir.

c. KURULUŞ VE İDARE ALANINDA RESMİ OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLİKLER

II. Meşrutiyet döneminde yapılan ıslahat çalışmaları çevçeve-
sinde medreselerin kuruluş sisteminin büyük ölçüde değiştirilerek
mekteplere benzer olarak orta ve yüksek dereceli öğretim yapan ku-
rumlar şeklinde düzenlenmeye çalışıldığı görülmektedir.

1910 yılında hazırlanan Medaris-i İlmiye Nizamnamesi'nde
medreselerin kuruluş sistemi hususunda herhangi bir derecelendir-
me sözkonusu değildir. Nizamnameye göre medreseler öğretim sü-
resi oniki yılolan kurumlar olarak düzenlenmişlerdiim. Bu ni-
zamnameye ek olarak taşra medreseleri ile ilgili hususların açıklığa
kavuşturulması amacı ile hazırlanan nizamnamede konu ile ilgili
yeni bir hükmü n bulunmadığına bakaraksı, öngörülmüş sistemin İs-
tanbul medreseleri ile birlikte ülkedeki bütün medreseleri kapsadı-
ğını söyleyebiliriz.

1914 yılında hazırlanan Islah-ı Medaris Nizamnarnesi ile med-
reselerin derecelendirilerek yeni bir statüye kavuşturulması yolunda

49. Ahmet Zaid, Islah-ı Medans, Sırat-ı Müstakim, s. 391.
50. Medans-İ İlmiye Nİzamnamesİ, s. 133-135, mad. 31.
SI. Bk. Medarİs-İ Ilmiye Nizamnamesİne Zeyl Olarak, s. 1-4.
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önemli adımlar atılmıştır. Öyle ki, getirilen yeni esaslar, küçük bazı
değişikliklerle medreselerin kapatılmalarına kadar devam etmiştir.
1914 ıslahatında öncekinden farklı olarak, yapılan düzenlemelere
öncelikle İstanbul medreselerinden başlanmıştır. Buna göre İstan-
bul'da öğretime uygun olan medreseler tesbit edilereks2 düzenlen-
miş ve Darü'l Hilafeti'l Aliye Medresesi adı altında birleştirilerek
tek bir medrese olarak kabul edilmişlerdirS3• Kurulan bu medrese,

Tali Kısm-ı Evvel (Orta öğretim birinci basamak)
Tali Kısm-ı Sani (Orta öğretim ikinci basamak)
Ali (Yüksek Öğretim)
Medresetü'l Mütehassın (İhtisas öğretimi) olmak üzere, ilk üçü

dör der sonuncusu ise iki yıllık olarak derecelendirilmiş, ayrıca her
kısım dört sınıfa, her sınıf da dört şfibeye ayrılmıştırs4. Görüldüğü
gibi bu nizamname ile medrese1erin kuruluş sistemine getirilen esas
önemli yenilik, yüksek dereceli medresenin üzerinde dini bilimler
alanında ihtisas öğretimi yapılan bir medresenin, Medresetü'l Mü-
tehassın'in açılmış olmasıdır. Her ne kadar daha önceleri de ihtisas
medreselerinin varlığı bilinmekte ise de son dönemlerde bu medre-
selerin ve ihtisas öğretiminin ihmal edildiği de bir gerçektir. 1914
yılındaki bu teşebbüs ihtisaslaşmanın gereğinin anlaşılması ve uy-
gulamaya alınması bakımından önemli ve olumlu bir gelişmedir.
Esasen böyle bir medresenin kurulması fikrinin II. Meşrutiyet dö-
neminde, 1914 nizamnamesinin yayınlanmasından önce de var ol-
duğunu görmekteyiz. 5 Cemaziyelevvel1329/11 Mayıs 1911 tarihli
bir belge, Priştine' de yeni tarz bir medresenin açılmasının planlan-
dığını göstermektedirSs. Öğretim süresi yedi yıl olarak tasarlanan bu
medresenin son iki yılında talebelerin, beş ayrı şfibeye ayrılan dini
bilimlerden birisinde ihtisas öğrenimi görmeleri öngörülmektedir.
Ancak bu medresenin kurulup kurulmadığı hakkında bilgimiz bu-
lunmamaktadır. Diğer taraftan, 1914 nizamnamesinin yayını anma-
sından yaklaşık yedi ay önce Sebilürreşad Dergisi' nde yayınlanan
bir yazıdas6, Ders Vekaleti tarafından Medresetü'l Mütehassın'in
kurulmasına teşebbüs edildiği ve çalışmaların son aşamaya geldiği
bildirilerek kurulacak medresenin nizamnarnesi esbab-ı mficibe

