
Keep ng the Old, Favor ng the New: The World of the Tractates of the Madrasah Reform
Abstract  Th s art cle concerns She kh Al  Efend zade Hodja Muhy dd n’s Medrese-
ler n Islah  (Madrasah Reform), wh ch s s gn f cant as the f rst and only tractate 
wr tten before the Proclamat on of the Second Const tut onal Per od. The tractate, 
wh ch was publ shed n 1897 n Egypt, s compared w th the other publ shed trac-
tates of the madrasah people/the ulema of the Second Const tut on. These nclude 
the works of Mehmed Fa k Efend  of D yarbek r, V ldan Fa k Efend , Ayd n’s deputy 
Mehmed Ubeydullah Efend , Hal m Sab t Efend  of Kazan, and Mehmed evketî 
Efend . By emphas z ng the s m lar and d fferent proposals and cr t c sms ncluded 
n the tractates, self-cr t c sm that was done by these wr ters who had madrasah roots 
or madrasah connect ons n one way or another s shown to be a s gn of the r knowl-
edge on the top c n the process lead ng to Islah-  Medâr s N zamnâmes  (October 
1, 1914). Although none of the aforement oned tractates can be qual f ed as an deal 
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reform text, a good jo nt text can be produced by cons der ng all these tractates to-
gether, and th s s part ally apparent n the 1914 Regulat ons.
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G r

Osmanl  Devleti’nin son dönemlerine do ru, her geleneksel kurum gibi 
medreseler de modernle me taleplerinden fazlas yla nasibini alm t . Padi ahla-
r n bilinçli-bilinçsiz ve saray n programl -programs z ihmalleri, vak f gelirlerinin 
azalmas , mekteplerin gözde e itim kurumlar  haline gelmesi gibi sosyal ve siyasi 
hadiseler medreselerin maddi ve manevi geri planda b rak ld n  akla getirmek-
tedir. Medreseler, medreselerin amaçlar , genel e itim sistemi içerisindeki yeri/
faydas  ve geri kalm l  gibi meseleler aç s ndan birçok mühim yaz n n konu-
su olmu tu. Medrese tedrisi hakk nda ne redilen makale, rapor, haber, layiha ve 
risâlelere ilaveten s rf bu konu ile ilgili özel konferanslar ve ilmî toplant lar tertip 
edilmi , medrese sorunlar  en ince ayr nt s na kadar tart lm t .1 Medreselerin 
mevcut durumunu ele al p teklifler/çözümler sunan yaz lar, yazarlar n sahip oldu-
u siyasi ve ideolojik dü üncelere göre ekillenmi ti. Esas itibariyle bu yazarlar n 

siyasi/sosyal dünya görü lerini net çizgilerle ay rmak mümkün de il.2 Ancak daha 
önce yap lan çal malara bak ld nda onlar n dü üncelerinin genel hatlar yla üç 
tasnifte verildi i görülmektedir. Makaleyi belli bir zemine oturturken dikkate al-
d m z bu üç dü ünce tarz ndan biri devletin ve sosyal hayat n her türlü dinî 
etkiden kurtar larak medreselerin kökten kald r lmas n  savunan bat c l k, biri 
dinin sadece kültürel ve manevi bir fonksiyon ta d n  dü ünen ve medresenin 
sadece din görevlilerinin yeti tirildi i bir e itim kurumu haline dönü türülmesini 
talep eden Türkçülük, di eri ise tenkitlere büyük ölçüde kat lmakla beraber med-
resenin devletin önemli bir e itim kurumu olarak modern bir ekilde ihya edil-
mesini yani medreseleri yeniden sistemin merkezine ta may  arzulayan slamc l k 

1 smail Kara, Türkiye’de slâmc l k Dü üncesi, I, ( stanbul: Kitabevi, 1997), s. 64; Ya ar Sar -
kaya, Medreseler ve Modernle me, ( stanbul: z Yay nc l k, 1997), s. 105-106. Medreselerle 
ilgili yeniden yap lanma te ebbüsleri  Esra Yakut’a ait bir kitapta da (Osmanl  Devleti’nin 
Son Y llar nda Me ihat, Adliye, Maarif ve Hilafet 1918-1922, ( stanbul: Kitap Yay nevi, 
2020), s. 111-119.) ele al nm t r.

2 smail Kara, Din le Modernle me Aras nda, ( stanbul: Dergâh Yay nlar , 2003), s. 41-42; 
Sar kaya, Medreseler ve Modernle me, s. 104.
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idi.3 Bu üç grubun medreseler konusunda birbirlerine hayli yakla an kanaatleri ve 
programlar  da vard .

Medrese kökenli talebelerin, müderrislerin ve kad lar n gazete ve dergilerde ç -
kan -baz  uyar lar  ve talepleri içeren- medreseler hakk ndaki yaz lar , hiç üphesiz 
medreselerin gelecekte mamur bir halde var olmas n  isteyen, medreselerin lehine 
yaz lm  iyi niyetli yaz lard . Medrese slahat na fazlas yla yo unla p medreselerin 
iyile tirilmesi için büyük çaba sarfeden bu kesim/ slamc lar; söz konusu yakla m-
lar yla bir taraftan geleneksel anlay  korumay , bir taraftan da modernle meyi 
öngörüyorlar, modernle me ile dinîle menin ayn  süreç içinde beraber yürümesini 
talep ediyorlard .4 Bu manada modern ça n problemlerini slam n ana kaynakla-
r na dayanarak halletmeyi savunan slam modernizminin öncü isimlerinden 
Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh ve daha birçok ismi yap lan slahatlar n 
zihniyet dünyas n  ve dolay s yla medrese slahat yla ilgili talepleri anlayabilmek 
için hat rlamak gerekir. Müslüman toplumlar n Bat  kar s nda güçlü bir ekilde 
varolmas n  arzulayan slam modernizminin bu öncü isimleri slam dünyas n n 
kurtulu unu daha çok e itimde görmü , her türlü slâhat n e itimdeki dönü ümle 
gerçekle ece ine inanm lard .5

Medrese talebeleri ile medrese tahsilinden farkl  ekillerde geçmi  ve akabin-
de müderrislik yapm  medreselilerin gazete ve dergilerdeki medrese slâh yla il-
gili yaz lar /makaleleri dikkatleri hemen celbedecek yo unluktayd . Medreselerin 
slâhat yla alakal  bu yaz lar aras nda makalede merkeze ald m z metinlerin bas m 
tarihlerinden hem daha eskiye giden hem de e zamanl  olarak yay mlanan tart -
ma metinleri bulunmaktayd . Özellikle S rat müstakim, Sebilürre ad gibi dönemin 
önemli dergilerinde medreseler hakk ndaki yaz lar büyük bir yekûn tutmaktayd .6

3 Sar kaya, Medreseler ve Modernle me, s. 104-105.
4   Kara, Türkiye’de slâmc l k Dü üncesi, s. 64; smail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Me-

sele Olarak slâm, ( stanbul: Dergâh Yay nlar , 2008), s. 27-28, 380-381; smail Kara, “ s-
lamc l n Dünü, Bugünü, Yar n ”, (Konu ma) Ba larba  Kongre ve Kültür Merkezi, 21 
Nisan 2017.

5   Kara, Türkiye’de slâmc l k Dü üncesi, s. 25, 63-65; Mustafa Sönmez, “ slam Modernizmi-
nin Do u u ve ki Önemli Temsilcisi”, Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 18 
(2002), s. 151, 153; Tülay Yücel, “Modern slam Dü üncesinde E itim Anlay  (Fazlur 
Rahman, Muhammed kbal ve Cemaleddin Afgani Örne i)”, nsan ve Toplum Bilimleri 
Ara t rmalar  Dergisi, IX/2 (2020), s. 1176, 1181.

6 Mesela bkz. Gürünlü Hilmi (Bayezid dersiamlar ndan), “Islahat-  Medâris Hakk nda Bir 
Mütalaa”, S rat müstakim, III, 65, (Dersaadet 19 Zilkade 327/19 Te rinisani 325), s. 200-
204; Mehmed ükrü, “Medrese, Mekteb Birle meli”,  Sebilürre ad, XI/285, (30 Rebiulevvel 
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Dönemin dergilerinde yer alan medrese slâhat  makalelerinin yan s ra 
baz  medreselilerin do rudan medrese slâh n  konu al p müstakil olarak ne -
rettikleri eserleri de mevcuttu. te bu makalede sadece medrese kökenlilerin/
uleman n yap lan s n fland rmaya da uygun olarak slamc lar n, “ medreselerin 
slâhat ” hakk nda, müstakil yazd klar  risâleleri ele al nd . eyh Ali Efendizâde 

Hoca Muhyiddin’in Medreselerin Islâh  (M s r, 32 s.)7 adl  eseri II. Me rutiyet’in 
ilan ndan önce yaz lm  ilk ve tek müstakil risâle olmas  hasebiyle merkezde 

1332/13 ubat 1329), s. 399-400; Cevad (Medrese-i Süleymaniye Talebesinden), “Medre-
se Te kilat ”, Sebilürre ad, XVIII/453, (9 Rebiulahir 1338/1 Kanun sani 1336), s. 127-130. 
Kara, Türkiye’de slâmc l k Dü üncesi, s. 64.

7 Milli Kütüphane, nu. 955 A 1032’deki eyh Ali Efendizade Muhyiddin’e ait cma-i Ümmet 
adl  eserde ( (1. Cüz), ( stanbul: Hukuk Matbaas , R. 1328), s. numaras z son sayfa) Med-
reselerin Islâh  kitab n n Kahire’de Mektebe-i Hindiye’de sat ld  yaz l d r. Bu bilgiden yola 
ç karak üzerinde yazmad  için bas m yeriyle ilgili farkl  rivayetler olan risâlenin M s r’da 
bas ld n  söyleyebiliriz. Ayr ca Hoca Muhyiddin’in ifadelerine dayanarak da (Ba bakan-
l k Osmanl  Ar ivi (BOA), Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi (DH. MKT), 1281/9.) 
risâlenin M s r’da ne redildi i söylenebilir.
Risâle günümüze kadar baz  çal malar n veya temaslar n konusu olmu tur:
1- Hüseyin Atay, Osmanl larda Yüksek Din E itimi Medrese Programlar - cazetnâmeler-
Islahat Hareketleri, ( stanbul: Dergâh Yay nlar , 1983), s. 210-213. 
2- smet Mert, “Medrese Islah  26 ubat 1314” (lisans tezi), Ankara Üniversitesi lahiyat 
Fakültesi, 1992. Bu lisans tezini henüz göremedik. 
3- Cevat zgi, Osmanl  Medreselerinde lim, I, ( stanbul: z Yay nc l k, 1997), s. 110-112. 
zg , sözkonusu r sâley  özetlem , Hoca Muhy dd n’den ba ka medrese slâh  konusunda 

r sâle yazanlar  smen z kretm t r. R sâley  Seyfett n Özege katalo una (Eski Harflerle Ba-
s lm  Türkçe Eserler Katalo u, III, ( stanbul: Fatih Yay nevi Matbaas  1975), s. 1065) daya-
narak zmir’de bas lm  gibi gösterse de bu katalogda zmir’de bas ld na dair herhangi bir 
bilgiye rastlayamad k.
4- Ya ar Sar kaya, Medreseler ve Modernle me, ( stanbul: z Yay nlar , 1997), s. 96-100, 109. 
5- Ya ar Sar kaya, “II. Me rutiyet ve Medreseler: Geleneksel Bir Kurumun Modernle -
me Sürecinde Var Olma Mücadelesi”,  Dîvân Disiplinleraras  Çal malar Dergisi, XIII, 25 
(2008), s. 38/dn. 2, 41, 47, 52. Hoca Muhyiddin’in Medreselerin Islâh  risâlesindeki görü -
lerine yer vermi tir.
6- Zeki Salih Zengin, Medreseler ve Din E itimi, (Ankara: Akça  Yay nlar , 2002), s. 78. 
Bütünüyle incelemedi i risâleden k smen bahseden Zengin, risâlenin stanbul’da bas lm  
olabilece i tahmininde bulunur.
7- Hamit Er, Medreseden Mektebe Geçi  Sürecinde Darülhilafe Medreseleri, ( stanbul: Ra bet 
Yay nlar , 2003), s. 24-29. Er kitab nda risâlenin zmir, stanbul gibi farkl  yerlerde bas lm  
olabilece ine dair rivayetleri verir. Ard ndan - bizim de çe itli kaynaklardan tespit etti imiz 
gibi- M s r’da bas ld  yönünde vard  kanaatlerini gerekçeleriyle anlat r.
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konumland r ld . Hoca Muhyiddin’in eseri, II. Me rutiyet sonras nda ne redi-
len ve birkaç  zaman zaman ara t rma eserlerde kaynak olarak gösterilen di er 
müstakil medrese slâh  risâleleriyle kar la t r ld . Bu yap l rken dersler, derslerin 
dili, medrese k s mlar , tahsil süresi, mezunlar n istihdam alanlar , medrese ve 
mektep tedrisinin yak nla t r lmas  veya geçi kenli i, s n f geçme sistemi gibi slâh 
metinlerinde yer alan konulardaki benzer veya farkl  teklif ve tenkitler üzerinde 
duruldu. Böylece do rudan medrese kökenli veya medreseyle bir ekilde irtibat  
olan risâle yazarlar n n, -risâlelerden çok sonra yay mlanan (1 Ekim 1914) Islah-  
Medâris Nizamnâmesi’ne giden süreçte- konuya yak nl klar ndan mütevellid 
yapt klar  özele tirileri gösterilmi  oldu.8

Hoca Muhyiddin’in eseri, gerek medreselerin slâh yla ilgili yaz lm  ilk kap-
saml  risâlelerden biri olmas , gerekse son dönem medreselerin geri kalma se-
beplerini aç klayarak teklifler sunmas  sebebiyle dikkate de er önemli bir metin-
dir. Mektepleri de ele tirdi i risâlesinde, medrese slâh na dair aç k bir program 
ortaya koymaktad r. Onun her iki e itim kurumuna yöneltti i ele tiriler daha 
çok medreselerde “fünûn-  tabiiye-i cedide”nin, mekteplerde ise “ulûm-  er‘iye” 
derslerinin olmamas nad r. Toplumda ya anan baz  sorunlar n kayna n  bu eksik 
derslere ba lamaktad r.9 Hat ralar nda da zaten Hoca Muhyiddin medrese slâh  
risâlesini yazma amac n ”, “fünûn-  cedide-i riyaziye ile tabiiye” derslerinin med-
rese program na eklenerek uleman n nas l ilerleyece ini ve medreselerin nas l slâh 
edilece ini göstermek olarak aç klam t r. Ayr ca hat ralar ndan Islâh risâlesinin 
Mizan gazetesinde büyük bir övgüyle bahsedildi ini ö reniriz.10 Hoca Muhyiddin 

8 Medreselerin Islah  Nizamnamesi (1914) Esbâb-  Mucibe Layihas  “Merkez K sm ”n n 
sadele tirilmi  çeviriyaz s n  görmek için bkz. eyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi’nin 
Me rutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri (1909-1922), haz. Ali Suat Ürgüplü, ( stan-
bul: Türkiye  Bankas  Kültür Yay nlar , 2015),  s. 795-806. Ayr ca bu eserde (s. 807-815) 
stanbul Medreseleri Tedrisat Cetvelleri, Be  Senelik Ta ra Medreseleri Tedrisat Cetveli, Se-

lahattin Eyyubi slami Küllliyesi ba l klar  alt ndaki dersleri de görmekteyiz.
9 Eserin kapa nda medresenin tan m  yap lmaktad r: “Derûn-  risâlede medrese zikr 

olundukça ulûm-  er‘iye-i Arabiye tahsil olunmakta bulunan ulema-y  slâma mahsus 
dershâneler demektir ki buna Anadolu’nun baz  cihetlerinde daire, M s r’da ise revak tes-
miye olunur. Hatta M s r’da medrese denilince stanbul’da Mekâtib-i dadiye ve ‘Âliye de-
di imiz fen mektebleri murad olunur.”

10 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Hürriyet Mücahedeleri, yahud F rak ve Menfa Hat ralar , 
(Dersaadet: 40-44 Numaral  Selanik Matbaas , 1326), s. 3. Hoca Muhyiddin’in hat rala-
r nda sözetti i, Medreselerin Islâh  risâlesiyle ilgili Mizan’daki (“ lan”, nu. 12, 18 evval 
1314/22 Mart 1897, s. 5) haber öyledir: “M s r’da mukîm ulema-y  slâmiye ve fuzala-y  
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risâlenin bir nüshas n /ilk eklini tatbike konulmas  için 26 aban 1314 (30 Ocak 
1897) tarihinde, Sultan II. Abdülhamid’e de sunar.11

Hoca Muhyiddin yazd  risâleyi II. Me rutiyet’in ilan edilmesinden y llar 
önce yay mlama güvenini kendinde bulmu tu, hatta risâlesini II. Abdülhamid’e 
arz etmi ti. Daha sonra ise II. Me rutiyet’in ilan n  f rsat bilmi  olacak ki ilan n 
hemen ard ndan sürgünde oldu u Karahisar-  arkî’den Bâb âli’ye telgraf gön-
dermi , bu telgrafta risâlesinin stanbul’daki ve Rumeli’deki tüm medreselere üc-
retsiz olarak gönderilmesini istemi tir. Ancak onun talebi, Me ihat taraf ndan 
( eyhülislam Cemaleddin Efendi imzal ) Dahiliye Nezareti’ne yaz lan 4 A ustos 
1324 (17 A ustos 1908) tarihli cevapla reddedilmi tir. Cevapta, medrese slâh n n 
Heyet-i ilmiyece görü üldü ü hat rlat lm  ve talebin yerine getirilmesine gerek 
olmad  söylenmi tir.12

Hoca Muhyiddin’in II. Abdülhamid döneminde bas lan Medreselerin Islâh  
risâlesiyle kar la t rd m z imdilik be  adet ve farkl  ki ilere ait olan medrese-
lerin slâh yla ilgili di er risâleler, a a da da görülece i üzere II. Me rutiyet’in 
ilan n n hemen akabinde yani Sultan Mehmed Re ad döneminde yay mlanmaya 
ba lam t r:

Medrese slah metinlerinin konu edildi i kitaplarda ve makalelerde pek 
rastlamad m z Diyarbekirli Mehmed Faik Efendi’nin (Islah-  Medâris, 6 Re-
cep 1327/1 Temmuz 1325, 16 s.) ve Vildan Faik Efendi’nin (Medrese Hat ralar  

Osmaniye’den eyh Ali Efendizade Muhyiddin Efendi biraderimiz Medreselerin Islâh  ün-
van  alt nda bir risâle-i hakikat-isâle tahrir edip tab‘ u ne r eylem t r. Mütalaas n  hvân ve 
muh bbâna tavs ye eder z. B r nüshas  1 kuru  olup talebe-  ulûma meccânen ver lmekted r.”

11 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreseler n Islâh , s. 32. Sultan II. Abdülhamid’e sundu-
u metne henüz rastlayamad k.

