
2. Eğitim Öğretim ve Sosyal Hayat. a) Fa
tımi Dönemi. Ezher Camii'nde yapılan iba
detlerde Fatımi halifeleri, belirli özellik
leri ve protokolleri olan bir topluluk içe
risinde en önde bulunmaktaydılar. Fatı
mi saltanatı boyunca bu cami, adeta bir 
bayram havasında yapılan pek çok dini 
kutlamanın merkezi oldu. Çeşitli halk 
kesimleri bu tür merasimlere katılma
ya büyük bir istek duyduğu gibi bizzat 
Fatımi halifeleri de bu törenlerde bulun
maya ve toplanan kalabalıkları görme
ye hayli önem veriyorlardı. Bu dönemde 
yapılan dini ihtifallerin en ünlüleri mev
lid-i nebevi ile receb ve şabanın başı ve 
ortalarına rastlayan "veküd" gecelerin
de düzenlenenlerdi. Bu vesilelerle kadıl
kudat ve dai'd-duat, devlet erkanı, ha
tipler ve şairler toplanıyor, akşamları ca
mi içinde ve çevresinde mum ve kandil
ler yakılıyor, yemek ve tatlı sunuluyor. 
altın buhurdanlıklar .içinde tütsüler do
laştırılıyordu. Fatımiler dönemi boyunca 
bu tür dini merasimlerle sevinç gösteri
leri devam etti. Bu arada matem günü 
kabul edilen aşure günü geldiğinde Şiiler 
iş yerlerini kapatır. Ezher'de matem 
meclisi toplanır. şiirler okunurdu. Daha 
sonra 549'da (1154) Meşhed-i Hüseyni 
tamamlanınca bu merasimler orada ya
pılmaya başlandı. Kadılkudat haftanın 

belirli günlerinde görevini Ezher'de ifa 
eder. muhtesib ise hafta boyunca çalış
malarını sırayla Amr b. As ve Ezher ca
milerinde yürütürdü; önemli merasim
lerle genel duyuru ve açıklamalar Ez-
her'de yapılırdı. · 

Fatımi Devleti'nin ilk kuruluş yılların
dan itibaren Ezher'in bir eğitim ve öğ

retim mekanı olarak değerlendirilmesi 
yoluna gidildi. Açılışının üzerinden he
nüz üç yıl geçmişken meşhur Şii fakihi 
Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed en-Nu'
man ei-.Kayrevani, ölümüne kadar sür
düreceği kadılkudatlık görevini yapmak 
üzere Ezher'e gelip yerleşti ve burada 
babası Muhammed Nu'man'ın el-İ{Jti
şar adlı fıkıh kitabını akutmaya başladı. 
Böylece ilk defa 365 (975) yılında ger
çekleştirilen eğitim faaliyetlerine bu ali
min gayretleriyle devamlılık kazandırıl

dt Onun ölümünden sonra Ezher'deki 
fıkıh eğitimi oğulları tarafından yürü
tüldü. 369'da (980) Vezir Ya'küb b. Kil
lis de Şii fıkhı üzerine tertip ettiği ve er
Risaletü'l- 'Aziziyye adını verdiği kita
bını akutmak için Ezher Camii'ni tercih 
etti. Ya'küb b. Killis bu tarihten itibaren 
Ezher'de görev yapmak üzere otuz yedi 
müderris görevlendirmiş ve bunlara ma-

aş bağlamıştır. Yapılan çalışmaların bir 
kısmında edebiyat ve dil sahasına ağır
lık verilmekle birlikte Ezher'deki ilmi fa
aliyetin başta gelen özelliği Şiiliğin ön 
planda tutulması idi. Halife Hakim- Bi
emrillah'ın teşebbüsüyle 395'te (1005) 
Darülhikme kurulduktan sonra mezhep
çiliği esas alan faaliyetlerin zayıftadığı 