52. Bk. Kütükoğlu, Dfuii'l HiIMeti'l Aliye Medresesi, s. 29-192.
53. Isllih-ı Medaris Nizamnamesi. s. 1325, mad. ı.
54. Isllih-ı Medaris Nizamnamesi. s. 1325. mad. 2.
55. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Blib-ı Ali Evrak Odası. No: 292277.
56. Bk. Ders Veklilet-i Cemesinin, Sebilürreşad, s. 418.
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başkanlığında toplanacak bu meclisin üyeleri, Darü' 1 hi/afeti' 1
Aliye Medresesi müdür-i umurnileri ve Evkaf Nezareti Müessesat-ı
İlmiye Müdüründen oluşmaktadır. Nizamnamede, taşra medresele-
rinin idari durumu hakkında geniş bilgi verilmekle birlikte, bu hu-
susun ayrı bir talimatname ile ele alınacağı ifade edilmektedir73•

Medreselerin ıslahı konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde
1917 yılında yayınlanan kanun ile 1914 yılında getirilen derecelen-
dirme sistemi geçerliliğini sürdürmüş ancak isimlerde aşağıdaki şe-
kilde değişiklik yapılmıştır74•

İptida-i Hariç (Orta öğretim birinci basamak)
İptida-i Dahil (Orta öğretim ikinci basamak)
Sahn (Yüksek öğretim)
Medrese-i Süleymaniye (İhtisas öğretimi)

Geleneksel medrese sisteminden mülhem olarak bu isimlerin
verilmesi yanısıra daha önce dört yılolan orta ve yüksek dereceli
medreselerin öğretim süresi üç yıla indirilmiş, buna karşılık iki yıl
olan ihtisas medresesinin öğretim süresi üç yıla çıkarılmış, ayrıca
iki yıl süreli hazırlık sınıfı kurulmuştur75• Yine bu dönemde taşra
medreselerinin de İstanbul medreseleri gibi teşkilatlandınıması ko-
nusunda bir teşebbüsün varlığını görmekteyiz. Ancak bu uygulama
şimdilik Meşihat'ın belirleyeceği belli merkezler için sözkonusu-
dur76• İstanbul medreselerinin teşkilatından farklı olarak orta dere-
celi medreseler halinde düzenlenen taşra medreseleri konusundaki
bu girişim, ülkedeki bütün medrese1erin aynı teşkilat altında birliği-
nin sağlanması yolunda atılan önemli bir adımdır.

1917 yılında yapılan medrese ıslahat çalışmalarında idari ba-
kımdan önemli kararlar alınarak medrese1erin yönetimindeki ikili-
ğin giderilmesi öngörülmüştür. Hazırlanan kanun ile getirilen
hükme göre ülkedeki bütün medreselerin yönetimi Meşihat' a bağ-
landığı gibi yeni medrese1erin açılması ve taşra medreselerinin İs-
tanbul medreseleri şeklinde teşkilatlandınıması faaliyetleri de ta-
mamen Meşihat' a bırakılmalıdır77• Daha sonra yayınlanan