12 Hoca Muhyiddin’in, Bâb ali Umûr-  Dahiliye Dairesi’ne giden ve bu dairenin aynen 
Me ihat’e gönderdi i 23 Temmuz 1324 (5 A ustos 1908) tarihli dilekçesi öyledir: “ s-
tanbul ve Rumeli-i ahanenin bilcümle bilâd nda bulunan medreselere “Ve avirhum fi’l-
emr” ve “Emruhüm ûra beynehüm” ayât-i celilesinin delâlet etti i ura-y  ümmetin tabir-i 
resmîsi olan Meclis-i Mebusan’ n kü ad ndan, hürriyet, adalet, müsavat n ilan ndan dolay  
kulûb-i ümmette kabaran sürur u hubûra hasbe’l-hamiyye i tirakle cümleye arz-  tebrikât 
eder ve menba-  füyuzât olan medreselerde ulum-  âliye ve ‘âliye[ye] fünun-  cedide-i riya-
ziye ve tabiiyenin ilavesiyle medâris-i slam n zaman n terakkiyat ve ilcaat na t bk [tatbik?] 
ve suver-i slahiyesini nât k olan vaktiyle M s r’da ne r etti im Medreselerin Islâh  nam nda 
risâledeki izahat dairesinde usul-i tedrisin mevki-i tatbike konulmas  için merci-i âidinden 
istidâ edilmesi uleman n ve hazreti ilmin an u erefinin i‘tilas  emel-i dindarânesiyle istir-
ham ederim”. Bkz. BOA, DH. MKT, 1281/9.
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- Islah-  Medâris Hakk nda Nizamnâmedir, 25 Te rinisani 1325, 14 s.) 1909 ta-
rihli eserleri, Ayd n Mebusu Mehmed Ubeydullah Efendi’nin (Islah-  Medâris-i 
Kadîme, stanbul: Matbaa-i Hayriye, evval 1328, 32 s.) 1910’da, Kazanl  Halim 
Sabit Efendi’nin (Ulema ve Talebe-i Ulûm Efendilere Islah-  Medâris Münasebetiyle, 
stanbul: S rat-  Müstakim Matbaas , 1329, 48 s.) ve Mehmed evketî Efendi’nin 

(Medâris-i lmiye Islahat Program , stanbul: Hürriyet Matbaas , 1329, 67 s.) 
1911’de bas lan risâleleri.

Genellikle dönemin modern ve geleneksel iki farkl  tahsil tarz ndan haberdar 
olup medreselerin mevcut gidi at n  kendisine dert edinen ve e itim i iyle de 
u ra an bu önemli alt  ahsiyet, hem mekteplerin hem de medreselerin mevcut 
durumlar n  analiz edebilecek yeterli kapasiteye sahiptir. Onlar n bu birikimleri 
ya ad klar  dönemde de görülmü  olacak ki onlardan üçü medreselerin slah  için 
kurulan Me ihat’taki komisyonda görev alm t r. Medrese programlar n  zaman n 
ihtiyac na göre düzenlemek üzere haftada iki gün toplanan Me ihat’taki komis-
yonda risâle yazarlar ndan Ayd n Mebusu Ubeydullah Efendi, Bayezid müder-
rislerinden evketî Efendi ve Kazanl  Halim Sabit Efendi bulunmu tur. Ayr ca 
Meclis-i Maarif azas ndan Babanzade Ahmet Naim Beyefendi, stanbul Mebusu 
Mustafa As m Efendi, Karahisar-  Sâhib Mebusu Kamil Efendi de bu komisyon-
da yer alan di er ki ilerdendi.13

Bahsi geçen risâlelerde yer alan tekliflerin de etkisiyle olsa gerektir mevcut 
medreselere çeki düzen verme gere i hissedilmi  ve bu maksatla Maarif Naz rlar  
ve eyhülislamlar n öncülü ünde slâh nizamnameleri haz rlan p yürürlü e ko-
nulmu tur.14 Bu çerçevede Hoca Muhyiddin’in medrese slâh  risâlesinin 1910 ta-
rihli Medâris-i lmiye Nizamnamesi’ni etkiledi i,15 Vildan Faik Efendi’nin slâhat 

13 stanbul Müftülü ü Me îhat Ar ivi, M . THR. 9418 (26 Zilhicce 1326/15 Kanunievvel 
1329/28 Aral k 1910); Arzu Güldö üren, “Bilinmeyen Bir Medrese Islahat  Metni: Vildan 
Faik Efendi ve Islah Risalesi”, Dîvân Disiplinleraras  Çal malar Dergisi, XVI, 31 (2011/2), 
s. 203; Ercan Uyan k ve rfan Davut Çam, “II. Me rutiyet Dönemi’nde Medreselerde Isla-
hat Tart malar ”, Fikret Gedikli (ed.), Medrese Gelene i ve Modernle me Sürecinde Medrese-
ler Uluslararas  Sempozyum (5-7 Ekim 2012), I, (Mu : M. .Ü. Yay nlar , 2013), s. 254-255.

14 Mustafa Öcal, “Osmanl  Devletinin Son Döneminde Gerçekle tirilen Medrese Islahatlar  
Üzerine Bir De erlendirme”, Fikret Gedikli (ed.), Medrese Gelene i ve Modernle me Sürecin-
de Medreseler Uluslararas  Sempozyum (5-7 Ekim 2012), I, (Mu : M. .Ü. Yay nlar , 2013), 
s. 88; Mustafa Öcal, Osmanl ’dan Günümüze Türkiye’de Din E itimi, ( stanbul: Dergâh 
Yay nlar , 2015), s. 61.

15 Sar kaya, (Medreseler ve Modernle me, s. 131; “II. Me rutiyet ve Medreseler”, s. 52.) 26 u-
bat 1910 tarihli Medâris-i lmiye Nizamnamesi’nin Hoca Muhyiddin taraf ndan sunulan 
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program n n ise 1 Ekim 1914’te yay mlanan Islâh-  Medâris Nizamnamesi’nin 
önemli kaynak metinlerinden oldu u iddia edilmektedir.16

R sâlelere Ba larken: K m Ne Ded ?

Medrese slah metinlerinde yap lan tekliflerin daha iyi kavranmas  ve an-
lamland r labilmesi için bu metinleri yazanlar n e itim ve mesleklerine bakmak 
önemli bir gerekliliktir. Meselâ risâlesini merkeze ald m z Hoca Muhyiddin’in 
hem mektep hem de medrese tahsilinde bulundu unu, Köprülü Rü diye Mek te-
bi’nden sonra stanbul’a gelerek iki sene Mekteb-i Hukuk’a, bir süre Darül mu al-
limin’e ve Mekteb-i T bbiye-i Mülkiye’ye dinleyici s fat yla kat ld n , Mekteb-i 
Hukuk’tan müstantiklik ehadetmanesi, Fatih Medreseleri’nden icazetname ald -

n  bilmek mühimdir. Daha ziyade medreseli olu unun ön plana ç kmas  ve de 
literatürde hoca olarak an lmas  onun ilmiye s n f nda görevler yapt n  dü ün-
dürtse de herhangi bir yerde müderrislik/hocal k yapmay p ömrünün yar s ndan 
fazlas n  adliyede çal arak geçirdi ini bilmek, metninin daha sa lam bir zemine 
oturtulmas n  kolayla t r r.17 

Zikredilen e itimden geçen ve mesle ini adliyede icra eden Hoca Muhyid-
din, slam tarihinde aklî ve naklî ilme verilen önemi anlatarak ba lar risâlesine. 
Böylece Kur’ân-  Kerim’e, Hadise ve onlardan hâs l olan slamî ilimlere verilen 
de erin fen ilimlerine de verildi ini göstermek ister.18 Ona göre vaktiyle aklî ve 
naklî ilimlerin bir arada okutuldu u medreseler, son padi ahlar n/yöneticilerin 
ihmaliyle geriler, te vik görmeyen ulema köy imam  seviyesine kadar inebilir:

“Her ne ise sonraki padi ahlar medârisin slâh na bakmayarak te vik görmeyen ule-
ma dahi her yerde gerilemeye yüz tutmu tu. Lâkin imdiki as rda bulundu umuz 

taslakla büyük benzerlikler arzetti ini risâleden baz  örnekler vererek söylemi tir. Ard ndan 
Nizamname’nin Hoca Muhyiddin’in taleplerinin ve arzular n n resmiyet kazanm  ve ha-
yata geçirilmi  ekli oldu unu iddia eder.

16 Güldö üren, “V ldan Fa k Efend  ve Islah R sales ”, s. 213-211.
17 Zeynep Altunta , “Yar  ulemadan bir Jön Türk-Hoca Muhyiddin’in hayat  ve eserleri”, Ta-

rih ve Toplum Yeni Yakla mlar, 13 (2011), s. 223-224, 227-230.
18 Bahsetti i hadislere uygun olarak slâm alimlerinin Yunan ilimlerini Arapçaya tercüme 

ettiklerini, ulûm-  hikemiyeyi tercüme ederek Müslümanlar  ayd nlatt klar n , Cebir, Kim-
ya, Müsellesat gibi birçok fennin be enilmeyen ba  sar kl  hocalar taraf ndan icat edildi i-
ni belirtir. Halife Memun zaman nda Yunan hikemiyat kitaplar n n harp tazminat  olarak 
al nd na dikkat çeker. Bkz. eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreselerin Islâh , s. 1-3.
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gibi dü kün de il idiler. Ve bu gidi le köy imamlar  menzilesine kadar tenezzül 
edeceklerinde üphe kalmam t r.”

Osmanl ’n n son dönem medreseleriyle ilgili ilk kapsaml  çal mas n  II. 
Me rutiyet’in ilan ndan 11 y l önce kaleme alan Hoca Muhyiddin, hem dinî, hem 
de aklî ilimleri tahsil etmi  uleman n yeti tirilmesini öngörür. Herkesin “ stibdad 
Devri” dedi i bir dönemde ancak M s r’da yay mlanabilen eserinde, medresenin 
geri kalmas n n, daha do rusu geri b rak lmas n n sebeplerini aç klar. Geçmi te 
slahattan sözeden birçok devlet adam  ve müderristen farkl  olarak bu slah n 
nas l yap lmas  gerekti ine dair fikirleriyle aç k bir program ortaya koyar. Medre-
selerle birlikte mekteplere de birtak m ele tiriler yöneltir.20

Hoca Muhyiddin’in ard ndan Avrupa’da veya M s r’daki Türkçe süreli ya-
y nlarda medreselerin slâh na dair birçok yaz  yay nlanmas na ra men uzun süre 
onunki gibi müstakil bir risâle yaz lmaz. Aradan on iki y l geçtikten ve daha da 
önemlisi II. Me rutiyet ilan edildikten sonra Hoca Muhyiddin’in slâh progra-
m yla baz  benzerlikler içeren ve fakat slâh n nas l yap laca na dair fazla ayr nt ya 
girilmeyen Diyarbekirli Mehmed Faik Efendi’nin metni yay mlan r. Diyarbekir 
medreselerinde tahsilini tamamlad ktan sonra M s r Mahkeme-i er‘iyesi’nden 
de mezun olup tefsir, hadis, f k h ve ahlakla ilgili birçok eser yay mlatan Diyarbe-
kirli Mehmed Faik Efendi,21 genel olarak medreselerin geçmi teki iyi hallerinden 
heyecanla bahsederken bir taraftan da Ezher dahil slam merkezlerindeki medre-
selerin o günkü artlarda harap halde oldu undan sözeder. Ard ndan geçmi  ve 
anla u ra madan gelecek için çal mak gerekti ini âyetle aç klar. ini hakk yla 
yapan ne mektep, ne de medrese kalm t r art k. Bununla birlikte medreselerin 
mekteplere nispetle daha kötü durumda oldu una kanidir.22 Hoca Muhyiddin 
gibi maarifin terakkisini medreselerin slâh na ba lar ve medreseler slâh olun-
mad kça hakk yla ilerleme kaydedilemeyece ini dü ünür. Ona göre medresele-
rin slâh edilmesine eyhülislam, Sultan V. Mehmed, Meclis-i Mebusan ve Ayan 

19 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreselerin Islâh , s. 4-5.
20 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreselerin Islâh , s. 2-32; Atay, Osmanl larda Yüksek 

Din E itimi, s. 210; Sar kaya, Medreseler ve Modernle me, s. 96-100; Er, Medreseden Mektebe, 
s. 24-25.

21 evket Beysano lu, Diyarbak rl  Fikir ve Sanat Adamlar , II, ( stanbul: I l Matbaas , 1959), 
s. 327.

22 Mehmed Faik, Islâh-  Medâr s, (Kahire: Matbaa-i ctihad, 6 Recep 1327/1 Temmuz 1325), 
s. 4-6.
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azalar , Maarif ve Evkâf naz rlar  ile zengin ve seçkin ki iler yard mc  olmal d r. 
Zaten risâlesini de medreselerin slâh  konusunda halk  uyand rmak, üdeba ve 
füzelân n bu yolda yazmalar n  ve slâh fikrinin sözden fiile geçmesini sa lamak 
için kaleme alm t r.23 

Arnavutluk’tan geldi i stanbul’da e itimini tamamlayan ve burada müder-
rislik, rü diye muallimli i, huzur dersi mukarrirli i ve muhatabl  gibi görevler-
de bulunan, ömrünün neredeyse yar ya yak n n  müderrislik yaparak ve talebe 
yeti tirerek geçiren Vildan Faik Efendi ise nizamname tarz nda, maddeler halinde 
yazd  teklifleriyle ba lar risâlesine.24 Bu sebeple olsa gerektir di er müellifler gibi 
ilim anlay na yönelik ele tirilere cevap vermez, siyaset ve benzeri konulara de-
inmez. Ona göre medreselerin slâh  medrese te kilat na yeni bir düzen verilmesi, 

müderrislerin vazifelerini hakk yla yerine getirmesi ve talebe hareketlerinin belli 
bir nizama ba lanmas  ile sa lanacakt r.25 

Rü diye Mektebi’nde tahsil gördükten sonra stanbul Bayez d Camii dersi-
am ndan icazet alan, ayn  zamanda askerî t bb yede bir müddet okuyan, muhar-
rirlikten mebuslu a kadar birçok farkl  mesle i icra eden Mehmed Ubeydullah 
Efendi,26 medreselerin tarihteki yerine dikkat çeker. Daha önce gazetelere yaz-
m  oldu u birkaç makaleden olu an slâh metnini, Me ihat makam na hitaben 
medreselerin mevcut durumunu yans tan bir ön yaz  ile yay mlat r. Ona göre 
medreseler, Osmanl  Devleti’nin kurulu undan son asr na kadar maarif için tek 

23 Mehmed Faik, Islâh-  Medâr s, s. 13-15.
24 Güldö üren, “V ldan Fa k Efend  ve Islah R sales ”, s. 204; Arzu Güldö üren, “V ldan Fa k 

Efend ”, Türkiye Diyanet Vakf  slâm Ansiklopedisi (D A), 2013, XLIII, 108-109; Arzu Gül-
dö üren, “Arnavutluk’tan stanbul’a Bir Âlim Portresi: Debreli Vildan Faik Efendi”, Mar-
mara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 48 (2015), s. 118-124.

25 Vildan Faik, Medrese Hat ralar  - Islâh-  Medâris Hakk nda Nizamnamedir, (25 Te nisani 
1325); Güldö üren, “Vildan Faik Efendi ve Islah Risalesi”, s. 203-204.

26 Mektep e itiminin yan nda medrese e itimine de vâk f olan Ubeydullah Efendi, Rü diye 
Mektebi’nden sonra stanbul’da tahsil görüp Bayez t Camii dersiam ndan icazet al r, ayn  
zamanda askeri t bb yeye girip bir müddet orada okur. Çok yönlü b r  olarak gazete 
muharr rl , mebuslu un yan s ra muall ml k, seyyahl k, maml k, çe tl  alanlarda esnafl k, 
t caret, b nalarda amelel k, büyükelç l k, sandalc l k, ku çuluk, zm r’de Nak bend , 
Merd venköyü’nde Bekta  eyhl , Beyo lu n kah memurlu u g b  neredeyse her türlü 
mesle  yapar. Ayr ca b rkaç kere sürülür, senelerce hap s yatar. 1891-92’lerde ttihat ve 
Terakki’ye sempati duyarak örgütlenmesine yard m eder ve hatta baz  kaynaklara göre 
Cemiyet’e dahil olur. Bkz. Ömer Hakan Özalp, Ulemadan Bir Jön Türk Mehmed Ubeydul-
lah Efendi, ( stanbul: Dergâh Yay nlar , 2005).
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müessesedir. Memlekete hizmeti geçecek farkl  mesleklerdeki önemli ki ilerin 
yeti mesine sebep olan her türlü ilmin tahsil edildi i müesseselerdir. Devlet ida-
resindeki medreseliler de zaten bunun göstergesidir. Fakat medreseler son zaman-
larda asr n ilim ve fenlerinden mahrum kalm , fünûn-  tabîiye ve riyaziyeden 
habersiz b rak larak ulema da dahil birçok ki inin zihnine dinî müesseseler olarak 
yerle mi  ve hiçbir slâh görmemi tir. Medreseleri ilmin ve fennin ortaya ç kt  
bir yer haline getirerek asl na döndürmek medreselerin yeniden ve acil olarak 
slâh na ba l d r. Bunun için de Ubeydullah Efendi’nin sundu u programa aynen 
uyulmal d r. Daha önce medreselerde okutulan dersler, derslerin Arapça olmas  
d nda mekteplerde okutulan derslerden farkl  de ildir. Ancak medreseler, metin 
dilinin Arapça olmas ndan ve Avrupa’daki eserlerin Türkçeye çevrilip okutulma-
mas ndan dolay  asrî ilimlerden ve fenlerden mahrum kal r ve böylece mektep-
lerle medreseler aras ndaki farklar artar. Ubeydullah Efendi program nda medre-
selerin sadece dinî ilimlerin tahsil edildi i yerler olmad n  söylese de medrese 
ubelerinin önemli bir k sm n  dinî ilimlere hasreder.27

Mektep tedrisinden geçti i gibi farkl  medreselerde okuyan, stanbul’a gele-
rek Fatih Camii’nde zaman n ünlü ulemas ndan dersler görüp icazetname alan, 
Darülfünûn Ulûm-  Âliye-i Diniye ubesinden mezun olup idadîlerde muallimlik, 
Darülfünun’da müderrislik yapan Kazanl  Halim Sabit Efendi28 medreseleri Müs-
lümanlar n gelece iyle ili kilendirir. Onun risâledeki tenkit ve tavsiyeleri medrese 
mensuplar na ve Me ihat’e yöneliktir. II. Me rutiyet’in ilan yla medrese slâh n n 
yeniden gündeme geldi ini, önceden at lm  ad mlar n ise hiçbir kimse taraf n-
dan yeterli bulunmad n  dü ünür. Halim Sabit Efendi’ye göre tedris, kendini 
yenilemeden eski usulde devam etmi tir. Dolay s yla da günün artlar na ayak 
uyduramam t r. Geçmi teki ihmallerden, huzursuzluklardan devlet, özellikle 
de Me ihat mesuldür. Me ihat, görevlerini hakk yla yerine getirmeyip uleman n 

27 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâris-i Kadime, ( stanbul: Matbaa-i Hayriye, evval 1328), 
s. 3-13.