görülür; bu durum fıkıh dışındaki ko
nuların da araştırılmasına zemin hazır
ladı. Böylece edebiyat ve dil alanındaki 
çalışmalara ilave olarak felsefe, tıp ve 
matematik gibi bazı akli ilimler de de
rece derece gerek alimterin gerekse ta
lebelerin ilgisini çekmeye başladı. Çok 
geçmeden burası zamanın bazı ünlü alim 
ve ediplerinin toplandığı bir yer oldu. 
Bunlar arasında tarihçi Muhammed b. 
Abdullah ei-Musabbihi, nahiv alimi Ebü'I
Hasan Ali b. İbrahim ei-Havfi, hadis ve 
kıraat alimi Ebü'I-Abbas Ahmed b. Hi
şam ei-Mısri, muhaddis ve tarihçi Ebu 
Abdullah Muhammed b. Selame ei -Ku
dai sayılabilir. Fatımi halifelerinin Ezher'e 
gösterdikleri ihtimam ve masraflarının 
karşılanması için ayırdıkiarı bol tahsisat, 
üstlendiği davet görevini yerine getirme
si için itici bir güç oluşturuyordu. Mak
rizi, aralarında Ezher'in de bulunduğu 
bazı dini kurumların yararına kullanıl

mak üzere Kahire'deki birtakım tesisle
rin istimtak edilmesine dair Halife Ha
kim- Bi emriilah 'ın emriyle düzenlenmiş 
bir vakıf belgesinin metnini vermekte
dir. Bu uygulama sonraki dönemlerde 
de devam etmiş, hem halifeler hem de 
bazı hayır severler Ezher'e pek çok em
lak vakfetmişlerdir. Bunun yanı sıra öğ
renci ve hocalar için yapılan çeşitli ayni 
ve nakdi yardımlarda bir artış dikkati 
çekmektedir. öte yandan caminin ya
kınlarında toplanan ve muhtemelen ge
ceyi burada geçiren yoksullar da bu gi
bi bağışlardan nasip atıyorlardı. İbnü'I
Me'mün, 517'de (1123) bir dini gün mü
nasebetiyle Ezher Camii ile Fustat'taki 
ei -Camiu'l-atik'te fakirler için un ve hel
va dağıtıldığını zikreder. Ezher'in işleri
ni yürüten kimseye "müşrif" deniliyor
du. Bu yetkili külliyenin umumi işlerine, 
vakıf mallarından gelen gelirlerin, ba
ğış ve yardımların toplanmasına neza
ret eder, ayrıca vakıf belgelerinde ve ba
ğışta bulunanların talimatlarında belir
tilen kayıtlara uygun olarak müderris
ler, din görevlileri ve cami müştemila
tında oturan yoksullarla ilgili olanlar da
hil harcamaların tamamını denetim al
tında bulundururdu. Hakim- Biemrillah'ın 
yaptırdığı Hakim Camii ibadete açıldık-
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tan sonra halife cuma hutbelerini önce 
burada, ertesi hafta Ezher'de ve daha 
sonra da sırasıyla Tolunoğlu ve Fustat 
(Amr b. As) camilerinde irad etmeye baş
ladı. Daha sonra şartlar değişti ve hut
be yalnızca Ezher ve Hakim camilerinde 
okunur oldu. 

b) Eyyılbi Dönemi. Selahaddin-i Eyyübi 
tarafından Mısır'da hakimiyet kurulup 
Fatımi hanedanının ortadan kaldırılma
sı ve hutbenin Abbasi halifesi adına oku
tulmasıyla Ezher için yeni bir devir baş

ladı. Bu aynı zamanda Mısır'da pek de
rinlere kök salmamış bulunan Şiiliğin 

gerilemesi demekti. O dönemde Sela
haddin-i Eyyübi Şia mezhebini ve mera
simlerinin izlerini ülkeden silip atmak 
için seferber olmuştu. Ezher'i Mısır'daki 

Şiiliğin ve da'vet faaliyetlerinin ana üs
sü olarak gördüğü için, yeni kadılkudat 
Sadreddin Abdülmelik b. Dirbas'ın aynı 
şehirde iki ayrı cuma hutbesinin okuna
mayacağı yolundaki fetvasına dayanarak 
Ezher'de cuma namazı kılınmasını ya
sakladı ve burayı Sünni bir eğitim mer
kezi haline getirdi. Selahaddin devrinde 
Ezher'de ders veren müderrisler ara
sında, 587 (1191) yılında Mısı r'a gelen 
Abdüllatif ei-Bağdadi'nin de adına rast
lanmaktadır (İbn Ebü Usaybia, Il, 207). 
Camide cuma namazlarının tekrar baş
laması 1266'da Memlük Sultanı ı. Bay
bars'ın emriyle olmuştur. Eyyübiler'in Şii 
medreselerini siyasetten arındırıp sade
ce ilmi faaliyette bulunulan merkezler 
haline dönüştürme politikası Ezher'in 
önemini bir dereceye kadar azaltmışsa 
da burası yine şair ömer İbnü'I-Farız es
Safi ve İbn Hallikan gibi çeşitli Sünni ilim 
adamları ve ediplerce aranan bir med
rese olmaya devam etmiş, bir süre son
ra da yeniden eski mevkiini ve şöhretini 
kazanmıştır. 