73. Bk. ısıaıı-ı Medaris Nizamnamesi, s. 1328, mad. ı8.
74. Bk. Medaris-i tlmiye HlJ.kkında Kanun, s. 877, mad. 3.
75. Bk. Dam'l HilMeti'1 Aliye Medresesi ile Taşra Medarisi, s. 748, mad. 20;

Medaris-i İlmiye Hakkında Karıun, s. 877, mad. 4-7.
76. Bk. Dacü'l HilMeti'1 Aliye Medresesi ile Taşra Medacisi, s. 747, mad. 17.
77. bk. Medaris-i tlmiye Hakkında Kanun, s. 877, mad. ı.

mJ
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nizamnamede ise bu duruma teyid edilerek medreselere tayin edile-
cek idarecilerin ve taşrada kurulacak yeni usUldeki medreselerin
nerelerde kurulacaklarına dair kararın verilmesi yetkisinin Meşi-
hat'a ait olduğu belirtilmektedir78• Bu kararların ardından gerçekleş-
tirilen uygulamalara bakıldığında, medreselerin idfui olarak tek bir
makama bağlanmaları konusunda ilerleme sağlandığı görülmekte-
dir. Nitekim 1913 yılında Evkaf Nezareti'ne bağlı olarak kurulan
Medresetü'l Vaizın ve Medresetü'l Huteba ve'l Eimme 1919 yılında
Medresetü'l irşad adı altında birleştirilerek yönetimi Meşihat'a
bağlı bir kurum olan Dam'l Hikmeti'l İslamiye'ye79 bırakılmıştıro.

Merkezi idarenin tek elden yapılması karara bağlanırken, diğer
taraftan da bilhassa yüksek dereceli medreselerin idaresinde, mü-
derrislere de söz hakkı verilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır.
Nitekim bir ihtisas medresesi olan Medrese-i Süleymaniye'nin yö-
netiminde, üyeleri medresede görevli müderrislerden oluşan bir
meclise görev verilmektedir. Başkanı üyeler arasından seçilecek bu
meclisin görevi, öncelikle medresedeki eğitim-öğretimin mükem-
melleştirilmesini sağlamak ve bu konuda tedbirler almak olarak be-
lirlenmiştir!. Diğer taraftan aynı nizamname ile taşra medreseleri-
nin idfui ve ilmi yönlerden ıslah edilmelerine yardımcı olmak ve
eksikliklerin giderilmesi amacıyla her bölgede Encümen-i ilmllerin
kurulması da kararlaştınlmıştır2• Müftülerin başkanlığında, Evkaf
memurlarından iki kişi ve medrese müdürlerinden oluşan bu encü-
menIerin kurulması ile, medreselerin ıslahı hareketinin taşrada daha
hızlı bir şekilde yaygınlaştınlması hedeflenmektedir.

İstanbul'daki Darü'l Hilafeti'l Aliye Medresesi'nin değişik de-
recelerinin idaresinde de birtakım farklılıklar getiren 1917 ni-
zamnamesine göre sınıfların şubelerine müdürler yerine müdür yar-
dımcılarının, Medrese-i Süleymaniye'nin belirli bilim dalları esas
alınarak kurulan her bir şubesinin idaresi için de müdürlerin atan-
ması karara bağlanmıştır. Yine bu nizamname ile kurulan hazırlık
sınıfları idari bakımdan İstanbul' da İptida-i Hariç Müctüriyet-i
Umumiyesi'ne, taşrada ise bağlı oldukları medreselerin müdürlük-
lerine bağlanmıştır.

78. Bk. DfuiI'l HilMeti'l Aliye Medresesi ile Taşra Medarisi, s. 745-747, mad. 5-17.
79. İslamın yaygınlaştınıması ve getirdiği kurallann insanlara öğretilmesi amacını

taşıyan bu kurum, 25 Ağustos 1918 yılında kurulmuştur. Bk. Albayrak, Son devrin İslam,
s. 7-191; Ergin, Türk MaarifTarihi I-LL,s. 276-278.