28 Darülfünûn-  Osmanî’nin Ulûm-  Âliye-i Diniye ubesinden mezun olan Kazanl  Halim 
Sabit Efendi, idadîlerde muallimlik hakk n  almak için Darülfünûn’daki imtihan  kazana-
rak Gelenbevî dadisi’nde Ulum-  Diniye muallimi, daha sonra Darülfünun Ulûm-  er‘iye 
( lahiyat) ubesi’nde Tarih-i Din-i slam ve Tarih-i Edyan dersleri müderris muavini olarak 
çal m , Darülfünûn Edebiyat Fakültesi’nde Tarih-i Din-i slam müderrisli i yapm  ve 
ömrünün geri kalan k sm n  ticaret yaparak geçirmi tir. Hayat  hakk nda ayr nt l  bilgi için 
bkz. Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde Me âhir-i Meçhûleden Birkaç Zât, ( stanbul: Dergâh 
Yay nlar , 2001), s. 50-61; Zeynep Altunta , “Mükrimin Halil Y nanç Hocam Halim Sabit 
Beyefendi”, Dergâh, 219 (May s 2008), s. 17-19.
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yeti mesine engel olmu , slamî ilimlerde ilerleyemeyen Osmanl lar taklit me-
sabesinde kalm t r.29 limden ziyade ir ad  öne ç kard  risâlesinde, medresele-
ri gayenin olmad  yerler olarak niteler. “Gayeyi” ve “program ” risâlesinin iki 
önemli unsuru haline getirir. Yapt  tenkitlerle Me ihat’i, medreseleri ve ulemay  
ortadan kald rmay  de il, dönemin ihtiyaçlar na uygun hale getirerek güçlendir-
meyi amaçlar. çeri i di er slâh risâlelerinden farkl  olan eserinde, medreselerdeki 
kitap esaretini, hocalar n eksikliklerini, faziletin ahsa münhas r kal p millete ya-
y lmamas n  lakaydlik olarak görür.30

Bahsedilecek son risâle yazar  evketî Efendi de di er be  yazar gibi hem 
mektep hem de medreselidir. Kaptan Pa a Rü diyesi ile Darü’t-tedris mekteple-
rini bitirdikten sonra ehzade Camii’ne devam ederek icazetname alm , ard n-
dan Muallimhane-i Nüvvab’  tamamlam , Robert Koleji’nde bir müddet e itim 
görmü  ve tahsilini tamamlamak üzre gitti i Almanya’dan dönerek stanbul’da 
müderrislik yapm t r.31 Böyle bir e itim ve meslek hayat ndan geçen evketî 
Efendi di erlerine nazaran risâlesini çok tafsilatl  bir ekilde kaleme alm t r. III. 
Selim’den itibaren yap lan slâhatlar aras nda e itimin önemli bir yer tuttu u-
nu vurgulamakla birlikte bunlar n ya büsbütün akîm kald n , ya da devlet ve 
millete lay k bir neticeye varamad n  söyler. Bu mühim slâhat te ebbüslerinde 
muvaffak olmak, tüm Osmanl  medreselerinin gözönüne al narak geli melere 
uygun bir program yap lmas yla mümkündür. evketî Efendi’ye göre “Islâh bir 
eyi b rak p yerine ba kas n  ikâme etmek de il, o eyi müstaid oldu u kemâle 

elveri li hale getirmektir”. O da Mehmed Ubeydullah Efendi gibi uleman n, 
fukahan n hep buradan yeti ti ine, hükkâm n, vüzerân n yaln z bu kaynaktan 
feyz ald na vurgu yapar. Medreselerin vaktiyle ulûm-  er‘iye, arabiye ve akliye 
gibi mevcut fenlerin tedris ve ne ri için kuruldu unu ifade eder. Medreselerden 
önemli alimler ç kmas n  ihtisasla maya ba lar. htisasa riayet edilmedi i için ilmî 
bir tekâmül gerçekle mez, öncekilerden ve dönemin e itim kurumlar ndan geri 

29 Halim Sabit, Ulema ve Talebe-i Ulûm Efendilere Islâh-  Medâris Münasebetiyle, (Darülhilâfe-
til aliyye: S rat-  Müstakim Matbaas , 1329), s. 3-4, 10-14, 19.

30 Altunta , “Mükrimin Halil Y nanç Hocam Halim Sabit Beyefendi”, s. 18. Halim Sabit 
Efendi’nin eseri medreselerin slâh yla ilgili önemli bir risâle olmas na ra men medresele-
re dair ara t rmalarda kaynak olarak pek kullan lmam t r. Yaln z Sar kaya (Medreseler ve 
Modernle me, s. 123-124) risâlenin k sa bir özetini yapm , ard ndan risâle ve Halim Sabit 
Efendi ile ilgili dü üncelerine yer vermi tir.

31 Mustafa anal, “E refzâde Mehmet evketî’nin Müderrislerin Mesleki Durumlar na li kin 
Görü leri ve Çözüm Önerileri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 
(2000), s. 325-326.
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kal n r. htisasla mayla birlikte ders programlar  geli tirilmeli, derslerin yap laca  
mekanlar zaman n artlar na uygun hale getirilmelidir.32

Medrese Dersler , K s mlar  le Tahs l Süres , Ders Saatler

Risâle yazarlar  geçmi te ald klar  e itim, icra ettikleri meslekler ve bulun-
duklar  sosyal çevre neticesinde kazand klar  deneyimlerle medresede okutulacak 
dersler, medrese k s mlar , tahsil süreleri, ders saatleri gibi programlar na dahil 
ettikleri hususlar hakk nda farkl  veya benzer teklif ve tavsiyelerde bulunmu lard . 
Risâlelerdeki teklif ve tavsiyelerin göze çarpan en bariz örneklerinden biri, a a-

daki tabloda da görülece i üzere toplam e itim süresindeki y l farkl l klar yd .

R sâle Müell er B r Y ll k Tahs l Süresi 
(Ay)

Toplam Tahs l Süres  
(Y l)

Hoca Muhyiddin Efendi 10 10
Mehmed Faik Efendi 9-10 8-10
Vildan Faik Efendi __ 16
Mehmed Ubeydullah Efendi 10 6-10

Kazanl  Halim Sabit Efendi __ __

evketî Efend 9.5 11-14

Tablo 1: Risâlelerde Y ll k ve Toplam E itim Süresi

Hoca Muhyiddin’e göre ilk a amada tedris usulünün düzeltilmesi yönünde 
bir program yap lmal d r. Islahâtlar duyurulmadan önce de okutturulmak istenen 
dersler, hükümetler taraf ndan bir süredir tahkir edildi i için idareyi din dü -
man  olarak gören hocalara/ulemâya gösterilmeli ve sonras nda her tarafa ilan 
edilmelidir. Aksi takdirde hükümetin eriat  bütünüyle ortadan kald rmak istedi-
ine yönelik yanl  yorumlar zuhur edebilir, bu yüzden de ulema tedris usulünü 

de i tirmek istemeyebilir.33 Hoca Muhyiddin yazd  program n heyet-i ilmiye 
ve fenniye taraf ndan tedkik edilip düzeltilebilece ini dü ünür. Ona göre halk, 
ulûm-  er‘iye ve hikemiyenin birlikte okutulaca  medreseleri sevecek, mallar n  
medreselere vakfederek ba larda bulunacak, buralardan mezun olanlara hürmet 

32 evketî, Medâris-i slâmiye Islâhat Program , ( stanbul: Hürriyet Matbaas , 1329), s. 1-7. 
 Sar kaya, (Medreseler ve Modernle me, s. 109-112) evket î Efendi’nin risâlesine geni  yer 

ay rarak onun fikirleri üzerinden yorumlar yapma yoluna gitmi tir.
33 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreseler n Islâh , s. 14-15.
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besleyecektir. Küçük birer darülfunun olan medreseler bu suretle yay lacak ve 
birdenbire ilerleme yoluna girecektir.34 

Hoca Muhyiddin, uzak yerlerden okumak için medreselere gelen talebenin 
çekti i zorluklara dikkat çeker. Onlar n ancak depremlerde duvarlar  çatlam  bir 
odaya sahip olabildiklerini, orada aç bîilaç beklediklerini, tedris müddetince de 
hükümetin hiçbir yard m na mahzar olamad klar n  belirtir. 8 senede tamamla-
nabilecek derslerin 18 sene gibi çok uzun bir sürede tamamland n  söyleyerek 
tedris süresi konusunda mübala al  ifadeler kullan r:

“…Ders Vekâleti’nden sahibiyeti tescîl [e]dilir, orada dahi sekiz sene içinde oda 
ba lar na y k lmazsa aç ve bîilâç beklerler. te on sekiz sene böylece hiçbir vec-
hile hükümetin muâvenetine mazhar olmazlar. Okuduklar  dersler sekiz senede 
tekmîl edilmek kâbil iken bunlar  tamam on sekiz sene okur dururlar.”

Hoca Muhyiddin’in program na göre talebe derse Sarfla ba layacak, senede 
10 ay olmak üzre toplam 10 senede tüm fenleri okuyup medreseyi tamamlaya-
cakt r.36

34 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreseler n Islâh , s. 20-21. Hoca Muhyiddin, Nam k 
Kemal’in ba ndan geçen - kendi dü üncelerini destekler nitelikte verdi i- bir vakay  anlat r: 

“Kemal Bey merhûmun hayat nda her vilâyet valilerinden memâlik-i Osmâniye’de maarifin 
terakkisi neye mütevakk fd r diye sorduklar  s rada bu sual resmen Kemal Bey’den dahi 
sorulmu ; verdi i cevabda slâmlarda maarifin terakkisini hükümet arzu ederse medâris-i 
ilmiyenin slâh yla birden bire terakki hâs l olur demi ti. Hatta o s rada yan nda bulunan 
bir zât, can m Kemal Bey! G yâb ndan senin dinsizli e meyyâl oldu unu i itir gibi idim, 
sen ise hocalar n medreselerini slâhdan gayr  bir suretle bizde maarifin ta‘mîmi kâbil ola-
maz diyorsun, bu nas l eydir deyince, Ha! bak, sana söyleyeyim! Beni halka kar  dinsiz 
diye ilân eden idâre-i hâz ran n hâinleridir ki mâlik oldu um hürriyet fikrine kar  ahaliyi 
kendimden so utmak desâyisine mebnîdir demi .”

35 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreseler n Islâh , s. 5-6.
36 eyh Ali Efendizade Muhyiddin, Medreseler n Islâh , s. 15.
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Y l/
S n f

Sabah kindi Ak am
Sal  ve Cuma 
(Tat l)

1.
Sarf-  Arabî 
(Emsile, Bina, Maksud, 
zzî risâlecikleri)

Kavâid-i Türkiye/
Sarf-  Osmanî

_
Nahiv (Avamil), 
Hesap (Amâl-i 
Erbaa)

2. zhar, Ke fü’l-Esrar Halebî _
Co rafya-y  Umu-
mi

3.
Nahiv 
(Mu ni-yi Lebib)

F k h 
(Tenvirü’l-Ebsar, er-
hu Dürrü’l-Muhtar 
ve Ha iyesi Reddü’l-
Muhtar)

_
Hesab-  Cedid; 
tenasüb ve faiz 
bahisleri

4.
Nahiv 
(Mu ni-yi Lebib)

F k h 
(Tenvirü’l-Ebsar, er-
hu Dürri’l-Muhtar 
ve Ha iyesi Reddü’l-
Muhtar)

_ Cebir-i Adi 

5.
Mant k 
( emsiyye erhi yaln z 
Kutb okutturulacak)

Meânî-yi Muhtasara _ Hendese-i Cedide

6-7. Hikmet-i Tabîiye-i cedide Kimya _ _

8.
Kelâm 
( erh-i Mevak f )

_
Usul 
(Telvih veya Mirat 
Ha iyesi Tarsusî ile)

Murad Bey’in 
Tarih-i Umumi’si

9.
Kelâm 
( erh-i Mevak f )

_
Usul 
(Telvih veya Mirat 
Ha iyesi Tarsusî ile)

Mustafa Re id’in 
Kozmografya’s /
Yeni lm-i Heyet37

10.
Kelâm 
( erh-i Mevak f )

_
Usul 
(Telvih veya Mirat 
Ha iyesi Tarsusî ile)

Tefsir (Kad  Bey-
zavi)

Tablo 2: Hoca Muhyiddin’in Medrese Ders Program

Hoca Muhyiddin’den y llar sonra bas lan Mehmed Faik Efendi’nin slah prog-
ram nda toplam tahsil süresi (8 y l) farkl  olsa da nihayetinde Hoca Muhyiddin’in 
program nda oldu u gibi birinci sene dersleri Sarfla ba lat l r ve toplam tahsil 
süresi 10 sene ile s n rland r l r. Bu 10 sene dadi, Âli ve Darülfünun olmak üzre 
üç k sma ayr lacakt r. Bir önceki sayfada ifade etti im gibi hangi k sm n kaç y lda 

37 Sar kaya’n n (Medreseler ve Modernle me, s. 99) verdi i Hoca Muhyiddin’e ait ders program  
listesinde Kozmografyayla yeni lm-i Heyet ayr  dersler olarak zikredilm t r.
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tamamlanaca  belli de ildir. Senelik tahsil süresi ise 9-10 ayd r. Program nda 
ders veya kitap isimlerinin her zaman verilmemesi ve genel ifadelerin kullan lmas  
ise baz  belirsizliklere yol açmaktad r.38

Medrese 
K s mlar

Y l Dersler

dad

K sm-  Âli

Darülfünun

1. Sarf-  Arabî, Kavâid-i Türkiye/Sarf-  Osmanî, Hesab, 
Nahv-i Arabî (Cüz’î bir k s m)

2. Nahv-i Arabî, Ulûm-  Diniye metinlerinden ufak bir 
metin, Co rafya-y  Umumî, K taât-  Hamse ve haritalar 
çizdirilip tahdîd-i hudud ettirmeli

3. Nahv-i Arabî, Ulûm-  Diniye (Mutavass t erhler), Hesab 
(Nisbet ve Tenâsüb), Ulûm-  Diniyeye irtibat  olan 
mesâil-i hesabiye

4. Tatbikat-  Sarf ve Nahiv, E âr ve Edebiyat-  Arabiye, 
Cebr-i Âdi, Ulûm-  Diniye ( erhler), Hendese

5. Mant k ve Muâdelât, Meânî ve K yas bahisleri, Ulûm-  
Diniye, Hendese-i Cedide, Hikmet-i Tabîiyye-i Cedide ve 
Kimya-y  Cedide

6. Hikmet-i Tabîiye, Kimya, Kelam, metin ve erhleriyle 
Mevâk f

7. F k h ve Hikemiyâttan bâhis kitaplar ve edyân ve sâir 
fenler

8. Tarih-i Umumî, Kozmo rafya/Yeni lm-i Heyet
9. Hadis, Mustalahât-  ehâdis ve Siyaset, Kitabet

10. Tefsir-i Kur’ân, Muharrerât-  Edebiye ve Siyasiye

Tablo 3: Mehmed Faik Efendi’nin Ders Program

Vildan Faik Efendi, toplam 53 maddelik slah program n n birinci bölümü-
nü medreselere, ikinci bölümünü talebelere, üçüncü bölümünü müderrislere ay -
r r. Medrese e itim sürecini be  k sma böldü ü program nda tüm k s mlar ayn  
senede tamamlanmaz. Buna göre 2, 3 ve en fazla 4 senede biten k s mlar bulun-
maktad r. Bir medrese talebesi, btidai k s mdan ba layarak be  k sm  tamamlad -

 toplam 16 senede medreseden mezun olabilecektir.39

38 Mehmed Faik, Islâh-  Medâr s, s. 7-8.
39 Vildan Faik, Medrese Hat ralar , s. 2-4. Vildan Faik Efendi’nin metninin 28 maddelik 

birinci bölümü “Islah-  Medâris Hakk nda Nizamnamedir”, 13 maddelik ikinci bölümü 
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Medrese K s mlar Tahs l 
Süres  (Y l)

Dersler

Medâris-i btidaiye 4 Sarf, Nahiv, Farsça, Kitabet-i Muharrerât-  Resmi-
ye ve Gayr-  Resmiye, Kavâid-i Lisaniye-i Türkiye, 
Arap ve Türk Edebiyat , Tarih, Hesab, Co rafya

Medâris-i Sâniye 3 F k h, H fz ss hha, Mant k, Mecelle-i Ahkâm-  
Adliye, Ceza Kanunu, Te kil-i Mehâkim, Devletler 
ve Milletler Hukuku, lamât-  er‘iye-i Arabiye ve 
Türkiye, Usul-i Zabt, Arap Edebiyat

Medâris-i Âliye-i 
Ûlâ

4 Kelâm, Meânî, F k h Usulü, Ferâiz, lamât-  
er‘iye ve Nizamiye Tanzimi, iir ve n â, Arap 

Edebiyat
Medâris-i Âliye-i 
Sâniye

3 Kâdî Mir’in lahiyat bahsi, Hikmet-i Cedide’nin 
Envâ , Hadis Usulü, Ruvât-  Hadis, Ulûm-  
Riyâziye-i Âliye, Kavânin-i Düveliye, Servet, 
Arap Edebiyat

Medâris-i 
Kemâliye

2 Tefsir, Hadis, Arab-  Urabâ Hutbeleri ve Makalele-
ri, Edebiyat-  Müntahabe-i Arabiye

Tablo 4: Vildan Faik Efendi’nin Ders Program

Di er risâlelerden farkl l  hemen göze çarpan Mehmed Ubeydullah Efen-
di’nin program nda ise tahsile Arapçayla ba lan r, ard ndan ise ihtisasla ma yolu-
na gidilir. Ona göre senede on ay olmak üzre toplam dört senede Arapça tahsilini 
tamamlayarak ehadetname alan talebe, belirlenen alt  ihtisas ubesinden birine 
devam etme hakk na sahip olacakt r.

Mecbur  E t m Ders çer Tahs l Süres  (Y l)

Arapça Sarf, Nahiv, Lügat-i Arabî, tikâk, 
Meânî, Beyân, Bedî 

4

Tablo 5: Mehmed Ubeydullah Efendi’nin Ders Program nda Mecburi E itim

Mehmed Ubeydullah Efendi’nin belirledi i ihtisas ubelerinden biri olan 
Fukaha ubesi, ibadat ve muamelat olmak üzere iki k sma ayr lacak, bu iki k -
s mda üç seneyi tamamlayan talebe ihtisas yapt klar  k sma dair ehadetname ala-
cakt r. Muhaddisîn ve Müfessirîn ubelerinde de üç s n f  üç senede tamamlayan 
talebeye ehadetname, tahsil süresi en k sa olan Üdeba ve Müverrihîn ubelerini 
tamamlayanlara da ediplik ve müverrihlik icazetnamesi verilecektir. E itim için 

“Ehl-i Medârisin Hareketlerine Dair Nizamnamedir”, 12 maddelik üçüncü bölümü ise 
“Medrese Müderrislerinin Vazifeleri” ba l n  ta r.
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en uzun sürenin öngörüldü ü Mütekellimîn ubesinden mezun olanlar ise allâme 
ehadetnamesine nail olacaklard r.40 

Medrese ubeler Tahs l 
Süres
(Y l)

Dersler

Fukaha 

badât

3 Hanefî âfiî Malikî Hanbelî f kh n n ibadât k sm  
(tafsilen), Hanefî f kh n n muamelât k sm , F k h 
Usulü, Hadis Usulü, Kelam (mücmelen), Hadis, 
Tefsir, Kur’an H fz , Siyer ve Mevâiz kitaplar ndan 
bahisler

Muamelât

3 Hanefî âfiî Malikî Hanbelî f kh n n muamelat 
k sm  (tafsilen), Hanefî f kh n n ibadât k sm , Usul, 
Kelam, Hadis Usulü, Hukuk, Kavanîn-i Osmaniye 
(mufassalan), Kavanîn-i Avrupaiye (mücmelen)

Muhaddisîn 3 Kütüb-i Sitte, Esânid-i Rüvât, Had s Usulü, F k h, 
Kur’ân H fz

Müfessirîn

3 H fz-  Kur’an, Tecvid, K râat ve Tertîl, Esbâb-  nüzûl, 
Mevârid-i Nüzûl, Nâs h ve Mensûh, Mücmel ve 
Mufassal, Sarîh ve Müevvel, Muhkem ve Müte âb h, 
F k h Usulü, Had s, F k h, Kelam

Üdebâ 

2 Aruz, Kavâfî, n â, Hitâbe, Emsâl ve Eyyâm-  Arab, 
Eski ve Yeni E ’ar n bir k sm n n h fz  ( bni Re ik’in 
Umde’si veya Meselü’s-sair gibi kitaplar okunmal ), 
Türk Edebiyat , Frans z Edebiyat Tarihi, Frans zca 
ngilizce veya Almanca’dan biri

Müverrihîn

2 Co rafya, Tarih Felsefesi, Garb lisanlar ndan biri, 
slam öncesi ve sonras  Mufassal Arap Tarihi, slam 

Devletler Tarihi (mufassalan), Milletler Tarihi 
(mücmelen)

Mütekellimîn

6 F k h (ibadât ve muamelât yla), Hadis, Tefsir, Mant k, 
Akaid, Eski ve Yeni Felsefe, Roma Hukuku, ark Eski 
Milletler Hukuku, Eski ve Yeni Hak ve Bat l Dinler 
ve Mezhepler, Asya ve Avrupa Siyasi Tarihi, Hurafât-  
srailiye/Yunaniye/Hindiye/Babiliye/M sr ye ve kar k 

kavimler, Ulum-  Tabîiye ve Riyaziye, Ulum-  Siyasiye 
ve ctimaiye, Garb dillerinden biri

Tablo 6: Mehmed Ubeydullah Efendi’nin Ders Program

40 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 22-31.
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Halim Sabit Efendi ise medreseyi iki k sma, dersleri üç s n fa ay r r. Birinci 
k s mda amaç, memleket ve millet için orta derecede malumat sahibi ki iler yeti -
tirmektir. Bunlardan isteyenler ikinci k sma dahil olabilirler ki burada münhas -
ran slâmî ilimler okunur, mütehass s talebe yeti tirilir. kinci k s m medreselerin 
birinci ve ikinci senelerinde tahsil gören talebe, istidad  olan ubeye gider ve o 
ubede ihtisasla r. Bu durumda birinci k s m medreselerin son seneleri Ulûm-  

Kurâniye, Hadis ve teferruat , F k h Usulü dersleri itibariyle birkaç ubeye ayr l-
mal d r. Böylece bir çe it Darülfünun-  slamî tesis edilmi  olur.41 

Medrese 
K s mlar

Dersler S n ar Dersler

Birinci

Gaye ( slamî) 1. 
Ulum-  slamiye: Tevhid ve Akâid, Kelâm, 
Ulûm-  Kur’ân ye, Had s ve teferruât , F k h, 
slâm Ahlâk

Terbiye 
( stidadî) 2. 

slam l mler n n anla lmas  ve onlar n 
zamana uygun b r tarzda lerlemes  ç n vesâ l 
kabîl nden laz m gelen ulûm ve fünûn dersler

Hayat 
(Hayatî) 3. Ulûm-  Riyaziye, Co rafya, Ulûm-  Tabîiye

k nc

Gaye ( slamî) 1.