c) Memlük Dönemi. Memlükler'in 648'
den ( 1250) itibaren ortaya çıkışıyla bir
likte Ezher'de de bir gelişme başlamış 
ve bu gelişme ll. Baybars devrinde ( 1309-
1310) zirveye ulaşmıştır. ı. Baybars'ın 

naibi Emir Bilbek ei-Hazindar ez-Zahiri 
Ezher'in eski günlerine kavuşmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Bu emir, Şa
fii fıkhını öğretmek üzere bir araya ge
tirilen bir grup alim için yeni bir maksü
re ve ayrıca büyük bir ahşap minber yap
tırmıştır (yk. bk.). Bu arada bir hadis mü
derrisi ve Kur 'an tilavetiyle meşgul ola
cak yedi kari için de bazı düzenlemele
re girişilmiştir. 18 Rebiülewel 665 ( 17 
Aralık 1266) günü yapılan büyük bir me
rasimle Ezher yeniden cuma narnazına 
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açıldı ve böylece halkın gönlündeki seç
kin mevkiini tekrar kazandı. Bu dönem
de Ezher'deki ulema ve şeyhlere göste
rilen saygının da dikkat çekecek ölçüde 
arttığı görülmektedir. Kalkaşendi, bu 
alimlerden birinin önemli bir mevkiye 
gelişine dair sultan adına mvanü'l-inşa ' 

dan çıkarılan bir tayin emrinden söz et
mekte ve bu emirde alim hakkında çok 
hürmetkar bir ifade kullanılması dikkati 
çekmektedir (Şubhu'l-a 'şa, ll, 251 ). Dev
let adamlarının Ezher'e önem vermeleri 
halk nazarındaki değerini arttırmış, bu
rayı tekrar salih, abid ve süfllerin top
landığı bir merkez haline getirmişti. Baş
ka şehirlerden ve değişik ülkelerden Ka
hire'ye akın edenler arasında alimler, 
tüccarlar, zanaatkarlar ve hatta sıradan 
insanlar mevcuttu. Bunlardan bir kısmı 
Ezher'de kalmış, bazıları da burayı ziya
ret edip beldelerine dönmüşlerdi. Mak
rizi, XV. yüzyılda Ezher'e gelip artık ora
da ikamet etmeye başlayanların (müca
virOn) sayısının 7SO'yi bulduğunu belir
tir. Aynı tarihçinin işaret ettiğine göre 
hali vakti yerinde olanlar Ezher Camii'n
de ikamet eden ve eğitim görenlere çe
şitli yardımlarda bulunur. para dağıtır. 
yemek hazırlatıp yollar, özellikle ekmek 
ve tatlı ikram ederlerdi; dini gün ve bay
ramlarda bu yardımlar daha da artardı. 
Bir devlet adamı 877'de (1472) camide 
kalan yoksullara dağttılmak üzere yemek 
dışında her gün 1200 ekmek tahsis et
mişti. Bu gibi işlerle , adı "nazır" olarak 
değiştirilen Fatımller' in müşrif dedikleri 
yetkili ilgileniyordu. 

Ezher Memlükler zamanında yeniden 
canlanışıyla birlikte kamuoyunu etkile
me yönünden de eski mevkiini kazandı. 
Saraya ait bildirilerle önemli haberler 
yine buranın minberinden halka duyu
ruluyordu. Cami şehirde çıkan karışık

lıklar sırasında insanların sığındığı yer 
haline gelmişti; ülkede bir salgın has
talık baş gösterdiği, Nil taştığı veya fi
yatlar aşırı yükseldiği zaman halk bura
ya koşup Allah'a dua ediyordu. Memlük 
sultanlarının ve emirlerinin gösterdikle
ri ihtimarnın bir sonucu olarak vakıflar
dan ve hayır işlerinden gelen kaynakla
rın çoğalması, bu müesseseyi faaliyeti 
yüzyıllarca sürecek dünyanın en büyük 
İslami ilimler merkezi durumuna getir
miştir. Buna tesir eden bir başka faktör 
de doğuda Moğollar'ın, Mağrib ve İspan
ya'da hıristiyanların baskılarından kaçan 
ilim adamlarının Mısır'a göç etmeleriy
di. İslam dünyasındaki alimierin birço-
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ğu o dönemde Mısır'ı en huzurlu ve en 
güvenilir yer olarak gördüklerinden bu
raya geliyor ve hem bilgilerini geliştir