80. Bk. Ceride-i İlmiye, 5,:Sene, Aded 51, Kasım 1919, s. 1239.
8ı. Bk. Daril'l HilMeti'l ~iye Medresesi ile Taşra Medarisi, s. 747-748, mad. 14.
82. Bk. DfuiI'l HilMeti'l Aliye Medresesi ile Taşra Medarisi, s. 747, mad. 18-19.
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1) Geleneksel yapıları içerisinde son dönemlere kadar gelen
medreseler, II. Meşrutiyet dönemindeki Islahat çalışmalan içinde
ilnll ve idari teşkilatlan açısından ele alınarak yeniden düzenlenme-
ye çalışılmıştır.

2) Yeni düzenlemeye il~ olarak İstanbul medreselerinden baş-
lanmıştır. Darü'l Hilafeti'} Aliye Medresesi adı ile tek bir medrese
çatışı altında birleştirilen Istanbul medreseleri orta ve yüksek dere-
celi olarak düzenlenmiş, aynca orta dereceli medreseler birinci ve
ikinci basamaklara aynlmış, orta dereceli medreselerden önce ha-
zırlık sınıfı, yüksek dereceli medreselerden sonra ise bir ihtisas
medresesi açılmıştır.

3) Yeterli ve kaliteli din görevlisi yetiştirmek amacı ile mesleki
eğitim veren medreseler açılmıştır.

4) Taşra medreselerinin yeniden düzenlenmesine belirli mer-
kezlerden başlanmıştır. Ancak bu medreseler orta dereceli olarak
düzenlenmiş dolayısıyla yüksek dereceli ve ihtisas medreseleri sa-
dece İstanbul' a münhasır kalmıştır. Ancak bunu yadırgamamak ge-
rekir; zira aynı dönemde yüksek dereceli ihtisas öğretiminin yapıl-
dığı Daı-ü'l Fünfin da sadece İstanbul'da bulunmaktadır.

5) Medreselerin bağlı olduklan merkezdeki kurum konusunda
Meşihat-Evkaf Nezareti ikiliği sözkonusudur. Medreseler gelenek-
selolarak 'meşihat'a bağlı iken bu dönemde Evkaf Nezareti'nin
kendi bünyesine bağlı medreseler açması bu ikiliği doğurmuştur.
Ancak bu durum 1917 yılında giderilmiştir.

6) Getirilen yeni düzenleme mekteplerinki ile benzerlikler gös-
termektedir. Bu durumda, uygulamada mekteplerin kuruluş ve idari
yapısının örnek alındığı söylenebilir.

7) Medreselerdeki yeni düzenlemeye duyulan ihtiyacın günde-
me getirilmesi, tartışılması ve geliştirilmesinde devrin ileri gelen
şahsiyetlerinin önemli katkıları olmuştur. Uygulamaya konulanlar
ile ileri sürülenler arasındaki benzerlik bu gerçeği ortaya koymakta-
dır.

8) Örnek mahiyette özel medreselerin kurulması ve mektepler-
le medreselerin birleştirilmesi gerektiği yönünde görüşler yaygınlık
kazanmamakla birlikte ortaya atılmıştır.
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9) Yapılan yeni düzenlemelerdeki başlıca amaç, açıkça söylen-
memelde birlikte, medreselerin mekteplerle denk hale getirilmesi
gayreti olarak görünmektedir. Bu düzenleme ile medrese, devrin
modem eğitim-öğretim kurumları ile benzer yapıya kavuşturulma-
ya çalışılmıştır.

10) Bütün çalışmalara rağmen düzenlemeler İstanbul ve bazı
merkezlerle sınırlı kalmıştır. Yaygınlaştırılamaması konusunda ka-
naatimizce devletin içinde bulunduğu olağanüstü şartların önemli
rolü olmuştur.
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