Münhas ran Ulum-  slamiye dersleriTerbiye 
( stidadî) 2.

Hayatî 3.

Tablo 7: Halim Sabit Efendi’nin Ders Program

Halim Sabit Efendi dersleri ayn  zamanda aklî/makul ve naklî olmak üzere 
ikiye ay r r. Bu tasnifteki aklî dersleri ahlakiyat ve muamelat ba l klar  alt nda 
verir, birbirine yard mc  olan dersleri bir öncekiyle ili kilendirir. Ancak prog-
ram nda baz  muallak noktalar bulunmaktad r. Meselâ ahlakiyat ve muamelat 
ad  alt nda tasnif etti i dersleri, medreseleri ay rd  iki k s mla irtibatland rmaz, 
ihtisasla madan bahsetmesine ra men bunlar  belli bir düzen ve aç kl k içinde 
vermez, dersleri üç s n fa ay r r fakat ikinci k sm n s n flar ndan ayr nt l  olarak 
sözetmez.42

41 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 45-46.
42 Sundu u program n mevcut medrese yap s  ç n hayal oldu unu elbette b l yordu k  bütün 

dersler n slamî, st dadî ve hayatî olmak üzre üç k sma ayr lab lece n  bel rt r. Bkz. Altun-
ta , “Hocam Hal m Sab t Beyefend  Mükr m n Hal l Y nanç”, s. 18.
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Aklî/Makul 
K s mlar

Dersler

Ahlakiyat lmü’r-ruh ve lmü’n-nefs, Ahlak, Mant k, Vezâif-i Aza, Te rih, Hayvanat, 
Terbiye, lm-i H fz ss hha, Usul-i Akliye ve Nakliye, slam Ahlak , Siyer-i 
Nebevî, Terâcim-i Ahval ve Menâk b-  Kibâr-  slam, Tasavvuf, Usul-i Hita-
bet, Kitabet, Lisan ve teferruat  

Muamelat F k h, F k h Usulü, Ulum-  Kur’aniye, Hadis ve teferruat , Ulum-  Arabiye, 
Ulum-  slamiye Tarihi, slam Tarihi, slam Co rafyas , Tabakatu’l-arz, Heyet 
ve Kozmografya, Ulum-  Riyaziye, Kimya, Hikmet-i Tabîiye, Nebatat, Co -
rafya, Tarih

Tablo 8: Halim Sabit Efendi’nin Program nda Aklî K s mlar ve Dersler

Son risâlenin yazar  evketî Efendi, medreselerdeki e itimi Dürûs-  Tâliye 
ve Dürûs-  Âliye eklinde iki bölüme ay r r. Dürûs-  Tâliye’yi 3’ü rü dî, 5’i idadî 
olmak üzere ba lang ç ilimleri ile terbiye ve malumat-  umûmiyenin okutuldu-
u sekiz s n fa bölmeyi teklif eder. htisas dersleri okutmay  dü ündü ü Dürûs-  

Âliye’yi de ube ve k s mlara bölmeyi önerir. Talebe, dört ubeden olu an Dürus-  
Âliye’de yedi meslek üzerine ihtisas yapma hakk na sahip olacakt r. Dürus-  
Âliye’deki ubelerden Hadis ile F k h k s mlar  4-6 seneye, di erleri ise 3-5 seneye 
kadar uzayabilecek ve böylece iki bölümdeki toplam e itim süresi 11-14 y llar  
aras nda de i ecektir. 

evketî Efendi, e itim süresiyle ilgili “bizden evvel tahsil edenlerin on be , 
on yedi, yirmi sene tahsil yolunda bir ömür sarf ettiklerini unutmayal m” diyerek 
Hoca Muhyiddin’in tahsil müddetiyle ilgili söylediklerine benzer ifadeler kullan r. 
Ancak evketî Efendi, Hoca Muhyiddin’in tam aksine bu sürenin yad rganacak 
bir ey olmad n  dü ünür. Ona göre belirledi i süre sundu u program n uygula-
nabilmesi için uzun de ildir ve talebe ancak bu zaman zarf nda tahsilini tamam-
layabilir. Üstelik ilerlemi  milletlerin darülfünûnlar nda dahi saçlar  bembeyaz 
oldu u halde e itim almaya devam edenler mevcuttur.

evketî Efendi risâlesinde, -bu program a r olmu , bu programa göre tah-
sil uzun sürer, bu program n tatbiki mümkün de ildir- eklindeki günümüzde 
bile akla gelebilecek ele tirilere cevaplar verir.43 Di er müelliflerden farkl  olarak 
ders program n , en küçük ayr nt s na kadar herhangi bir bo lu a mahal b rak-
mayacak ekilde tasarlar. Meselâ Dürûs-  Taliye bölümündeki Rü dî ve dadî k -
s mlar n hangi s n f nda, hangi derslerin, kaçar saat okutulaca na kadar bellidir. 
Hatta tabloda da k smen görülece i üzere genel olarak tasnif etti i dersleri daha 

43 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 10, 19, 51-52.
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da hususile tirir; derslerde hangi konular n, ne seviyede i lenece ini verir. Yaln z 
Dürûs-  Âliye derslerinin kaçar saat sürece ini belirtmez.44

Medrese 
Bölümler

ubeler Medrese 
K s mlar

Dersler

Dürûs-  
Tâliye

__

Rü dî Ulum-  Diniye: Kur’an-  Kerim, Hadis, Akaid, F k h, 
F k h Usulü
Elsine: Türkçe, Arapça, Farsça, Garb dillerinden biri
Fünûn-  Haz ra: Hesab ve Riyaziyat, Tabiiyat, H fz ss hha, 
Hikemiyat
Malumat-  Nafia: Co rafya, Tarih ve Siyer, Malumat-  
Medeniye/ ktisadiye/Kanuniye/Ziraiye
Ameliyat-  Nafia: Sanayi-i Nefise (Yaz , Tehzib, Teclîd, 
Tersîm), Riyazat-  Bedeniye ve Sanayi-i Umumiyeden 
münasipleri

__

dadî 

Dürûs-  
Âliye

Ulum-  
er‘iye

Tefsir Tefsir (Rivâyeten ve Dirâyeten), K raat, Esbâb-  Nüzûl, 
Nâs h ve Mensuh, Tefsir Tarihi (Tabakat-  Müfess rîn)

Hadis Hadis, Hadis Usulü, Esbâb-  Vürûd, Nakd-i Ricâl-i 
Ehâdis, Mevzûât, Hadis Tarihi (Tabakât-i Muhaddisîn)

Kelam Kelam, Din Felsefesi, Dinler Tarihi (Milel ve Nihal)

slam Ahlak Ahlak, Tabakat-i Sûfiye (Tasavvuf Tarihi)

F k h

F k h F k h ve Feraiz, F k h Usulü, lmü’l-hilaf ve’l-cedel, F k h 
Tarihi (Tabakat-  Fukaha), Sukûk-  er‘iye

Hukuk Medhal-i Hukuk, Hukuk Tarihi, Hikmet-i Hukuk, 
Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve dare ilah., Usul-i 
Muhâkemât ve Mazbata Tanzimi

Hikmet

Felsefe Medhal-i Felsefe, Felsefe Tarihi, Mant k ve Münazara, 
lm-i Ruh, Hikmet-i lâhiye, Ahlak, Terbiye-i Etfâl, 

Hikmet-i Bedâyi‘

Riyaziyat __

Tabiiyat ve 
Co rafya

__

Tarih ve Siyer Tarih-i Ümem, slâm Tarihi, Siyer, lm-i Ensâb, Terâcim-i 
Ahvâl, Hikmet-i Tarih

Lisan

Arapça Sarf, Nahiv, Nahiv Tarihi (Tabakat-i Nahviyyîn), Vaz’ 
ve Belâgat, Aruz ve Kafiye, Muhâdarât, Emsâl, E âr, 
Edebiyat Tarihi (Tabakât-i uarâ), n a

Türkçe Edebiyat-  Kadime, Edebiyat-  Hâz ra, Kavâid-i Lisaniye 
ve Belagât, Edebiyat Tarihi, Aruz ve Kafiye, Emsal, n a

Farsça ve 
Di er Lisanlar

Edebiyat-  Kadime, Edebiyat-  Hâz ra, Kavâid-i Lisaniye 
ve Belagât, Edebiyat Tarihi, Aruz ve Kafiye, Emsâl, n a

Tablo 9: evketî Efendi’nin Ders Program

44 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 21-28.
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Medrese dersleri ve k s mlar  için yap lan baz  tekliflerin/hususlar n y llar 
önce baz  mektepler için de yap ld  görülmekteydi. E itimin dört s n fa ayr ld -

, arada ya anan küçük kesintiler haricinde devaml  geli tirildi i ve yeni dersler 
eklendi i okul müfredatlar  vard .45

er‘î l mler: Kelam, Tefs r, F k h/Hukuk, Had s

Dinî/ slamî ilimler olarak da tasnif edilebilecek er‘î ilimler, her müellifin 
kendine has uslup ve tarz na göre haz rlad klar  ders programlar nda farkl  s n fla-
ra, k s mlara ve bölümlere yerle tirilmi tir.

Hoca Muhyiddin’in program nda ikinci s n ftan be inci s n fa kadar f k h 
a rl kl  olan dersler alt nc  s n fa gelindi inde tamamen de i mi , er‘î ilimler bir 
tarafa b rak larak fen dersleri programa dahil edilmi tir. Hoca Muhyiddin, Tefsir 
ve Usul dersinin sekizinci s n ftan onuncu s n fa kadar geni  bir ekilde okut-
turulaca n  söylese de46 onun sekizinci s n ftan onuncu s n fa kadar Kelâm ve 
Usul derslerine yo unluk verdi i, Tefsir dersine sadece onuncu s n fta yer ay rd  
görülür. Mehmed Faik Efendi’nin program nda ise Kelâm dersi, sadece alt nc  
seneye, Kelâm, metin ve erhleriyle Mevâk f eklinde konulur. kinci, üçüncü 
ve be inci senelerde Ulûm-  diniye derslerinin, yedinci seneye gelindi inde ise 
F k h Usulü kitaplar n n okutulaca n  söyler. Bütün senelerde okutulacak ders-
lere Hukuk ve Hukuk-  düvel gibi ulûm-  nafian n dahil edilebilece ini belirtir. 
Tefsir dersleri ise Hoca Muhyiddin’in program ndaki gibi onuncu senede yer al r.47 
Hoca Muhyiddin’in program n n son üç s n f nda görülen Kelâm dersi, Vildan 
Faik Efendi’nin program na medreselerin üçüncü k sm nda girer. Modern hukuk 
dersleriyle dikkat çeken program ndaki F k h dersleri ise medreselerin 2-4. k s-
m nda kar m za ç kar. Vildan Faik Efendi, Tefsir konusundaki mütehass sl yla 
bilinse de bu dersi sadece sonuncu medrese olan be inci k sma dahil eder.48 

Medreseleri ubelere ay ran Mehmed Ubeydullah Efendi ise özellikle Müte-
kel limîn ubesine büyük önem verir, mühim ki ilerin bu ubeden ç kaca n , 

45 Mesela Mühend shane-  Berr -  Hümayun’da okutulan dersler ç n bkz. Seyf  Kenan, “III. 
Sel m Dönem  E t m Anlay nda Aray lar”, Seyf  Kenan (ed.), N zâm-  Kadîm’den 
N zâm-  Cedîd’e III. Sel m ve Dönem , ( stanbul: Türk ye D yanet Vakf  slam Ara t rmalar  
Merkez  ( SAM), 2010), s. 141.

46 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 17-18.
47 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 8-10.
48 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 3-4.
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buradan yeti enlerin slam filozofu ve hükemas  olaca n  dü ünür. Kelâm müte-
hass s  yeti tirme amac yla kurulmas n  teklif etti i bu ubeden ba ka Fukaha ve 
Müfessirîn ubelerine de Kelâm dersleri koyar. Fukaha ubesinde Hanefi a rl kl  
olmak üzere dört mezhep f kh n  okutmay  teklif eder. Ayn  zamanda program -
na Vildan Faik Efendi gibi modern hukuktan Avrupa Kavanin-i Umumiye ve 
Kavanin-i Osmaniye derslerini ekler. Muhaddisîn, Müfessirîn ve Mütekellimîn 
ubelerinde de F k h dersi mevcuttur. Ubeydullah Efendi Tefsir mütehass s  ye-

ti tirmek üzere Müfessirîn ubesi açma teklifinde de bulunur, Tefsir dersini di er 
ubelerden sadece Fukaha ubesine koyar.49 

Dersleri Ahlakiyat ve Muamelat eklinde ay ran Halim Sabit Efendi, Kelâm  
Ahlakiyat dersleri aras na dahil ederken F k h, F k h Usulü ve Kur’ân ilimleri-
ni Muamelat dersleri aras na yerle tirmi tir. Ayr ca Muamelat dersleri aras nda 
Kavanin-i mevzua, Kavanin-i garbiye ve mukayese isminde -di er baz  müellifle-
rin programlar nda oldu u gibi- modern hukuk dersleri de mevcuttur.50 evketî 
Efendi’nin program nda Dürus-  Tâliye dersleri aras nda görülmeyen Tefsir 
ve Kelâm dersleri Dürûs-  Âliye bölümünün Ulûm-  er‘iye ubesinde yer al r. 

evketî Efendi, Ulûm-  er‘iye ubesinin Tefsir k sm nda Tefsirle, Kelâm k sm nda 
ise Kelâmla birlikte ne tür derslerin okutulaca n  verir. F k h dersleri ise Dürûs-  
Tâliye bölümünün ulûm-  diniye dersleri aras na, Dürûs-  Âliye’den de sadece 
F k h ubesinin F k h k sm na dahil edilir. Medreselerde mutad olarak okutulan 
derslerin Ulûm-  er‘iye, Ma‘kûlât ve Elsine’den ibaret oldu unu dü ünen evketî 
Efendi, -Hoca Muhyiddin hariç- kendisinden evvelki di er risâle yazarlar  gibi 
modern hukuk derslerine yer verir. F k h ubesinde Hukuk k sm n n olmas n  
teklif eder ve F kh n ulûm-  hukukiye ile birlikte okutulmas n  ister.51

Programlardaki Hadis derslerine bak ld nda Hoca Muhyiddin’in sabahlar  
dersten evvel teberrüken okutulan Hadisten email ve ifa-i erif yerine  Buharî-i 
erif okutulmas  teklifinde bulundu u görülür. Ona göre Buharî-i erif be inci 

seneden itibaren azar azar okutulmal , icazet senesi sonuna kadar da bitirilme-
lidir. Bu teklifi muhtemelen emâil ve ifa’y  hadislerin s hhati aç s ndan zay f, 
Buharî’yi daha sahih bulmas ndan kaynaklan r:

“…Lâkin imdiki zamanda dahi hocalar Mant k dersine ba lay nca sabahleyin 
dersden evvel teberrüken lm-i Hadisten emâil ve ifâ-i erîf okutuyorlar, 

49 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 23, 25, 27-31.
50 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 38, 42-44.
51 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 11-12, 17, 26-27.
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halbuki bunlar yerine be inci seneden bed’en Buharî-i erîf ’den azar azar okut-
turularak icâzet senesi hitâm nda Buharî-i erîf ’e de hüsn-i hitâm verilmelidir.”

Hoca Muhyiddin’in esas ders program na dahil etmeyip be inci s n ftan son 
s n fa kadar derslerden önce okutulmas n  teklif etti i Hadis dersleri,52 Mehmed 
Faik Efendi’nin program na dokuzuncu senede,53 Vildan Faik Efendi’nin ders 
program na ise dördüncü ve be inci k s mlarda dahil olur.54 Mehmed Ubeydul-
lah Efendi’nin program nda ise hadis ilmi için özellikle Muhaddisîn ubesi aç l r, 
bu ubede Buharî’nin de içinde oldu u Kütüb-i Sitte’nin okutulmas  öngörü-
lür. Ayr ca Mehmed Ubeydullah Efendi Hadis derslerini Fukaha, Müfessirîn ve 
Mütekellimîn ubelerine de yerle tirir.55 Halim Sabit Efendi’nin program nda 
Hadis dersinin hangi kitaplardan okutulaca  belli de ildir. Hadis dersleri onun 
belirledi i Ahlâkiyat dersleri aras nda kayna  hadisler olan Siyer-i Nebevî ek-
linde, Muamelât dersleri aras nda da Hadis ve teferruat  olarak görülmektedir.56 
evketî Efendi’nin program ndaki Hadis dersleri, Dürûs-  Tâliye bölümünün 

Ulûm-  diniye dersleri aras na yedinci s n fta Hadis Usulü ve Hadis, sekizinci 
s n fta ise Hadis olarak dahil olur. Dürûs-  Tâliye bölümünün Elsine derslerine 
de yine yedi ve sekizinci s n fta Ehadis-i erife eklinde dahil edilir. Ayr ca bu 
bölümün Malumat-  nafia derslerinin birinci s n f nda Siyer dersi de mevcuttur. 
Dürûs-  Âliye bölümü Ulûm-  er‘iye ubesinin Hadis k sm nda Hadis ve hadisle 
ilgili ba ka dersler bulunmaktad r. Bunun yan nda Hikmet ubesinin Tarih ve 
Siyer k sm nda Siyer dersi mevcuttur. Ancak tüm bu hadis derslerinde ve hadis-
lerin kaynakl k etti i derslerde hangi kitaplar n okutulaca na dair herhangi bir 
malumat yoktur.57

Be erî l mler: Matemat k, Co rafya, F z k, K mya, Tar h, Mant k, 
Sosyoloj , S yaset, Ps koloj , Felsefe

Modern e itim için kaç n lmaz görülen be erî, bir nevi dünyevî ilimler er‘î 
ilimler gibi yeni medrese programlar n n farkl  s n flar na, k s mlar na ve ubele-
rine yerle tirilmi tir.