mek hem de hocalık yapmak için çeşitli 
medrese ve camilere dağılıyorlardı. Bu 
dönemde faaliyetlerini Ezher'de yoğun
laştıran alimierin önde gelenlerini şöyle 
sıralamak mümkündür: İbn Haldün, Mu
hammed el-Fasl, Ebü'l -Abbas Ahmed el
Kalkaşendi, Makrizi, Sehavi, Celaleddin 
es-SüyütL Makrizi'nin kaydettiğine gö
re .onun zamanında Ezher Kur'an tilave
ti, Kur'an ilimleri, fıkıh, hadis, tefsir ve 
dil bilimi öğretimi, vaaz ve zikir halka
larıyla önemli bir canlılık gösteriyordu. 
Her ilmin hacası caminin direklerinden 
birinin dibine yerleştirilmiş kürsüsüne 
oturuyor, kendisinden ders almak iste
yenler de önünde halka oluşturuyordu . 

d) Osmanlı Dönemi. 1 S 17'de Osmanlı
lar Mısır'ı zaptedince buradaki mirası ve 
kültürü, özellikle İslami müesseseleri ko
rumaya özen gösterdiler. Yavuz Sultan 
Selim'in bir kısmını İstanbul'a götürdü
ğü hocaların üç yıl sonra geri dönmesiy
le (yk. bk ) Ezher dini ve ilmi bakımdan 
yine öncü rolünü sürdürmeye başladı ve 
Osmanlı hakimiyeti boyunca da bu du
rumunu korudu. Bu dönemde yönetici
lerin ana dilleri Türkçe'yi kullandıkları 

zamanlarda Ezher, Mısır'da Arap dili ve 
edebiyatının muhafazası hususunda kay
da değer bir rol oynamıştır. Osmanlılar 
Ezher'in oynadığı ilmi role müdahale et
mekten kaçındıkları gibi mali kaynakla
rına da dokunmamışlar ve onu her iki 
hususta da bağımsız bırakmışlardı. Bu 
dönemde yapılan yeniliklerin en önemli
si şeyhü ' l-Ezherlik makamının ihdas edi
lişidir. Şeyhü'l-Ezher'in görevi, alimlerle 
talebeleri ilgilendiren hemen her şeyi içi
ne alacak şekilde dini ve ilmi işlerle meş
gul olmaktı; idari ve mali işlerden ise 
yine nazır sorumluydu. Osmanlılar Ez
her'e karşı gösterdikleri saygının bir so-

Günümüzde de 
Da've ve 

Usülüddin 
fakü ltelerine 
ait derslerin 

yapıldığı 

Ezher camii 
avlusu ile 

revaklar 

nucu olarak şeyhin seçimini buradaki 
alimiere bırakmışlardı. Ancak bu ma
kam sonraları ruhani ve zaman zaman 
siyasi bir liderlik haline gelecek ölçüde 
gittikçe artan bir önem kazanmış ve 

i bundan dolayı farklı mezheplere men-
sup adaylar arasında büyük olaylara se
bebiyet verecek bir rekabete yol açmış
tır (Ezher şeyhle ri hakkında geniş bilgi için 
b k. bi bl., Meşyel]atü 'l -Ez her ve Şüyül]u ' l
Ezher adlı eserler). 