52 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 18.
53 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 9.
54 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 4.
55 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 27, 29, 31-32.
56 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 40, 44.
57 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 21-27.
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Medreselerde mekteplerin standard n  tutturmaya çal an Hoca Muhyiddin 
be erî ilimlerin ço unu enteresan bir ekilde tatil günü ve saatinde okutmay  ön-
görür. Onun ders program n n birden be e kadar farkl  s n flar nda farkl  isim-
ler alt nda görülen bugünkü genel ismiyle matematik dersleri tatil olarak belir-
lenen Sal  ve Cuma günleri okutulacakt r. kinci s n ftaki Co rafya-y  umumi 
de  matematik dersleri gibi Sal  ve Cuma günleri görülecektir. Sekizinci s n fta 
Mizanc  Murat Bey’in Tarih-i Umumi’si ile dokuzuncu s n fta Mustafa Re id’in 
Kozmografya’s  da tatil günü ve vaktinde (Cuma/ kindi) okutulacakt r. Sadece Fi-
zik (Sabah) ve Kimya ( kindi) dersi, normal ders gününün alt nc  ve yedinci s n -
f nda okutulacakt r. Böylece Hoca Muhyiddin, Ulûm-  diniye d ndaki derslerin 
ço una, tatil günü ve tatil saatinde yer vermi  olur.58 Mehmed Faik Efendi’nin 
program nda be erî olarak s n fland raca m z dersler ise, birinci s n ftan dördün-
cü s n fa kadar farkl  konular  ihtiva eden co rafya dersi ile matematik dersleri 
eklinde kar m za ç kar. Program n be inci senesinde Mant k ve Muadelât, Meâni 

ve K yas bahisleri, Hendese-i Cedide ve Hikmet-i Tabîiye-i Cedide ve Kimya-y  
Cedide, alt nc  senesinde Hikmet-i Tabîiye, Kimya, yedinci senesinde Hikemi-
yattan bahseden kitaplar, sekizinci senesinde Tarih-i Umumî, Kozmo rafya/yeni 
lm-i heyet, onuncu senesinde Muharrerât-  Edebiye ve Siyasiye dersleri görülür.59 

Vildan Faik Efendi’nin birinci k s m medrese tahsiline Hesap, Co rafya ve Tarih, 
ikinci k sm na H fz ss hha, dördüncü k sm na da Hikmet-i cedide’nin çe itli ba-
hisleri ve Ulûm-  riyâziye dersleri dahil edilir.60 

Ubeydullah Efendi ise Müverrihîn ubesinde slam öncesi ve sonras  Arap ve 
Dünya tarihinden, Mütekellimîn ubesinde Ulûm-  tabîiye ve Riyaziye gibi dersler-
den bahseder. Risâlenin sonlar na do ru, dönemin ihtiyac na yönelik zaruri görülen 
ilimlerin s n f programlar na konulmas  gerekti ini söyler. Bu zaruri görülen ilim-
ler, Co rafya, Fizik, Riyaziyat, çtimaiyat ve Siyasiyat idi.61 Halim Sabit Efendi ise 
program n n Ahlâkiyat k sm na, -kendinden önceki ders programlar nda görülme-
yen- Dinler Tarihi ve Psikoloji dersleri ile T pla ilgili dersleri ve hayvan ilimlerini ko-
yar. Muamelat k sm na da slam Tarihi ve co rafyas , Jeoloji, Heyet ve Kozmografya, 
Ulûm-  riyaziye derslerini dahil eder. Halim Sabit Efendi’ye göre talebeler, ulvi/
semavi bir meslek takip etmekle birlikte dünyevi ili kilerde faydal  olacak Kimya, 
Hikmet-i tabia, Nebatat, Co rafya ve Tarihten istifade etmelidir.62

58 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 16-18.
59 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 8-10.
60 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 2-4.
61 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 31-32.
62 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 38-39, 44-45.
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evketî Efendi’nin program na göre Dürûs-  Tâliye bölümünün Fünûn-  
hâz ra dersleri aras nda yer alan Hesab ve Riyâziyât ile Tabîiyat birinci s n ftan 
sekizinci s n fa kadar, Hikemiyât ise alt nc  s n ftan sekizinci s n fa kadar çe itli 
isimler alt nda okutulacakt r. Malumat-  nafia dersleri aras nda yer alan Co rafya 
birinci s n ftan üçüncü s n fa kadar Tabîî, Siyasî ve ktisadî Co rafya, sekizinci 
s n fta ise Dinî Co rafya dersi olarak okutulacakt r. Yine ayn  ders gurubundan 
olan Tarih ve Siyer, birinci s n ftan sekizinci s n fa kadar e itime dahil olacak-
t r. Malumat-  Ziraiye birinci ve ikinci s n fta, Malumat-  Kanuniye yedinci ve 
sekizinci s n fta görülecektir. Ameliyat-  nafia dersleri aras nda yer alan Sanayi-i 
nefise ve Riyazât-  bedeniye dersleri birinci s n ftan sekizinci s n fa, Sanayi-i umu-
miyeden münasipleri ise dördüncü s n ftan sekizinci s n fa kadar okutulacakt r.63 
Dürûs-  Âliye bölümünün Hikmet ubesi ise ba l  ba na be eri ilimlerin oku-
tuldu u k s mlardan olu acakt r. Riyaziyât, Tabîiyât ve Co rafya, Tarih ve Siyer 
k s mlar n n da bulunaca  Hikmet ubesinin Felsefe k sm nda Felsefe, Mant k 
ve Münazara, Metafizik, Psikoloji, Ahlâk, Terbiye-i etfâl, Hikmet-i bedâyi gibi 
dersler görülecektir.64

D l Meseles : Dersler n D l , Türkçe ve Yabanc  D l

Medreselerde okutulan derslerin dili, bu makalede inceledi imiz risâlelerde 
oldu u gibi dönemin farkl  mecralar nda da önemli tart ma konular ndan biri 
haline gelmi ti. Öyle ki er‘î mahkemelerin ve medreselerin slah  gibi konulara 
ön ayak olmas  için 1914 tarihinde eyhülislaml a getirilen ve bu görevi 1916 
y l na kadar ifa eden Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi,65 zaman zaman görevinden 
istifa etme dü üncesine kap lma gerekçeleri aras nda medreselerde okutulan ders-
lerin dilini göstermekteydi.66 

63 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 21, 24-26
64 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 26-27.
65  Mehmet p rl , “Hayr  Efend , Mustafa”, Türk ye D yanet Vakf  slâm And kloped s , (D A), 

1998, XVII, 63.
66  Mustafa Hayr  Efend ’n n hat rat ndak  fadeyle “Türkçüler medreseler n slah ndan 

çek n yorlar ve b nlerle Türk evlad n n medreselerde Arapça tahs l etmeler n  Türkçülü e 
b r darbe telakk  ed yorlard .” Bu türden tenk tler onu b kt rm , görev nden vazgeç p 
b rkaç defa st fa etme g r m nde bulunmu tur. Ancak de er verd  arkada lar n n srar-
lar yla st fa etmey  ertelem t r. Bkz. eyhül slam Ürgüplü Mustafa Hayr  Efend ’n n Me ru-
t yet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükler , s. 378, 381.
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Ayn  konu Mustafa Hayri Efendi’nin eyhülislaml ndan y llar önce, bah-
setti imiz gibi medrese slâh  risâlelerinde de gündeme getirilmi ti. Mesela Hoca 
Muhyiddin’e göre dersler Türk talebelerine Türkçe, Arap mahallerindeki Arap 
talebelerine Arapça kitaplardan okutturulmal yd . Bu uygulama, stanbul ve tüm 
Osmanl  vilayetlerinde köylere var ncaya kadar geçerli olmal yd .67 Mehmed Faik 
Efendi, e itim dilinin Türkçe olmas  gereklili inden sözetmekle birlikte Hoca 
Muhyiddin’e benzer ekilde tahsil dilinin beldeye, beldenin diline muvaf k olmas  
gereklili ine de vurgu yapmaktad r.68 Vildan Faik Efendi ise okutulacak kitap-
lar n diliyle ilgili do rudan bilgi vermez. Ancak o, üçüncü k s m medrese mu-
allimleri taraf ndan fünun-  Arabiyeye ba l  derslerin Arapça anlat lmas , talebe 
aras nda Arapça konu ulmas  ve bunun tenbih ve tavsiye edilmesi taraftar d r.69 

Mehmed Ubeydullah Efendi ise Arapça mevzusuna farkl  aç lardan uzun 
uzad ya de inir. Bir taraftan Arapçay  Müslümanlar n umumi dili, hilafeti üstle-
nen Osmanl n n siyasi dili olarak görür ve Arapçan n tedris dili olmas  gerekti ini 
söyler. Di er taraftan da maarifin yay lmas n n insanlar n konu tu u dille olabile-
ce ini ve konu ulan dille yap lan tedrisat n daha faydal  olaca n  ifade eder. Ona 
göre Osmanl n n maarifte gösterdi i çabay  daha önce hiçbir slam devleti gös-
termemesine ra men Türkçe e itim dili haline getirilememi , dolay s yla Arapça 
ilmî/fennî lisan kabul edilmi tir. Arapçan n ilim dili kabul edilmesiyle de parlak 
bir maarif devri ya anmam , e itim üst tabakaya münhas r kalarak halk aras nda 
yay lmam t r. Ubeydullah Efendi program nda Türkçenin ilmî bir lisan haline 
gelememesinden yak nsa da Arapça e itime büyük önem verdi i görülmektedir. 
Onun iste i, medresede ilk ba ta Arapçan n tahsil edilmesidir. Devlet, Arapçan n 
yay lmas  ve geli mesi için çabalamal d r. Program nda yer alan tüm medrese u-
belerindeki dersler Arap beldelerinde tamamen Arapça okutulmal d r. Türkçe ise 
dil dersi olarak tedris olunmal d r. Arap beldelerinin d ndaki yerlerde ise kay-
na  Kitap ve Sünnet olan ilimler Arapça, di er ilimler Türkçe olmal d r. Netice 
itibariyle Ubeydullah Efendi, hem slam dünyas  için öneminin büyük oldu una 
inand  Arapçan n medreselerde e itim dili olarak kalmas n , hem de Türkçenin 
ilim lisan  kabul edilmesini istemektedir.70

67 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 18.
68 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 7.
69 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 4.
70 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 3-5, 14-22, 26, 31. Sar kaya eser nde 

(Medreseler ve Modernle me, s. 83) Mehmed Ubeydullah Efend ’n n r sâles nde çok aç k 
olarak önemsed  görülen Arapça e t mle lg l  görü ler ne de yer verm t r.
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Medreselerde Türkçe üst düzeyde kullan lmakla birlikte Kavâid-i Türkiye ve 
Sarf-  Osmanî ismiyle an lan dersler nizami olarak okutulmamaktayd . Talebeler 
bu ihtiyac  d ar dan, dolayl  yollarla kar l yordu. Hoca Muhyiddin program n-
da Sarf-  Osmanî de denilen Kavâid-i Türkiye’nin okutulmas n  teklif eder ve 
tedris gelene inin d na ç kar. Program n n birinci s n f nda Arapça ve Türkçe 
derslerine a rl k verir.71 Mehmed Faik Efendi de Hoca Muhyiddin gibi birin-
ci s n f derslerini Sarf ’tan ba lat p Sarf-  Arabî ve Kavâid-i Türkiye’den Sarf-  
Osmanî’nin, Nahv-i Arabî’den de bir k sm n n okutulmas n  teklif eder. M s r 
medrese ve mekteplerinde Sarf ve Nahiv’in ayr lmadan birlikte okutuldu unu be-
lirtir. kinci ve üçüncü senelerde Nahiv, dördüncü senede Tatbikat-  Sarf ve Nahiv 
ile E ‘âr ve Edebiyat-  Arabiye, onuncu senede de Muharrerât-  Edebiye derslerini 
program na koyar.72 Medrese e itiminin birinci k sm nda dil derslerine a rl k ve-
ren Vildan Faik Efendi ise Arapça ve Farsçan n yan na Kavâid-i Lisaniye-i Türkiye 
ad yla Türkçe dersi koyar. Bu derslere Arap ve Türk Edebiyat  derslerini de ekler. 
Ayr ca medresenin birinci k sm nda yaz yla ilgili Kitabet-i Muharrerât-  Resmi-
ye ve Gayr-  Resmiye dersleri de bulunur.73 Medrese tahsilini Arapçayla ba latan 
Mehmed Ubeydullah Efendi ise teklif etti i hiçbir ihtisas ubesinde Türkçe dersi-
ne yer vermez. Sadece Üdeba ubesinde Edebiyat-  Türkiye dersi bulunur.74 Med-
reselerin makul ve menkul olmak üzere iki esasa dayand n  vurgulayan Halim 
Sabit Efendi, Ahlâkiyat ve Muamelat olarak ay rd  makul k sm n n Ahlâkiyat 
derslerine Hitabet ve Kitabet ile Lisan derslerini ilave eder.75 evketî Efendi’ye 
geldi imizde onun Dürûs-  Tâliye olarak niteledi i ilk bölümde Elsine (Türkçe, 
Arapça, Garb dillerinden biri) derslerine yer verdi ini görürüz. Bu dersler aras -
na 1. ve 2. s n flarda Mensur ve Manzumu, mlay , 3. s n fta muhtasar Kavâidi, 
4. s n fta n ay , Kavâidi, 5. s n fta Müntahabât , n ay , Kavâidi, 6-8. s n flarda 
Edebiyat , Belagat , n ay  ve Hitabeti yerle tirir. Ubeydullah Efendi gibi ihtisas-
la may  öne ç kararak Dürûs-  Âliye’yi ubelere bölen evketî Efendi, Türkçeyi 
resmî lisan olarak gösterir. Dürûs-  Âliye bölümünün lisan ubesinde Türkçe k s-
m  yer al r. Bu k sma Edebiyat-  Kadime, Edebiyat-  Hâz ra, Kavâid-i Lisâniye ve 
Belagât derslerinin yan nda Tarih-i Edebiyat, Emsâl ve n a derslerini ekler.76

71 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 16.
72 B r nc  s n f dersler  aras nda Hesap da bulunmaktad r. Bkz. Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, 

s. 8, 19.
73 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 2.
74 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 30.
75 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 37, 41.
76 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 11-18, 23, 26-28.
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Türkçe ve Arapça, ders programlar nda s kça bahsi geçen önemli mevzular-
dan biridir. Do u dillerinden Farsça ile Bat  dillerinden Frans zcan n, ngilizce-
nin ve Almancan n tedrise dahil edilmesi zaman zaman gündeme getirilir. Mesela 
Hoca Muhyiddin, medreseden mekteplere geçmek isteyen talebenin mektepliler-
den geri kalmas n  istemedi i için medreselerde Frans z hocalar istihdam edilme-
sini ister. Aç k bir ekilde Frans zcay  yabanc  dil olarak ders program na almasa 
da medreselerde Frans z hocalar istihdam etme talebi, onun talebeye Frans zca 
ö retme dü üncesinde oldu unu gösterir.77 Mehmed Faik Efendi’nin fikri ise ec-
nebi lisanlar n  tahsil etmesi gerekenlere her bir lisan  ö retmek üzere o lisana 
mahsus mektepler aç lmas  yönündedir.78 Vildan Faik Efendi program nda ya-
banc  dil mevzusuna de inmezken medreseyi s n fland ran Mehmed Ubeydullah 
Efendi sadece Edebiyat ubesinde Frans zca, ngilizce veya Almanca ö retilmesi-
ni öngörür.79 Program nda herhangi bir bat  dilinin gereklili inden söz etmeyen 
Halim Sabit Efendi, Kitap ve Sünnet’in Arapça oldu una vurgu yapar ve onlar  
anlamak için mutlaka Arapça bilinmesi gerekti ini söyler.80 evketî Efendi ise 
Dürûs-  Tâliye bölümünün 1-8. s n flar nda Arapçan n, 3-8. s n flar nda Farsça-
n n, 4 ve 5. s n flar nda da bat  dillerinden birinin k raat, imla ve tercüme, basit 
mükâlemeler, gramer eklinde ö retilmesini teklif eder. Dürûs-  Âliye’nin lisan 
ubesinde de Arapça ve Arapçayla ilgili dersler okutulmas n  ister. Ayn  zamanda 

Farsça okutulmas n  önerir, bat  dillerinin okutulmas na dair ise herhangi bir tav-
siyede bulunmaz.81 

Medreseye Da r Kurallar

Islahât risâlelerindeki medreselere dair kurallar; e itim ya , ders saatleri, ta-
til günleri, imtihan ve s n f geçme sistemi eklinde genel ba l klar halinde tasnif 
edilebilir. Ancak bu konulara de inilmeyen ya da k smen de inilen risâleler de 
mevcuttur. Meselâ her bir risâlede e itim ya yla ilgili kesin bilgiler olmasa da ne-
redeyse risâlelerin tümünde bu konuyla ilgili genel kanaate var labilecek ipuçlar  
bulunmaktad r. Ders saatleri mevzusunda da benzer bir durum söz konusudur. 

77 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 20. Frans z hoca st hdam etme 
taleb n  Sar kaya, (Medreseler ve Modernle me, s. 99) “Frans zca yabanc  d l olarak tekl f ve 
tavs ye ed lmel d r” ekl nde yorumlam t r.

78 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 8.
79 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 30.
80 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 44.
81 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 22-23, 28, 53-54.



MEDRESE ISLAHATI R SÂLELER N N DÜNYASI

Risâlelerde ders saatleriyle ilgili bilgi olmad  gibi olanlarda da ders saatleri kesin 
bir dille belirtilmemi tir. Bazen dersler günün vakitlerine göre ayarlanm , bazen 
derslerin tamam nda kaç saat olaca , bazen de bir günde kaç saat ders okutula-
ca  söylenmi tir. 

Risâlelerdeki tatil günleri ise haftal k ve y ll k olarak incelenebilir. Haftal k 
tatil günleri genellikle Cuma olan programlarda y ll k tatiller de i kendir. Y ll k 
tatilin bazen ramazana göre ayarland , bazen de bunun dikkate al nmad  gö-
rülür. Baz  risâlelerde senelik tatilin kaç ay oldu u bizzat söylenirken, baz lar nda 
aç kça söylenmez. Ancak tedris süresi belli olan risâlelerden tatil müddetinin kaç 
aya tekabül etti i ç kart labilir. mtihan ve s n f geçme sisteminde de programla-
r n kendine özgü yap lar na göre de i kenlikler görülür.

E t m Ya

Hoca Muhyiddin, talebenin medreseye ba lama ya yla ilgili kesin artlar öne 
sürmez. Bununla birlikte o, Mekteb-i btidai’yi on be  ya ndayken ikmal etti i 
farz edilen talebenin medreselerdeki tahsilini on senede tamamlay p 22-25 ya la-
r nda icazetname alaca n  söyler. Bu bilgiden ç kan sonuca göre talebe, Mekteb-i 
btidai derecesinde ve 15 ya lar nda medreseye ba lamal , medreseden en geç 25 

ya nda mezun olmal d r.82 Mehmed Faik Efendi’ye göre ise Mekteb-i Rü diye 
ehadetnamesi olmayanlar , 15 ya ndan yukar  ve 13’ten a a  olanlar  medre-

seye kabul etmemeli, 25 ya ndan büyük talebe medresede bulundurmamal d r.83 
Vildan Faik Efendi ise medresenin ilk k sm na ba layacak talebenin 15 ya ndan 
az, 25 ya ndan fazla olmamas  gerekti ini söyler. Ayr ca talebe ibtidai derecede 
malumata sahip oldu unu ve yaz  bildi ini imtihanla ispat etmelidir.84 Mehmed 
Ubeydullah Efendi’nin program nda oldu u gibi Halim Sabit Efendi’nin prog-
ram nda da medresedeki talebenin ya yla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. An-
cak e itim ya yla ilgili genel dü üncelerini yans tmas  aç s ndan Halim Sabit 
Efendi’nin baz  ifadelerini zikredebiliriz. lm-i Hayvanat n ders program na al n-
ma gerekçelerini anlat rken usullerin hem aklî, hem de naklî ve aklî olmak üzre 
ikiye ayr ld n , usûl-i akliyenin s rf ak l ve tecrübeye dayand n , bunun küçük 
insanlara yani insan n do du u günden on sekiz-yirmisine kadar teklif edildi ini 
söyler. Halim Sabit Efendi’nin bu ifadelerinden nizami e itime ba lama ya yla 

82 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 19.
83 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 7.
84 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 2.
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ilgili net bir ey ç kmasa da en az ndan e itimin 18-20 ya lar nda tamamlanmas  
gerekti ine inand  ç kart labilir.85 evketî Efendi’ye göre ise medreselerdeki fen-
lerin ba lang c  rü dî derecedeki tahsile denk oldu undan Dürûs-  Tâliye’nin ilk 
s n f na girmek isteyen talebenin Kur’ân-  Kerîm’i okuyabilmesi ve muhtasar de-
recede ilmihâle vâk f olmas , Türkçeyi selâsetle okuyup yazmas , ya ça on ikiden 
eksik, on be ten yukar  bulunmamas  gerekir.86

R sâle Müell er E t me Ba lama Ya E t m  B t rme Ya

Hoca Muhyiddin 15 22-25

Mehmed Faik Efendi 13-15 25 (en fazla)

Vildan Faik Efendi 15 (en fazla) 25 (en fazla)

Mehmed Ubeydullah Efendi - -

Halim Sabit Efendi - 18-20

evketî Efend 12-15 -

Tablo 10: Medreseye Ba lama ve Medreseyi Bitirme Ya lar

Ders Saatler

Hoca Muhyiddin’in program nda ders saatleri belli olmasa da derslerin sa-
bah, ikindi, ak am gibi hangi saat aral nda okutulaca  bellidir.87 Mehmed Faik 
Efendi’nin program nda ise her gün üç dört hisse ders okutulmas  ve talebenin 
her derse üç saat emek vermesi gerekti i söylenir. Buna göre talebe bir saat ho-
cas ndan, bir saat muidinden (hocan n yard mc s ndan/asistan ndan) ders alarak, 
bir saat de kendi kendine okuyup ezberleyerek dersi tamamlamal d r.88 evketî 
Efendi de hangi derslerin hangi saatlerde okutulaca n  vermez. Ancak o, bir gün-
de kaç saat ders okutulaca , derslerin haftada verilme adedine göre haftan n ilk, 
orta ve son günlerine bölü türülece i ve bir ders saatinin ne kadar olaca  gibi 
farkl  konulara de inir.89

85 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 39.
86 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 31.
87 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 16-18.
88 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 8.
89 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 19-20.
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Tat l Günler

Hoca Muhyiddin’in program nda y ll k tatil süresi aç kça ifade edilmese de 
10 ay oldu u bilinen tedris süresinden geriye kalan 2 ay n tatil oldu u söylene-
bilir. Haftal k tatil ise Sal  ve Cuma günüdür. Yaln z daha önce de bahsedildi i 
gibi haftal k tatillerde, günler tamamen bo  geçirilmez. Alt nc  ve yedinci hariç 
tüm s n flarda, önemli birkaç dersin tatil günlerinde okutulmas  önerilir. Sade-
ce tatil ikindileri hiçbir ders verilmez, böylece haftada iki defa ikindi dersi tatil 
edilmi  olur.90 Mehmed Faik Efendi de senelik tahsil müddetinin 9-10 ay olmas  
gerekti inden sözeder ve geri kalan 2-3 ay n y ll k tatil oldu u i aretlerini verir.91 
Vildan Faik Efendi’nin ders program nda ise bir buçuk ay olan y ll k tatil, Ra-
mazandan bir hafta evvel ba lar, evvalin yani bir sonraki ay n ikinci haftas nda 
son bulur. Haftal k tatil ise yaln zca Cumad r.92 Y ll k ve haftal k tatil günlerini 
aç kça belirtmeyen Mehmed Ubeydullah Efendi’ye bakt m zda onun Arapça 
ubesinde y ll k tahsil müddetini 10 ay olarak belirledi ini görürüz. Di er med-

rese ubelerinde bahsetmedi i bu tahsil süresi onun da y ll k tatili 2 ay olarak 
dü ündü ünü gösterir.93 evketî Efendi ise tatil konusunda çok farkl  bir hususu 
gözönünde bulundurur. O, ülkenin tar m ülkesi, ço u talebenin köylü ve rençber 
evlâd  olmas na dikkat çeker. Vakti geldi inde talebenin köyüne, tarlas na gidip 
ekin biçmeye ve harman yapmaya mecbur oldu unu ve dolay s yla bu dönemde 
ders okutman n mümkün olmad n  söyler. 

evketî Efendi tatil vaktini ayarlarken talebelerle birlikte müderrisleri de gö-
zönünde bulundurur. Ona göre yorgun dü en müderrisler seyahate ç karak hem 
zihinlerini dinlendirmeli, hem de muhtelif memleketler görerek gözlemlerini 
zenginle tirmelidir. Bunun için de en münasip zaman yine yaz mevsimidir ve 
yaza tesadüf eden aylarda tatil yap lmal d r. Bir tedris senesi dokuz buçuk aydan 
ibaret olmal d r. E itimin ba lang c n  1 Eylül, nihâyetini 15 Haziran eklinde 
belirleyerek iki buçuk ay  tatil tayin eder. Ramazan n yaza rastlamad  günlerde, 
Ramazanda vaaz için gidecek talebenin izinli kabul edilmesi art n  getirerek hiç-
bir metinde zikredilmeyen bir teklif yapm  olur. Ayr ca ona göre Cuma, Bayram 
ve Kandil günleri de tatil olmal d r.94

90 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 16-18.
91 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 8.
92 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 5.
93 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 22.
94 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 18-19.
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R sâle Müell er E t m n Ba lang ç 
ve B t  Tar hler

Y ll k Tat l 
Süreler  (Ay)

Haftal k Tat l 
Günler

Hoca Muhyiddin - 2 Sal  ve Cuma

Mehmed Faik Efendi - 2-3 -

Vildan Faik Efendi 8 evval-22 aban 1.5 Cuma

Mehmed Ubeydullah 
Efendi

- 2 -

Halim Sabit Efendi - - -

evketî Efend 1 Eylül-15 Haziran 2.5 Cuma

Tablo 11: E itimin Ba lama ve Biti  Tarihi ile Haftal k Tatil Günleri

mt han ve S n f Geçme S stem

Hoca Muhyiddin’in imtihan ve s n f geçme sistemine göre medrese talebesi 
her sene bulunduklar  mahallerin görevlileri gözetiminde s nava tabi tutulacak, 
ba ar l  olanlara kitap ve benzeri mükâfatlar verilecektir. Kura ve ruûs gibi im-
tihanlarda fünûn-  cedideden de sualler sorulacak, üç sene s n f n  geçemeyen 
talebe medreseden at lacakt r.95 Mehmed Faik Efendi’ye göre imtihanlar gerekti-
inde her hafta, her ay ve sene yap lacakt r. O da imtihan sonunda talebeye hedi-

ye verilmesini, talebenin mükâfatland r lmas n  öngörür.96 Vildan Faik Efendi’ye 
göre ise medreselerin ilk ve ikinci k sm n  tamamlayan talebe Ders Vekâleti’nin 
belirledi i vakitte imtihan edilecek, ehliyetlerini ispat eden ilk k s mdakiler ikinci, 
ikinci k s mdakiler de üçüncü k sma geçecektir. mtihanlar n  geçemeyenlere bir 
defal k olmak üzre bir sene devam hakk  verilecek, devam etmek istemeyenler 
medreseden ayr lacakt r. Üçüncü ve dördüncü k s mda da talebe imtihana girecek, 
sonuca göre geçecek veya kalacakt r.97

Ders veya s n f geçmeyle ilgili herhangi bir bilgiye yer vermeyen Mehmed 
Ubeydullah Efendi ise sadece Arapça ubesini dört senede ikmal edip ehadetnâme 
alanlar n mevcut alt  ubeden istedi ine dahil olabilece ini, belirlenen sürede s -
n flar  tamamlayan talebeye de ehadetnâme veya icazetnâme verilece ini söyler.98 
Halim Sabit Efendi’ye göre ise isteyen talebe, orta seviyede malumat sahibi 

95 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 24.
96 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 10.
97 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 3-4.
98 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 22-32.
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yeti tiren birinci k s m medreseden ikinci k sma dahil olabilecektir. kinci k s m 
medreselerin birinci ve ikinci s n f nda tahsil gören talebe ise öncekilerin yapt -

 gibi kabiliyeti oldu u bir ilim ubesine gidecektir.99 evketî Efendi’nin imti-
han meselesine di erlerinden daha fazla yer ay rd  görülür. Ona göre Dürûs-  
Tâliye talebesinin imtihanlar , her s n f n program ndaki derslerin tedrisi mümkün 
olanlar ndan yap lacakt r. Dürûs-  Tâliye talebesi, tedris senesinin hitâm na bir ay 
kala muallimler taraf ndan tüm derslerden müzâkereye tabi tutulacakt r. Ayr ca 
Me ihat’ten tayin edilecek mümeyyiz ve muallimlerden olu an bir heyet taraf ndan 
imtihan edilecek, s n f n  geçenlere malumat derecelerini gösteren tasdikli birer 
ahadetnâme verilecektir. mtihan n  ilk seferde veremeyen talebenin ayn  s n fta 

kalmas na izin verilecek, geriden geleceklere zarar verilmemesi için de yat l  olanla-
r n gündüze tahvili sa lanacakt r. Ancak imtihan n  ikinci kez de geçemezse kayd  
silinecektir. evketî Efendi, tahsilin hemen ard ndan imtihan yap lmas  taraftar -
d r. Böylece muvaffak yetin yüksek olaca n , aksi takdirde azalaca n  söyler. Ona 
göre tahsilin tamamlanmas ndan sonra yap lacak imtihanlar alenen ayr ca yap l-
mal , imtihanlar  tâli bir i  olmaktan koruyarak sorular  s n rl  tutmamal d r. m-
tihandan sonra ise talebeye liyâkat derecelerini gösteren icazetnâmeler verilmelidir. 

Tâlî derecede tahsil görmü  talebe, belirlenen mesleklerden birine kabul edil-
mek için evvelâ gerekli evrakla merkez kâtibine müracaat edecek, kendisi için 
belirlenen günde merkeze gidip müdürün onaylad  kabulnâme ile hüviyet va-
rakas  alacak ve bununla istedi i ube riyâsetine giderek deftere yerli veya ta ral /
garip olmas na göre dahilî veya neharî olarak kaydedilecek ve kabulünü göste-
ren bir senede sahip olacakt r. Bundan sonra devam edece i dersleri, dinleyece i 
müderrisleri birkaç hafta zarf nda seçerek kendisine verilen deftere kaydedecek 
ve idareye tasdik ettirecektir. Dürûs-  Âliye bölümündeki vakti gelen talebe ise 
imtihana girmek istedi inde tahsil evrak yla müdüriyete ba vuracak, kendi mes-
le inde seçti i bir müderrise gönderilecektir. Talebe, imtihan n ekli, konusu ve 
zaman  kararla t r ld ktan sonra mütehass s olunan meslekten birkaç, mesle iyle 
irtibatl  ilimlerden birer müderris ile Me ihat’ten tayin olunacak bir heyet tara-
f ndan alenen imtihan edilecektir. lmî derecesini gösteren icazetnâmeler, seçmi  
oldu u müderris taraf ndan merasimle verilecektir. Tahsil imtihan nda bu kada-
r yla yetinilecektir. Salâhiyet imtihan nda ise talebe, seçilmi  müderris taraf ndan 
belirlenecek bir konu üzerine ilmî yeterlili ini gösterecek bir eser yazacakt r. Mü-
derrisin kabul etmesinden sonra aleni imtihana giren talebeye merasimle salâhiyet 
icâzetnâmesi verilecektir. Mesle in belirlenen müddetinde imtihan veremeyen 

99 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 46.



ZEYNEP ALTUNTA

dahilî talebe gündüz talebesine dönü türülecek ve talebenin üçe kadar imtihan 
hakk  olacakt r. Ayr ca Dürûs-  Âliye talebelerinden tahsilini tamamlayanlar veya 
tamamlamaya yakla anlar bu program n tatbikinden imtihana kadar uzat lacak 
olan üç sene zarf nda mutad olan fenlerden - bu fenlerde haz rland klar  için- ale-
ni tarzda imtihan hakk na sahip olacakt r.100

Mezunlar n st hdam Alanlar  ve Medresede Hoca st hdam

Risâlelerde, medrese talebelerinin mekteplere geçme hakk  talep etmelerinin 
yan nda mektep mezunlar n n mesleklerinde de istihdam edilme talepleri mev-
cuttu. Asl nda mekteplerde müderris istihdam  yeni bir husus de ildi. Müderris-
ler, ilk kurulan mühendishanelerde dahi hocal k yapm lard .101

Hoca Muhyiddin’e göre medrese mezunlar  çe itli alanlarda istihdam edil-
melidir. Mezunlar, önemli mevkilerde istihdam edilerek hem dünyevi saadete nail 
olacaklar, hem de millet er‘î ve hikemî ilimleri bilen memurlardan istifade etme 
olana na sahip olacaklard r. Böylece ülkenin refah düzeyi artacakt r. cazetname 
alan talebe imtihanla medrese muallimliklerine, daha ehliyetsizleri ibtidaiye mu-
allimliklerine, nahiye niyabetlerine ve müdürlüklerine, aklâm kitabetlerine, alay 
müftülüklerine, tekke eyhliklerine ve baz  küçük kaza niyabetlerine heveslerinin 
artmas  için tayin edilmelidir. Bu durumda medrese mezunlar n n çal abilece-
i müesseseler; medrese, mektep, bürokrasi, askeriye, yarg  (mahkeme naibi ve 

kad s ), müftülük, tekke gibi çok çe itli kurumlar olacakt r. Burada cami görev-
lilerinin (imam, vaiz) zikredilmemesi dikkat çekmektedir. Teamüllere göre tekke 
eyhlerinin medrese mezunlar ndan olup olmamas  önemli de ilken, Hoca Muh-

yiddin tekke eyhlerinin de medrese mezunlar ndan tayin edilmesini öngörür:

“Çocuklara öyle mükemmel memuriyetler verilmez ya! Böyle icâzetnâme alma a 
nâil olan efendiler müsâbaka imtihanlar yla bilcümle mahallerdeki medâris mu-
allimliklerine, daha ehliyetsizleri ibtidâiye muallimliklerine, nâhiye niyâbetlerine, 
nâhiye müdirliklerine, bilcümle aklâm kitâbetlerine, alay müftiliklerine, tekye 
eyhliklerine, baz  küçük kaza niyâbetlerine tayin olunmal d r ki âkirdân n ulûm 

ve funûna hevesleri tezâyüd eylesin.”

100 evketî, Medâris-i slâmiye Islâhat Program , s. 31-33, 36-37, 55.
101 Meselâ III. Sel m dönem nde mevcut k  mühend shânede ders veren müderr sler 

aras nda mant k ve matemat k alan ndak  eserler yle b l nen Gelenbevî de bulunmak-
tayd . Bkz. Seyf  Kenan, “Modern Ün vers ten n Olu um Sürec ”, Osmanl  Ara t rmalar , 
XLV(2015), s. 354.

102 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 19-20.
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Mehmed Faik Efendi de Hoca Muhyiddin’e benzer ekilde medrese mezun-
lar n n devlet dairelerinin her biriminde, yüksek derecelerde istihdam edilmesi 
gerekti ini söyler.103 Vildan Faik Efendi’ye göre ise istedikleri takdirde Medâris-i 
Sâniye k sm na mahsus derslerden geçenler tabur imaml klar na, Medâris-i Âliye-i 
Sâniye’den geçenler alay müftülüklerine kabul edilmeli, son imtihan n  ba ar yla 
verenler niyabet, tedris, adliye memuriyetlerinden birine tayin edilmelidir. Ayr ca 
Medâris-i Kemâliye’den imtihanla geçip müderrislik yapmaya ba layanlar n her 
terfii bir zaman ve k demle s n rland r lmal d r.104 Mehmed Ubeydullah Efendi 
ise medrese ubelerinden mezun olanlar n nerelerde istihdam edilece ine de in-
mez. O, sadece Fukaha ubesinin ibâdât k sm ndan ehadetnâme alanlar n imam, 
hatip ve vaizler s n f n  te kil edece ini belirtir.105 Halim Sabit Efendi di erlerin-
den farkl  bir konuya de inerek medreselerde tahsil görenlerin alimâne bir emel-
lerinin olmad n  ve talebelerin hoca (müderris) olmak için medreselerde oku-
duklar n  söyler. Me ihat memuriyeti, mahalle imaml , kad l k, cami imaml  
gibi mesleklerin hocal kla ba lant l  mesleklerden oldu unu dü ünür.106 Nihaye-
tinde Vildan Faik, Mehmed Ubeydullah ve Halim Sabit Efendi medreselilerin 
sadece ilmiyeyle ilgili meslekleri icra edebileceklerinden sözetmi tir.

evketî Efendi ise hangi medrese k s mlar n  bitirenlerin hangi meslekleri 
seçebilece ini ayr nt l  olarak anlat r. Verdi i mesleklerin ço u ilmiyeyle ilgili olsa 
da baz  k s mlar  bitiren talebeye mekteplerde muallimlik yapma hakk  tan r. Ona 
göre Dürûs-  Tâliye’nin alt nc  s n f ndan tasdiknâme alanlar askerlik muafiyeti-
ne nâil olabilecekler, birinci ve ikinci derecedekiler bilumum camilerde imâmete 
ve mescitlerde hitâbete ve Mekâtib-i ibtidâiyede muallimli e, üçüncü derecede 
olanlar ise müezzinli e hak kazanacaklard r. Ayr ca bu bölümden ehadetnâmesi 
olanlar Me ihat dairesi kalemlerinde ve er‘î mahkemelerde tecrübe kazanacak 
surette yeti tirilmek üzre kitâbete, taburlarda imâmete, büyük camilerde hitâbete, 
rü dî derecesinde muallimli e dahil olabilecektir. Dürûs-  Âliye bölümünün her-
hangi bir ubesinden icazetnâme alanlar umumiyetle Dürûs-  Tâliye müderrisli i 
yapabilecektir. F k h icazetnâmesi alanlar derecelerine göre kaza, alay ve livalarda 
kaza ve iftâya, Ahlâk-  slâm k sm ndan icâzet alanlar vâizlik ve eyhli e geçebile-
cektir. evketî Efendi de Hoca Muhyiddin gibi tekke eyhlerini herhangi bir art 
olmamas na ra men medrese mezunlar ndan tayin etmeyi öngörür.107

103 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 10.
104 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 6-7.
105 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 27.
106 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 20.
107 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 32-35, 38. Hoca Muhy dd n ve evketî 
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Medreseden mezun talebinin istihdam  nas l önemliyse medreselerde hoca 
olarak istihdam edileceklerin kimli i de o derece mühimdir. Medreselerdeki hoca 
istihdam  bittabi müderrislerden olu maktayd . Ancak yeni programlar n uygu-
lanmas na yönelik dü ünceler, özellikle dil ve modern ilimler mevzusunda farkl  
alt yap s  olan hocalar n istihdam n  gündeme getirmi ti. Meselâ Hoca Muhyid-
din dil bahsinde de sözedildi i gibi medreselerde Frans z hocalar n istihdam edil-
mesini teklif eder.108 evketî Efendi, Dürûs-  Tâliye bölümü için Arapçay , Türk-
çeyi, Farsçay  okutacak ki iler gibi bat  dillerini okutacak ki ileri bulman n da güç 
olmad n  söyler. evketî Efendi’ye göre Hikmet ubesindeki fenlerden baz lar  
mevcut müderrislerden tedris edilebilir. Di er fenleri okutacak ki iler ise erbâb  
yeti inceye kadar hariçten bulunabilir, bulunmad  takdirde ise o fenler okutul-
maz.109 Nitekim 1910 Medâris-i lmiye ve 1914 Islah-  Medâris Nizâmnâmesi 
yay nlan nca medrese müfredat na felsefe ve modern bilimlerin yan  s ra yabanc  
diller de girecek, sadece medreseli hocalar de il, medrese d ndan gelen hocalar 
da bu kurumlarda ders vermeye ba layacakt r.110

Medrese ve Mektep Aras nda Kurulan Ba

Medrese slâhat  risâlelerinde, mekteplerle ilgili dikkat çeken hususlar  a a-
da da bahsedilece i üzere üç ba l k halinde tasnif ettik. Risâle yazarlar ndan 

baz s  medreseleri do rudan mekteplere benzetme çabas nda iken kimi de med-
rese e itimine mektep dersleri koyarak mekteplere olan ihtiyac  ortadan kald rma 
veya mektep ve medreseyi yak nla t rma çabas  içindedir. Baz  risâlelerde mektebe 
gideceklere din e itimi verilmesi hususu ve gayrimüslimlerin medreselere gidebil-
me/gitme ihtimali bahis konusu edilmi tir. Vildan Faik Efendi’nin risâlesi hariç 
tümünde medreseler darülfünunlara yani üniversiteye benzetilmi , medreselerin 
birer darülfünun oldu u dü üncesi gündeme getirilmi tir.