Ezher'in önemli özelliklerinden birini, 
geçmişi Memlükler dönemine kadar uza
nan revak sistemi teşkil eder. Revak ay
nı şehir, bölge veya ülkeden gelmiş öğ
rencilerin yerleştirilmesi için hazırlanmış 
bir tür yurt binasıd1r. Bu sistem, ülke dı
şından gelenlerin güvenlik içinde çalış

ma ihtiyacının ve hemşehrileriyle birlik
te yaşama isteğinin tabii bir sonucu ola
rak ortaya çıkmıştır. Revak sisteminin ya
yılmasında hayır sahiplerinin yaptıkları 
yardımların ve vakfettikleri gelir kay
naklarının önemli bir yeri vardır. İlk ön
ce Emir Beşir el-Camedar en-Nasıriyye 
(ö 761 1 1360), daha sonra da çeşitli ku
mandan ve devlet adamları revaklarda 
kalan öğrencilere yiyecek ve maaş tah
sis etmişler, böylece yerleşen sistem za
manla çok büyük ilgi görmüş ve yaygın
lık kazanmıştır. Revak sisteminin her 
yönüyle işleyen bir mekanizma haline 
gelmesi ancak Osmanlı hakimiyeti sıra 

sında gerçekleşti ve sistemin bu dönem
de belli esaslara bağlanarak yeniden dü
zenlenip kurumlaşt1rılması, külliyenin bü
tün İslam dünyasına hitap eden tam bir 
eğitim merkezi haline gelmesinde çok 
büyük rol oynadı. Nitekim Evliya Çelebi 
de revakları sayarken, "Cümle elli kavim 
revaklarda talib-i ilm vardır" diyerek 
İslam aleminin her bölgesinden gelen 
12.000 kadar talebenin burada hiçbir sı

kıntı çekmeden ilimle meşgul oldukları
na işaret eder. Bu revaklardan bir kıs-



mı Mısırlı öğrencilere aitti ve bunlara Mı
sır'ın güney taraflarından (Said) gelen
ler için Reva ku' s- Saayide, Nil deltasının 
doğusundan gelenler için Revaku'ş-şar
kaviyye, deltanın batısından gelenler için 
de Revaku'I-bihariyye adı verilmişti. Re
vaku'ş-Şenvaniyye ve Revaku'I- Feşeniy
ye gibi bazı revaklar müstakil olarak yal
nız birer şehre. Revaku ' l-Hanefiyye ve
ya Reva ku' ı- Hanabile gibi adlar taşıyan 
bazıları da çeşitli mezheplere ayrıl mı ştı; 
bunların yanında körler için de ayrı bir 
revak bulunuyordu. Mısır dışından ge
lenlerin kaldıkları revakların en meşhur
ları Kuzey, Doğu, Orta ve Batı Afrikalı
Iar' a, Şamlılar' a, Türkler' e. Hintliler' e, 
Habeşler'e, Hicazlılar'a ve Yemenliler 'e 
ait olanlardı. Öğrenciler vakitlerini iba
detle öğrenim arasında bölünmüş ola
rak geçirirlerdi. Bunlar esas itibariyle 
hayır sahiplerinin tahsis ettiği ayni ve 
nakdi yardımlardan faydalanıyordu. Her 
revakın, içindeki grubun kendi araların
dan seçtiği bir başkanı ( şeyh ) vardı. Baş

kanlar bütün işlerden sorumlu idi ve ken
dilerine revakla ilgili dosya ve belgeleri 
tutan, öğrencilerin isimlerini, geldikleri 
yerleri ve gıda tahsisatını kaydeden bir 
görevli (nakfb) yardım ediyordu. Revak
ların çeşitliliğiyle bunların temsil ettik
leri şehir ve ülkelerin farklılığı , Ezher'in 
şöhretinin Çin'den Batı Afrika'ya kadar 
yayılmış olduğunu göstermektedir. 19S4'
te revak sistemi kaldırıldı ve ayrı bir me
kanda Medinetü'l-buüsi'I-İslamiyye adıy
la modern öğrenci yurtları yapıldı (revak
lar hakkında gen i ş bi lgi için bk. Abdülaziz 
Muhammed eş- Şi n navi, ll , 3-1 23 ) 

Osmanlılar döneminde Ezher'in genel 
kabul gören bu önemli mevkii, vatan se
verliği öne çıkaran millf meselelerde de 
kayda değer bir rol oynamasını sağla
mıştır. Bunun dikkat çeken bir örneği, 
1798'de Mısır'ı istila eden Napolyon Bo
napart'a karşı yürütülen mücadele sıra
sında görülmüştür. 20 Ekim 1798 günü 
Şeyh Muhammed es-Sadat'ın önderli
ğinde Kahire'de Ezherli ulemanın başını 
çektiği dini nitelikli bir halk ayaklanma
sı başladı ve bu arada cami, saldırıya ge
çip burada yaşayan birçok insanı katle
den Fransızlar'dan ciddi bir darbe yedi. 
Banapart'ın kumandayı General Kleber'e 
bırakarak 1799' da Fransa'ya dönmesi 
üzerine Ezher hocalarının öncülüğünde
ki isyan yeniden hız kazandı. Ancak Fran
sız askerlerinin tarihi küll iyeye zarar ve
ren sorumsuz hareketlerinin yoğunlaş
ması üzerine Ezher kendi halkı tarafın
dan terkedilmek suretiyle kapatıldı; di-