Efend ’n n medresel ler n st hdam alanlar yla lg l  dü ünceler  ba ka b r çal mada da 
de erlend r lm t r. Bkz. Sar kaya, “II. Me rut yet ve Medreseler: Geleneksel B r Kuru-
mun Modernle me Sürec nde Var Olma Mücadeles ”, s. 47-49.

108 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 20.
109 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 53-54.
110 Ahmet A ao lu ve Adnan Ad var g b  hocalar. Bkz. Seyf  Kenan, “Türk E t m Dü ünces  

ve Deney m n n Dönüm Noktalar  Üzer ne B r Çözümleme”, Osmanl  Ara t rmalar , XLI 
(2013), s. 15.
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Medrese le Mekteb  Yak nla t rma Te ebbüsler

Hoca Muhyiddin’e göre birinci sene Hikmet-i Tabîiyeyi ikmâl edip da-
di mektep derslerini okuyan talebeye Mekteb-i Âli’ye girebilmeleri için birinci 
dereceden ehadetnâme verilmelidir. Medreseden al nan icazetnâme Mekteb-i 
dadi ehadetnamesine denk oldu undan talebe istedi inde do rudan Mekteb-i 

Mülkiye’nin âli s n flar na ve Mekteb-i T bbiye’nin tababet s n flar na imtihanla 
girebilecek, istedi i takdirde de Hukuk Mektebi’ne gidebilecektir. Hoca Muh-
yiddin, mektep ve medrese tedrisini birbirine yak nla t rmaya, bu iki kurum 
aras nda talebe geçi ini ve mezuniyet sonras  meslek seçimindeki geçi kenli i 
kolayla t rmaya çal maktad r. Onun medreseleri mekteplere benzetme çabas  
a ikard r.111 Mehmed Faik Efendi de ayn  ekilde medrese ve mektep aras nda 
olabilecek geçi kenli e bakar. Herhangi bir mektepten medreseye, herhangi bir 
medrese k sm ndan da mekteplere talebe kabul edilebilmesi ve böylece mektep-
lerle medreselerin aras nda irtibat kurulabilmesi gerekti ini söyler.

Vildan Faik Efendi ise medreselerin mekteplere benzetilme çabas ndan çok 
farkl  bir amaçla kar m za ç kar. Nüvvab ve Hukuk mekteplerine de indi i mek-
teplerle ilgili tek yerde, medreselerde lm-i Kaza ve lm-i Hukuk gibi derslerin 
tafsilatl  bir ekilde okutulmas n  teklif eder. Ona göre Hukuk mekteplerinde 
okutulan bu dersler medreselere al n nca Nüvvab ve Hukuk mekteplerine ihtiyaç 
kalmayacakt r. Mekteplerdeki nizam  ve program  medreselere uygulayarak Med-
reselerde ya anan problemleri çözmek ister.112 Hukuk mektepleriyle medreselerin 
yak nla t r lmas n n er‘iye ve nizamiye mahkemeleri, er‘î hukuk-kanun mesele-
leriyle irtibatl  ba ka mühim yönü vard . lk hukuk mektebi Medresetü’l-Kudat 
(kuruldu u s radaki ad yla Muallimhane-i Nüvvab) kuruldu u zamanlar medrese 
talebelerine hitap ediyordu. Tatbikata dönük olarak II. Me rutiyet’in ilan  arefesi-
ne kadar f k h çerçevesinde hukuk e itimi veriyordu.113 Asl nda daha önce Hoca 
Muhyiddin ta ra medreselerinden sözederken Vildan Faik Efendi’nin fikirlerine 
benzer bir dü üncesine yer vermi tir. Ona göre ta ra medreselerinde Rü diye ve 
dadiye mektebindeki dersler okutulacak, böylece bu mekteplere lüzum kalma-

yacakt r. Dolay s yla Rü diye ve dadiye mekteplerine sarfedilen tüm gelirler de 

111 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 20.
112 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 7; Güldö üren, “V ldan Fa k Efend  ve Islah R sales ”, 

s. 214. 
113 Al  Adem Yörük, Müderr s ve Hukukçu R zel  Haf z Kas m Efend  II. Me rut yet Dönem  

Hukuk E t m nde Üslup Aray lar , ( stanbul: Dergâh Yay nlar , 2014), s. 108.



ZEYNEP ALTUNTA

medreselere kalacakt r.114 Mektepler bahsine pek de yer ay rmayan Halim Sabit 
Efendi ise medrese hocalar /müderrisleri ile mektep hocalar n /muallimlerini kar-

la t r r. Mektep mualliminin Hesap, Hendese, dersiam n ise Sarf ve Nahiv talim 
ettirdi ini, bir muallim gibi bir müderrisin de be  on senede s ras yla birkaç kitab  
okuttuktan sonra icazet vererek emeklilik yoluyla i ten çekildi ini söyler.115

Mektep ve Medreselerde Müsl m ve Gayr müsl m Talebe

Hoca Muhyiddin, gayr müslim ö rencilerin bulundu u dadi ve Askeri da-
di mekteplere Müslüman talebelerin de gidebilmesine dikkat çeker. Dinlerini ö -
renip inançs z kalmamalar  için gayet aç k ve sade bir ekilde Türkçeye tercüme 
edilmi  F k h, Hadis, Risâle-i Hamidiye gibi akaid kitaplar n n tarih okutur gibi 
bu talebelere okutulmas n  önerir.116 Medrese ve mektepleri birbirine yakla t r-
maya çal an Mehmed Faik Efendi ise mekteplere gidecek Müslüman talebeler 
de il de medreselere gitmek isteyecek Hristiyan talebeler üzerinde durur. Ona 
göre medreseler mesele-i diniye ile ilgili, medreseleri besleyen vak flar da evkâf-  
hususiye oldu undan Hristiyanlar medreselere tabiat yla giremezler ve kabul olu-
namazlar. Bunun için medreselerle mektepler birbirinden ayr lmal d r.117 Meh-
med Ubeydullah Efendi ise Mehmed Faik Efendi’nin söylediklerinin tam tersi 
sözler sarfeder ve medreseye gitmek isteyen gayrimüslim talebenin önünü açmak 
ister. Ubeydullah Efendi’ye göre slamda ilmiye kap s  kimseye kapat lamaz, müs-
lüman ve gayr müslime, yerli ve ecnebiye her daim aç k olmal d r.118

Medreseler  Darülfünuna Benzetme Çabalar

Hoca Muhyiddin, fünun-  cedidenin derslere eklenmesiyle dünyadaki bir-
çok medresenin çökmekten kurtulaca n , müslümanlar n fikirlerinin ulûm ve 
fünûnla ayd nlanaca n  dü ünür. Böylelikle slamiyetin hikmet ve medeniyete 
mani olmad  Avrupa taraf ndan görülecek, slamiyete övgüler artacak, medre-
selerden yine önemli ki iler yeti meye ba layacakt r. Hoca Muhyiddin risâlesinin 
birkaç yerinde, medreseleri darülfünuna benzetir. O, Avrupa’dakilere benzer da-
rülfünunlar ve tersaneler yap lmas  halinde her fende “hünerli” Müslümanlar 

114 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 29.
115 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 20-21.
116 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 20.
117 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 7-8.
118 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 31.
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yeti ece i görü ündedir.119 Medreseleri darülfünuna benzeten di er bir risâle ya-
zar  da Mehmed Faik Efendi’dir. Ona göre medreseler küçük birer darülfünun 
modelidir. Darülfünun tipi bu medreseler kazalara, nahiyelere girdikten k sa bir 
süre sonra buralarda hükema ve muhakk kîn yeti ecektir.120

Mehmed Ubeydullah Efendi, medreselerin sadece halk n ulûm-  diniye de-
di i ibadât ve itikadât ilimlerine mahsus müesseseler olmad n , her türlü ilmin 
tahsil edildi i darülfünunlar oldu unu ifade eder.121 Halim Sabit Efendi ise bi-
rinci k s m medreselerin son senelerinin Ulûm-  Kurâniye, Hadis ve teferruât , 
F k h Usulü dersleri itibariyle birkaç ubeye ayr lmas  gerekti ini ve böylece birer 
darülfünun-  slâmî’nin teessüs etmi  olaca n  söyler.122 evketî Efendi de med-
reselerin vaktiyle Ulûm-  er‘iye, arabiye ve akliye gibi fenlerin tedris ve ne ri 
için kurulan darülfünunlar olduklar n  belirtir. Ona göre medreseler, darülfünun 
olma yani bir bak ma modern ihtisasla ma özelli i gözönünde bulundurularak 
slah edilmelidir.123

Medreseler n dare ekl  ve Yay nlar

Risâlelerde, medreselerin idaresiyle alakal  birimler farkl  isimlerle kar m -
za ç kmaktad r. Medrese idaresi denilince ilk akla gelen Ders Vekâleti ve buna 
benzer görevler Halim Sabit Efendi’nin risâlesi hariç di erlerinde çe itli adlarla 
ele al nm t r. Meselâ risâlelerde Meclis-i Talebe, Heyet-i dare ve komisyon ad  
alt nda Ders Vekâleti ve Ders Vekili’nin görevlerini yerine getirebilecek heyet/
meclis ve komisyonlardan sözedilir.

Müellifler risâlelerinde medreselerin, uleman n, talebenin gelir ve giderleri-
ne dair idari yap y  ilgilendiren baz  teklifler sunar. Ço u müellif, medreseyle ve 

119 Hoca Muhy dd n, medreselerden yet m  k lere örnek olarak Farabî, bn S na, bn 
Rü d, Gazâlî, Fahreddîn Râzî’y  verm t r. Avrupal lardan da menf  örnek olarak özell kle 
Renan’  z kr etm t r: Avrupal lar “Mösyö Renan’ n sû-  zann  g b  slâm yet n mân -  
h kmet ve meden yet olmad n  b ’l-f l göreceklerd r”. Bkz. eyh Al  Efend zade Muhy-
dd n, Medreseler n Islâh , s. 22-23. Mehmed Fa k (Islâh-  Medâr s, s. 16) se medreseler n 
slâh yla bn S nalar, Râzîler, Gazalîler, bn Rü dler, Farabîler, mücah dler, Suav ler g b  
hükema ve muhakk kîn-  slâm yen n ç kmaya ba layaca n , Avrupal lar n bu hal  göre-
rek a racaklar n  ve be en p alk layacaklar n  fade eder.

120 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 15.
121 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 13.
122 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 46.
123 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 3-4, 6.
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medreselilerle ilgili masraflar n vak flardan kar lanmas  görü ündedir. Bu müel-
liflerin baz s  vak f gelirleriyle birlikte k smen milletin yard m n  da gözard  et-
mezler. 

Yay nlarla ilgili olarak söylenebilecek ey ise ço u müellifin medreselerde 
okutulmas  için Kelam, Arapça gibi farkl  alanlarda yeni ders kitab  teklifinde bu-
lunmas d r. Müelliflerden ikisi Avrupa’y , biri de dünyay  görerek yurt d ndaki 
geli melerden haberdar olman n -medrese ve medreseliler aç s ndan - önemine 
vurgu yapar.

Ders Vekâlet  ve Benzer Görevler

Medreselerdeki e itim ve ö retimi düzenlenmek üzere Me ihat’e ba l  ola-
rak kurulan Ders Vekâleti,124 Hoca Muhyiddin’in risâlesinde geni  bir yer tutar. 
Hoca Muhyiddin, Ders Vekâleti’nde olmas  gereken ki ilerden bahseder, Ders 
Vekâleti’ne mahsus haftal k ilmi/fenni gazetelerin bulunmas  ve Ders Vekâleti 
azalar ndan on ki inin Avrupa darülfünunlar na gönderilmesi gereklili inden sö-
zeder. Ona göre Ders Vekâleti taraf ndan vilayetlerin tümünde medrese tahsil 
usulünü gösterecek defterler tutulmal d r. Medreseler ta ra müftüleri vas tas yla 
idare edilmeli, medreselerdeki derslerin yolunda gidip gitmedi ini bildirmesi için 
merkez vilayet müftülerine tefti  hakk , mülkiye memurlar  reislerine de ikâyet 
hakk  verilmelidir. Ders Vekâleti’nin ba nda bulunacak Ders Vekili, yeni ilim-
lerden haberdar ve ark ve garb ilimlerine vâk f olmal d r. Bunun yan s ra Ders 
Vekili en az ndan Tarih-i Tabii sahibi Mahmud Esad Efendi, Risâle-i Hamidiye 
müellifi Cisr veya mütercimi Manast rl  smail Efendi gibi ki ilerden tayin edil-
melidir. Ders Vekâleti heyeti ise her fenden anlayan, lisan bilen, liyakatli k rk 
ki iden olu mal d r. Heyetin yay nlayaca  haftal k ilmî dergiler haftadan haftaya 
Avrupa ve Amerika’daki geli meleri ve son ke ifleri yazmal , Türkçe ve Arapça 
olarak ne redilmeli, ta radaki medrese talebelerine ücretsiz, çe itli slam mem-
leketlerine de masraf n  koruyacak kadar cüzi bir ücretle hemen gönderilmelidir. 
Son geli meler ve de i ime u rayan nazariyeler kitaplara ilave edilip bas lmal d r. 
Hoca Muhyiddin Ders Vekâleti bünyesinde yeni Kelâm kitab  yaz lmas n , med-
reselere ait vak f gelirlerinin Ders Vekâleti’ne b rak lmas n  da önerir.125 

124 Mehmet p rl , “Ders Vekâlet ”,  Türk ye D yanet Vakf  slâm Ans kloped s  (D A), 1994, 
IX, 183.

125 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 23-26, 28-29.
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Mehmed Faik Efendi ise risâlesinde Ders Vekâleti’nden de il de Ders Ve ki-
li’nden sözeder. Muktedir hocalar n yeti tirilmesi için de erli ki ilerden müte ekkil 
bir encümen olu turulmas n  öngörür. Ona göre Ders Vekili ve encümenin sahip 
olmas  gereken baz  vas flar mevcuttur. Ayr ca medreseleri idare edecek ve bütün 
dünya Müslümanlar n  kapsayacak görevleri belli bir heyet olu turulmal d r.126 

Vildan Faik Efendi’nin program nda Ders Vekâleti bahsi iki yerde geçer. 
Onun belirledi i programa göre ise imtihanlar Ders Vekâleti heyetinin belirledi i 
zamanlarda yap lmal , verilen icazetnâmeler muallim ve müderrisler gibi Ders 
Vekâleti taraf ndan da onaylanmal d r. Vildan Faik Efendi, görevleri itibariyle 
Ders Vekâleti’ne benzeyen Meclis-i Talebe adl  kurumdan da birkaç kez sözeder. 
Bu Meclis-i Talebe, vilayet ve sancaklardaki medrese düzenlemelerinin uygulan-
mas  için Me ihat’teki ulemadan birini tayin edecektir. Durumlar  ara t r ld ktan 
sonra medreseye kabul edilen talebe ilmühaberle müderris taraf ndan Meclis-i 
Talebe’ye bildirilecektir.127 

Ders Vekâleti veya Meclis-i Talebe gibi bir kurumdan sözetmeyen Mehmed 
Ubeydullah Efendi ise medreselerin slâh  için bir komisyon kurulmas  teklifinde 
bulunur. Bu komisyon talebenin ehliyetine ve bilgisine dair s n rlar çizecek, onla-
r n kaç senede nerede e itilece ine dair karar verecektir.128 

evketî Efendi’nin program nda da Ubeydullah Efendi’nin program ndaki 
gibi Ders Vekâleti bahsi yoktur. Onun program nda Heyet-i dare’den ve bu he-
yetin baz  fonksiyonlar ndan sözedilir. Meselâ baz  Dürûs-  Tâliye talebesi lüzum 
görüldü ünde Heyet-i dare’nin tayin edece i kendi s n f veya daha yukar  s n f 
âkirdleri taraf ndan müzâkereye tabi tutulacakt r. Dürus-  Tâliye bölümünde, 

her tedris dairesinin müderrisleri oran n Heyet-i dare azas n  olu turacakt r. Bu 
müderrislerden k dem ve liyakatlar na göre müdürler seçilecek, okunacak fenlere 
ait kitaplar Heyet-i dare mü âveresinde belirlenecektir. Dürûs-  Âliye müderris-
lerinden biri her sene müdür olacak, her ubeden müderris ile geçici reis Heyet-i 
dare’yi te kil edecektir. Müderrisler her tedris döneminde verecekleri dersleri 
ubelerinde müzakere edip programlar n  merkez kitâbetine göndereceklerdir. 

Müderrisler için kurulan büyük bir odada Heyet-i dare toplanacakt r. Ayr ca 
evketî Efendi, Dürûs-  Âliye ve Dürûs-  Tâliye’nin ba l  oldu u ilmiye merkez-

lerinden ve tedris dairelerinden bahseder. Ona göre slah program n  da müderris 
ve erbâb-  vukûftan olu an bir komisyon tatbik etmelidir.129 

126 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 10-12.
127 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 3, 6, 9, 12.
128 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 32.
129 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 32, 43-44, 49, 60-62, 64-65.
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Medrese Gel r ve G derler

Hoca Muhyiddin, birçok konu gibi medrese gelirleri ve bu gelirlerin na-
s l kullan laca na dair önerilerde de bulunmu tur. O, stanbul medreselerinin 
Evkâf Nezareti bünyesinde birçok geliri oldu unu, vakfiye tahsisat n n hükümet 
memurlar  taraf ndan öteye beriye sat larak suistimal edildi ini ve rü vetle Evkâf 
idaresinden al nd n  belirtir. Ona göre bu tahsisat Ders Vekâleti’ne ve slam aka-
demisine b rak l rsa stanbul medreseleri, medreselere ve talebelere sarfedilmek 
üzere ziyadesiyle gelir elde edecektir.130 Mehmed Faik Efendi de medrese, müder-
ris ve di er medrese çal anlar n n masraflar n  kar layacak baz  gelirlere dikkat 
çeker. Ona göre yap lacak masraflar ehil olmayanlar n eline dü mü tür. Halbuki 
masraflar Evkâf ’tan, zekattan, kurbandan, fitreden, sub‘ u rub’dan, iâneden, ir-
ket ve cemiyetlerden rahatl kla kar lanabilirdi. Ayr ca er‘î mahkemelerin gelirle-
ri de bulunmaktayd .131 Vildan Faik Efendi’nin gelir ve giderlerle ilgili teklifi ise 
stanbul’daki medreselerin vak f gelirlerinin tedrisi sa layacak düzeye ç kart lmas , 

talebenin nakdî olarak vazifelendirilip cerre ç kmaktan kurtar lmas  idi. Ayr ca 
müderris, vak f tahsisat n  ve vakfiyesini bilecek, ona göre defter tutacak, böyle-
ce vak f tahsisat n n medreselilere verilip verilmedi i anla lacakt r.132 Mehmed 
Ubeydullah Efendi de medreselere ba l  vak flar n düzen alt na al nmas n  ister. 
Vak f gelirleri israftan kurtar l rsa stanbul’da gecede on bin talebeyi içine alabile-
cek bir e itim gerçekle ebilecektir. Ona göre zaten her türlü masraf ve mü kilat  
göze alarak slâm aleminin ihtiyac  olan bu tür bir e itim kurumu olu turmak 
hilafet devletinin görevidir.133 Halim Sabit Efendi, uleman n ve talebenin cer 
ile mai et temin etmelerinin, yani din hizmeti kar l nda halktan maddi bir 
menfaat beklemelerinin caiz görülemeyece ini söyler fakat uleman n ve talebenin 
geçimlerini nas l sa layaca n  söylemez.134 evketî Efendi ise talebelerin vakit 
kayb  ya amadan tahsillerinde muvaffak olmalar  için -tedris dairesi ve ilmî mer-
kezlerinin maddi imkanlar  nispetinde- yemek ve çama r i lerinin müdüriyetleri 
taraf ndan ba kalar na gördürülmesini ister. Masraflar, k smen vak flar n tahsisa-
t yla k smen de milletin yard m yla kar lanacakt r. Ayr ca Dürûs-  Tâliye talebe-
sinin programdaki kitaplar , tasarrufa riâyet edilerek daireleri taraf ndan tedarik 

130 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 28-29.
131 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 10.
132 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 7, 13-14.
133 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 7.
134 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 47.
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edilmelidir. Dürûs-  Âliye talebesinin yemek ve çama r d ndaki masraflar  için 
gerekli miktar, evvelkilere haftal k, sonrakilere ayl k olarak verilmelidir. 

evketî Efendi’ye göre asl nda güzel bir köy bularak vaaz ve cer için Rama-
zanda d ar  ç kan talebe hem ilmen hem de bedenen geli ir, ahali de onlardan 
yararlanm  olur. Cer nam na para alman n ilmî erefi ihlal edece ini dü ünse de 
talebeye verilen paran n mühim miktarda olmas n  önemser. O, Dürûs-  Âliye ve 
Dürûs-  Tâliye’nin alt nc  s n f n  tamamlayan dâhili talebenin, hem ufuklar n  
geni letip ilimlerini artt rd klar , hem de ahaliye dini ö rettikleri için hükümet 
taraf ndan harc râhlar  kar lanarak uygun yerlere gönderilmesi taraftar d r. Tahsil 
masraflar  kar lan rsa cer nam na para almaktan menedilmeli, verilen para ise 
yine kendilerine sarfedilmek üzre resmi makbuz mukabilinde al nmal  ve tedris 
dairesine teslim edilmelidir. evketî Efendi’ye göre ruûs nâil olan müderrislere 
tedris ile me gul olmalar  için en az ndan orta halde geçinecek maa  tahsis edil-
meli, maa  tahsis edilirken kapasiteleri, seyahat ve kitap masraflar  gözönünde 
bulundurulmal d r. evketî Efendi, müderrislerin maa lar n  ve rütbelerini yük-
selterek evk ve gayretlerini artt rmay  amaçlar.135 

Yen  K tap Yazma ve Tel f Tekl fler

Yeni kitap yazma ve telifi ile ilgili olarak Hoca Muhyiddin, eski fen ve fel-
sefeyle kar t r lm  Kelâm kitaplar  yerine yeni felsefeyle “kar t r lm ” Kelâm 
kitab  yazma teklifinde bulunur. Ders Vekâleti’ni Yeni Kelâm kitab  haz rlamakla 
vazifeli addeder. Ders Vekâleti, Frans zlar n Akademi dedikleri büyük meclisleri 
gibi slam lmiye Meclisi haline gelince cahil maarif azalar ndan olu an heyete 
lüzum kalmayacakt r. Ayr ca Avrupa’da ortaya ç kan slâm muhalifi felsefeye kar  
reddiye yazacak, bunu Kelâm kitaplar na ilave edecek ve böylece ulema, müslü-
manlar n do ru yoldan sapmalar n  engellemi  olacakt r:

“… lm-i kelâm kitaplar  fünûn-  atîka ile mâlâmâl bulundu undan böyle hikmet 
ve felsefe-i kadîm[e] ile mahlût olan lm-i kelâm yerine hikmet-i cedîd[e] ile mezc 
edilecek ve yeni felsefenin, din-i slâm akl-  selîme mugâyir olup da redde âyân 
mahallerini red ile husûle gelecek cedîd lm-i kelâm  tedvîn etmek i bu Ders 
Vekâleti Heyeti’nin dâimi vazifesi olmal d r.”  

135 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 38-40, 45, 56.
136 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 25-26.
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Mehmed Faik Efendi de eski usuldeki kitaplar n yeni usule uygun hale getiri-
lip telif edilmesinden ve okutulmas ndan yanad r. Ancak bunlar n ne tür kitaplar 
olaca ndan bahsetmez.137 Mehmed Ubeydullah Efendi ise Hoca Muhyiddin gibi 
Kelâm de il de Arapçayla ilgili yeni bir kitap teklifinde bulunur. O, tedavüldeki 
kitaplar  Arapça ö renmek için yeterli bulmaz ve bunun için Arapçayla ilgili yeni 
kitaplara ihtiyaç oldu unu dü ünür. Gereken talep kar lanmad  takdirde mü-
sabakalar aç l p yeniden kitap yaz lmal d r.138 evketî Efendi’ye göre ise okutula-
cak fenlere ait kitaplar, Heyet-i dare mü âveresinde belirlenmelidir.139 

Müderr sler n Yurt D na G tmes  ve Yay n Yapmalar

Müderris veya e itimle u ra an idarecilerin dünyadaki geli meleri takip 
etmek amac yla yurt d na gitmeleri, baz  risâlelerin konusu olmu tur. Meselâ 
Hoca Muhyiddin’e göre Ders Vekâleti Heyeti’nden on ki i, her sene masraflar  
kar lanmak suretiyle Avrupa darülfünunlar na gönderilmeli, garb fenlerini tahsil 
ederek dönen bu ki iler ö rendiklerini meclise arzetmeli ve haftal k gazetelerinde 
ne retmelidir.140 Mehmed Faik Efendi’ye göre de Heyet-i ilmiyeden baz  ki iler 
her sene Avrupa’ya gitmeli, oradaki geli meleri görerek meclise takrirler verme-
lidir.141 evketî Efendi, dünyay  gören müderrisle/akan su, görmeyen müderris/
durgun su aras nda olu acak farklar gibi dünyay  gören müderrisle görmeyen mü-
derrisin yeti tirece i talebeler aras nda da büyük farklar olu aca n  dü ünür. Ona 
göre müderrisler kendilerini geli tirmek için tatillerde seyahat etmeli, çe itli ka-
vimler ve muhtelif memleketlerden haberdar olmal d r. Dürûs-  Âliye müderris-
leri birikimlerinden herkesi haberdar etmek üzre telif ve ne riyatta bulunmal d r.142

Ta ra Medreseler , Hocalar  ve Talebeler

Islâhat risâlelerinde stanbul medreseleri merkeze al nsa da ta ra medreseleri-
ne de zaman zaman de inilmektedir. Meselâ Hoca Muhyiddin, stanbul medre-
selerinin slâh edilmesi halinde ta ra medreselerinin de bir sonraki sene kimsenin 
dahli olmadan bahsedilen program  uygulamaya ve belirlenen dersleri okutmaya 

137 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 8.
138 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 22.
139 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 43.
140 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 25.
141 Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, s. 16.
142 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 43-44.
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ba layacaklar n  dü ünür. Anadolu’nun birçok kasabas nda görev yapan müder-
risleri de unutmaz, onlar n vefakâr ve cefakâr hallerine vurgu yapar. Bu müderris-
ler hiçbir maa  olmadan sadece ahalinin yard m yla talebe okutur, ilim ne rine 
muvaffak olduklar nda Allah’a ükreder, talebelere medrese odalar  bulduklar nda 
sevinir, talebe bulamay nca kabahatin kendilerinde oldu unu dü ünüp üzülürler. 
Tüm bu fedakârl klar  yapan muallim ve müderrislerin masraflar  ise çok azd r. 
Hükümet medreselilere kar  olumsuz bir tav r tak nsa da kazalarda onlardan ba -
ka söz anlayan, hükümetin icraat na yard m edip halifeye itaati te vik eden ve 
umumi ahlâka hizmet eden kimse yoktur.143 Ayr ca Hoca Muhyiddin, ta ra med-
reselerinde Rü diye ve dadiye mektebi derslerinin okutulaca n  söyler.144 Ta ra 
medreselerine de inen Vildan Faik Efendi’nin ilk söyledi i ey ise ta radan gelen 
talebenin imtihana tabi tutulaca , seviyelerine göre s n flara kaydedilece idir. O, 
stanbul medreselerinde okutulacak ilimler/fenler cedvelinin ta ra vilayetlerine 

ve sancaklar na yay lmas n  ister.145 evketî Efendi de ta ra medreselerini slâh 
program na dahil edenlerdendir. öyle ki yazd  medrese program n n muvaffak 
olmas n , stanbul’un yan nda Anadolu, Rumeli gibi di er yerlerdeki tüm Os-
manl  medreselerinin gözönünde bulundurularak yap lmas na ba lar. Ona göre 
haz rlad  program ba ta stanbul ulemas  olmak üzre Anadolu, Rumeli ve tüm 
slâm memleketlerine aittir.146

De erlend rme

Makalede bahsedilen medrese konular ndan da görüldü ü gibi risâlelerin 
teklifler ve öneriler bak m ndan birbirine benzer taraflar  bulunmaktad r. Ayn  
zamanda risâlelerin ço unda uslup ve tarz bak m ndan çe itlilikler göze çarpmak-
ta, medrese k s mlar  gibi basit bir konuda dahi a lacak derecede farkl  tavsi-
yeler yer almaktad r. S n f geçme usulü, derecelere ayr lan medreseden bir üst 
dereceye ç karak medreseyi tamamlama, mecburi dil e itiminden sonra ihtisas 

143 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 26-27. Konya’y  örnek vererek 
burada b rçok taleben n okudu una, hükümet n ne hocaya ne de talebeye h çb r yard m-
da bulunmad na, buna ra men d ne h zmet dü ünces yle dayan lmaz ez yetlere kat-
land klar na vurgu yapar. Ayr ca Muhy dd n Efend  (s. 30-31) ta ra yönet c ler n n feda-
kârl klar na aret etmek ç n zm r ve Man sa val ler n  örnek göster r, onlar n aç lmas na 
ves le olduklar  mekteplerden sözeder.

144 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 29.
145 V ldan Fa k, Medrese Hat ralar , s. 5-8.
146 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 1.
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ubelerine devam, senelere ayr lan ilk k s mdan ihtisas ubelerinden olu an di er 
k sma geçme gibi konular bunlardan birkaç d r. htisasla maya önem veren Meh-
med Ubeydullah Efendi ile evketî Efendi’nin tekliflerinde bile hem tarz, hem de 
içerik itibariyle birbirinden ayr l klar görülür. Ubeydullah Efendi’nin program na 
göre uzun bir Arapça e itiminden sonra ihtisas ubelerine gidilirken,147 evketî 
Efendi’nin program na göre Tâli e itimden sonra Âli bölümdeki ihtisas ubele-
rine gidilir.148 Kazanl  Halim Sabit Efendi ise tamamen farkl  bir bak  aç s yla 
baz  dersleri aklî dersler olarak tan mlar ve bu dersleri ahlakiyat ve muamelat 
ad  alt nda verir.149 Risâlelerde medreselerin toplam tahsil süresiyle ilgili verilen 
rakamlar da birbirinden farkl d r. Hoca Muhyiddin ile Mehmed Faik Efendi d -

ndaki müelliflerin belirledi i y ll k e itim süresi makale içinde de bahsedildi i 
gibi birbiriyle ayn  de ildir. 

Medrese tahsili alm  olmalar n n verdi i altyap yla olsa gerektir baz  konu-
larda fikrî anlamda k smen birle en risâle yazarlar  ayr  tarzlardaki modern mek-
tep e itiminden geçmi  olmalar yla olsa gerektir baz  konularda ise birbirinden 
ayr maktad r. Onlar n e itim al rken mektep ve medreselerde gördükleri eksik-
likler ve fazlal klar, ilgi alanlar  ve sahip olduklar  meslekleri, medreselerle ilgili 
tekliflerinin çe itlilik arzetmesinde muhtemelen etkili olmu tu.

Risâlelerde ortak dü ünce veya istekler de oldu unu söylemi tik. Bu ortak 
fikir ve taleplerin en önemlilerinden biri, Osmanl  Devleti’nin hilafet merkezi 
olma özelli inin gözönünde bulundurularak medrese slâhat n n bu mevkiye ya-
ra r düzeyde yap lma gereklili inin vurgulanmas d r. Meselâ Hoca Muhyiddin, 
hilafet merkezindeki medreselerin yeni fenlerle donat lmas  halinde tüm dünya 
müslümanlar n n bundan istifade edece ini ve medreselerin yeniden ihya olaca-

n  söylemektedir.150 Mehmed Ubeydullah Efendi ise medreselerle ilgili olarak 
Me ihat’e, hilafet merkezi olma sorumlulu uyla hareket edilmesi gerekti ini ha-
t rlat r.151 Halim Sabit Efendi’ye göre de Osmanl y  takip eden ve medreselerin 
peri an halini gören bir slam dünyas  mevcuttur ve dolay s yla hilafet merkezi 
olma bilinciyle yol al nmas  gereklidir.152 evketî Efendi de benzer ekilde slam 

147 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 22-32.
148 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 33.
149 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 37, 39-40, 42.
150 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 22-23, 26.
151 Mehmed Ubeydullah, Islâh-  Medâr s-  Kad me, s. 6-8
152 Hal m Sab t, Ulema ve Talebe-  Ulûm Efend lere, s. 6; Altunta , “Hocam Hal m Sab t 

Beyefend  Mükr m n Hal l Y nanç”, s. 18.
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hilafetine kar  mükellef olundu unu ve bu mevkiye uygun ad mlar at lmas  ge-
rekti ini vurgular.153 Ayr ca müellifler medreseleri, maddi manevi ön s ralarda 
yer alan mekteplerin derecesine ç kartma çabas ndad r. Bu manada mektep ve 
medrese e itiminin birbirine yak nla t r lmas , medreseleri birer Darülfünun ha-
line getirme giri imleri de ortak bir dü ünce olarak zuhur eder. Özellikle Hoca 
Muhyiddin ve Mehmed Faik Efendi ’nin medrese ve mektepler aras ndaki geçi -
kenli i kolayla t rmaya çal t  muhakkakt r.154 Vildan Faik Efendi ise mektep ve 
medreseler aras ndaki ili kiye daha farkl  aç dan yakla r, medreselerde okutulma-
s n  önerdi i derslerle mekteplere lüzum kalmayaca n  dü ünür.155 Risâlelerde 
de görüldü ü gibi medreselerin geleneksel kurulu  sisteminden farkl  bir yap -
land r lmaya tabi tutulmas  ve bu yöndeki fikirlerin a r basmas , medreselerin 
Tanzimat’tan itibaren aç lmaya ba layan mekteplere uyum sa lamas  için gösteri-
len gayretlerin bir tezahürü olarak yorumlan r.156

Sonuç itibariyle de erlendirilmeye tabi tutulan tüm bu kendine has usluba 
ve tarza sahip metinler, her biri yazarlar n n ilgileriyle olu mu  modern dönem 
medrese slâh  risâleleridir. Bu slâh metinlerinden birinin veya birkaç n n öne 
ç kart l p idealize edilmesi ise pek mümkün de ildir. Nitekim risâlesinde birçok 
konuyu en ince ayr nt s na kadar inceleyen evketî Efendi’nin program  bile bir 
tak m küsur ve kusura sahiptir. deal slâh metni belki tüm bu risâlelerin gözönün-
de bulundurulup ortak bir metin ç kart lmas yla mümkündür. O da k smen 1914 
Nizamnamesi’nde tezahür etmi tir. Dolay s yla kar la t r lan slâh risâlelerinin 
yap lm  di er baz  incelemelerde ifade edildi i gibi 1914’te ve öncesinde yay m-
lanan nizamnameleri etkiledi i aç kt r.

Eskiyi Muhafaza Yeniyi Terviç: Medrese Islahat  Risâlelerinin Dünyas
Öz  Bu makale, II. Me rutiyet’in ilan ndan önce yaz lm  ilk ve tek müstakil risâle 
olma özelli ine sahip, eyh Ali Efendizâde Hoca Muhyiddin’in Medreselerin Islâh  
risâlesi esas al narak kaleme al nm t r. 1897 y l nda M s r’da bas lan risâle, medrese 
kökenlilerin/uleman n (Diyarbekirli Mehmed Faik Efendi ve Vildan Faik Efendi’nin 
eseri, Ayd n Mebusu Mehmed Ubeydullah Efendi, Kazanl  Halim Sabit Efendi, 

153 evketî, Medâr s-  slâm ye Islâhat Program , s. 9.
154 eyh Al  Efend zade Muhy dd n, Medreseler n Islâh , s. 20; Mehmed Fa k, Islâh-  Medâr s, 

s. 7
155 Vildan Faik, Medrese Hat ralar , s. 7.
156 Zengin, Medreseler ve D n E t m , s. 29.
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Mehmed evketî Efendi) II. Me rutiyet sonras nda müstakil olarak ne rettikleri 
risâleleri ile kar la t r larak analiz edilmi tir. Böylece risâlelerde yer alan benzer veya 
farkl  teklif ve tenkitler üzerinde durularak do rudan medrese kökenli veya medre-
seyle bir ekilde irtibat  olan yazarlar n, -risâlelerden çok sonra yay mlanan (1 Ekim 
1914) Islah-  Medâris Nizamnâmesi’ne giden süreçte- konuya vukuflar ndan müte-
vellid yapt klar  özele tirileri gösterilmi tir. Bahsedilen risâlelerden hiçbiri ideal slah 
metni olarak nitelendirilemese de tüm bu risâleler gözönünde bulundurularak ortak, 
vas fl  bir metin ortaya ç kart labilir, bu da k smen 1914 Nizamnamesi’nde görül-
mektedir.

Anahtar kelimeler: II. Abdülhamid, II. Me rutiyet, Medrese, Islah, Nizamname, Ule-
ma, Hoca Muhyiddin.
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