ni merasimlerle eğitim ve öğretim bir 
müddet askıya alındı ve cami 1801 'de 
Fransız istilası sona erinceye kadar ka
palı kaldı. Daha sonra Osmanlı Devleti 
yetkililerinin Ezher'in faaliyetlerini yeni
den canlandırmaya başladığı. hatta Mı
sır'a gelen Sadrazam Yüsuf Ziya Paşa'
nın revakları dolaşarak buralarda kalan
Iara caminin dini ve siyasi niteliklerine 
yeniden kavuşacağı yolunda teminat ver
diği görülmektedir. Fransız işgali son
rasında Vali Hüsrev Paşa ' nın çıkardığı, 

Ezher uleması ile talebelerine 300 ton 
(2000 irdep) buğday dağttılmasın ı öngö
ren emirname de Osmanlı hükümetinin 
Ezher'e verdiği önemin bir işaretidir. Ez
her bir asır sonra da İngiliz işgaline kar
şı yürütülen milliyetçi direnişin kalesi ol
muş, 1916 ayaklanması bu caminin min
berinden halka yapılan çağrılarla başla
tılmıştır . 

Halk sıkıntılı zamanlarında eskiden 
olduğu gibi yine Ezher'e koşuyordu. Di
ğer taraftan orada bulunan alimierin 
bir kısmı, Osmanlı- Memlük devri adıyla 
bilinen dönemde ve özellikle Osmanlı
lar'ın son yıllarında yöneticilere karşı di
renen birer lider olarak tanınmışlardı. 
Memlüklü emirler. halkın gönlünde Ez
herli alimierin nasıl müstesna bir yer iş
gal ettiğini bildikleri için gerek birbirle
riyle çatışmalarında gerekse yöneticiler
le aralarında baş gösteren uyuşmazlık
lar sırasında yardım ve destek sağlamak 
üzere onlara müracaat etme ihtiyacını 

duyuyorlardı. Kahire halkının taleplerini 
de Osmanlı yöneticilerine yine Ezher ule
ması ulaştırıyordu . Vali Ahmed Hurşid 

Paşa'ya yönelik hoşnutsuzluklar iyice açı
ğa vurulup 1805'te Şeyh Ömer Mekram 
önderliğinde ona karşı isyan başlatıldı

ğında paşanın görevden azli ve yöneti
min Kavalalı Mehmed Ali Paşa 'ya devri 
için hocalar topluca harekete geçmişler 
ve bunun üzerine lll. Selim onların is
teklerine boyun eğip Mehmed Ali 'yi Mı-
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sır valisi tayin eden bir ferman çıkardı
ğı gibi bir yıl sonra onun Selanik'e nak
Ie karar verdiğinde de yine hocaların baş
vurusu üzerine yerinde bırakmıştır. An
cak daha sonra Mehmed Ali'nin ihtirası 
Ezher uleması ile ters düşmesine yol aç
tı ve bu defa da hocalar keyfi tasarruf
larından rahatsız olarak onunla müca
deleye giriştiler; bu muhalefet karşısın
da Mehmed Ali ulemayı birbirine düşür
me taktiğine başvurdu. Böylece Ezher'in 
siyasi rolünde b1r gerileme başlamış, ay
rıca Mehmed Ali'nin Avrupalı örneklere 
göre kurdurduğu yüksek okullar da ilmi 
hayattaki rolünün zayıflamasına ve iş

levinin yalnız dini alanla sınırlı kalması

na yol açmıştır. Öte yandan Ezher ule
ması arasından modern akımları benim
seyen ve bunları bir reform vasıtası ola
rak teşvik ve tatbik edenler de çıkmış
tır. Bu alimler arasında özellikle Şeyh 
Muhammed Ahmed el-Arüsi, Şeyh Hasan 
el-Attar ve Şeyh Rifaa et-Tahtavi dik
kati çeker. Bu dönemde Ali Paşa Müba
rek'in belirttiğine göre 1293'te (1876) 
Ezher'de çeşitli milliyet ve mezhepler
den 10.780 öğrenci okuyordu. Bunların 
5651 'i Şafii. 3826'sı Maliki. 1278'i Ha
nefi ve 25 ·i Hanbeli idi. 325 hocadan 
147'si Şafii, 98'i Maliki, 76'sı Hanefi. 3'ü 
Hanbeli mezhebine mensuptu. 

Son iki asır boyunca Ezher hocalarıyla 
öğrencilerinin hayat standardlarını yük
seltmek ve müfredatı yenilernek mak
sadıyla birtakım kanunlar ç ı karıldı. Ez
her'de ilk ıslah çalışmaları Hidiv İsmail 
Paşa zamanında başladı ve Ezher şeyhi 
Muhammed el-Abbasi'nin gayretleriyle 
1287 ( 187 ı ı yılında bir kanun çıkarıldı. Bu 
kanuna göre hocalar üç dereceye ayrıla
cak ve ilk derecedekiler özel kıyafet giye
cekler. öğrenciler Ezher şeyhinin seçeceği 
altı kişilik bir komisyon önünde fıkıh, 

usul, tevhid, hadis, tefsir, nahiv, sarf, 
meani, beyan. bedi, mantık derslerinden 
mezuniyet imtihanına gireceklerdi. 
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Ezher'deki ıslah hareketlerinde Mu
hammed Abduh'un büyük payı vardır. 
Abduh, önce Ezher şeyhi Muhammed 
ei-Enbabi'yi bazı modern derslerin prog
rama alınması konusunda ikna etmeye 
çalışmış, fakat bunu başaramadığı gibi 
Hidiv Tevfik'ten de destek bulamamış
tır. Daha sonra ll. Abbas Hilmi iş başına 
geçince ona Ezher'de gerçekleştirilecek 
bir ıslahatın bütün İslam alemi için çok 
büyük bir hizmet olacağını anlatan bir 
rapor sundu ve kurumun ileri gelenleri
ni ikna ederek ısiahat için önemli bir 
adım attı. O sırada Şeyh Muhammed ei
Enbabi hastaydı ve ayrıca Ezherliler de 
onun idaresinden şikayetçiydiler. Bu yüz
den hükümet Hassüne en-Nevavf'yi şeyh
liğe ve kil tayin etti. 17 Receb 1312' de 1 ı 4 
Ocak 1895) Ezher'in ıslahıyla ilgili kanun 
yayımlandı. Abduh'un arkadaşı olan ve 
onunla iş birliği yapan Hassüne'nin dö
neminde müfredat programına hesap, 
hendese, cebir, coğrafya, tarih ve hat 
gibi dersler konuldu ve eğitim süresi 
de on iki yıla çıkarıldı. Bu kanun Ezher'
de öğretim faaliyetlerinin düzenlenme
si için atılmış ilk ciddi adımdı. Ezher'in 
idare meclisinde üye olan Abduh'un ha
zırladığı kanun tasarısının amacı idare 
meclisinin ve Ezher şeyhinin görev alan
larını tesbit etmek, öğrenci kayıt şart
larını, öğrenim süresini ve tatilleri, müf
redat programlarını ve imtihanları be
lirlemekti. Bu maksatla 20 Muharrem 
1314'te (ı Temmuz 1896) yeni bir kanun 
çıkarıldı. Ayrıca hidivin emriyle Abduh'un 
başkanlığında daimi bir idari komisyon 
kuruldu. Arkasından dersler ve revaklar
la ilgili düzenlemeler yapıldı. Müfredat 
programında değişikliğe gidildi ve yeni 
dersler konuldu. Sağlık işlerine önem 
verildi. Hocaların maaşları yükseltildi: 
çalışma, tatil ve imtihan günleri belirlen
di : idari ısiahat yapıldı ve vakıf idaresin
den Ezher'e ayrılan pay 4000 cüneyhten 
14.750 cüneyhe çıkarıldı. Fakat başlan
gıçta ıslahatı desteklediği halde bu ge
lişmeleri aşırı bulan Hidiv Abbas Hilmi 
bazı çevreleri kışkırttı ve 190S'te Ezher 
şeyhi Hassüne ile Abduh görevlerinden 
istifa etmek zorunda kaldılar: ardından 
Abdurrahman eş - Şirbini Ezher şeyhliği
ne tayin edildi. Yeni şeyh Ezher'in dini 
eğitim maksadıyla kurulduğunu, dün
yevi ilimlerle ilgisinin bulunmadığını ve 
kendisinden önce yapılanların bir cina
yet olduğunu söyledi. Ancak şeyhlikte 
başarı gösteremedi ve ertesi yıl istifa 
etti: yerine de tekrar H assüne getirildi. 
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Ezher Üniversitesi 'nin yeni fakülte ve dershane binaları . 

Medinetü Nasr 1 Kahire 

1907 yılında Medresetü'l - kazai'ş- şer'i 

(hukuk fakültesi) açıldı. Dersler ve imti
hanlarla ilgili olarak Hidiv Abbas Hilmi 
yeni bir kanun yayımladı. Buna göre Ez
her' de sekiz yıl okuyanlar, şeyhü'I-Ez
her'in başkanlığında üç alim tarafından 
yapılacak imtihanda başarılı oldukları 

takdirde imam- hatiplik yapabilecekler, 
on iki yıl okuyanlar da altı alim tarafın
dan imtihan edildikten sonra Ezher'de 
ders verebilecek ve önemli görevler ala
bileceklerdi. Aynı kanunla Arapça öğ

retmenliği hakkı ise Darü'l-ulüm ve Med
resetü'l - kudat'tan mezun olanlara ve
riliyordu. Bu durum Ezherliler'i endişe
ye sevketti, çünkü bu kanunla onlar sa
dece imamlık ve hatiplik yapabilecekler
di. Ancak bu sırada Hassüne istifa et
ti, yerine ısiahat taraftarı olmayan Selim 
ei-Bişri getirildi. 1329'da (1911) yeni bir 
kanun çıkarılarak eğitim süresi on beş 
ay daha uzatıldı ve modern dersler ol
duğu gibi bırakıldı. Bu kanun Ezher'le 
ilgili önemli bir merhale teşkil eder. Bu
nunla öğretim birtakım kadernelere ay
rılmış ve müfredat programı yoğunlaş
tırılmıştır. Bu arada Meclisü'I-Ezheri'l
a'la ile büyük i:ilimlerden oluşan bir ule
ma heyeti kurularak şeyhü'I -Ezher"in 
yetkileri azaltıldı. Ayrıca öğrencilerin ka
yıt kabul şartları, imtihanlar, cezalar ve 
diplama verilişi düzenlendi. 1911 kanunu 
ile Ezher'in itibarı arttı ve çeşitli enstitü
ler açıldı : 1917'de öğrenci sayısı 20.000'i 
geçti. 

1342 ( 1923) yılında yayımlanan bir ka
nunla öğrenim süresi on altı yıla çıkarıl
dı. Fakat eğitim bakanlığı Ezher öğren
cilerine görev vermediği için durumda 
iyileşme olmadı. 1347' de ( 1928) Ab
duh'un öğrencisi Muhammed Mustafa 
ei-Meragl Ezher şeyhi oldu. Muhaliflere 
aldırmadan kapsamlı bir ısiahat hare
keti başlatarak Ezher'in kapılarını ilmi 

ve dini ictihada açmak istediğini ilan et
ti. İlk iş olarak ictihadı dışiayıp taklidle 
yetinen alimleri kınadı ve bütün dersle
rin bu ruhla verilebilmesi için yeni dü
zenlemeler yaptı. Ezher iki kısma ayrıl
dı: birinci kısım uzman ilim adamı, ikin
ci kısım gerekli dini bilgileri edinmiş okur 
yazar vatandaş yetiştirmek içindi. Bu 
kısımlardan her birinin programı ve eği
tim süresi yeniden ayarlandı. 

1930'da Şeyhü'I-Ezher Muhammed 
ei-Ahmedi ez-Zavahiri'nin gayretiyle çı
karılan kanunla Ezher'e bağlı olarak Kül
liyyetü'ş-şeria , Külliyyetü usüli'd-din ve 
Külliyyetü'l-lugati'I-Arabiyye adıyla üç 
fakülte kuruldu. Bu kanunla başka fa
kültelerin kuruluşuna da izin veriliyor ve 
öğretim ibtidai (dört yıl), sanevi (beş yıl), 
ali (adı geçen üç fakü ltede dört yı l) ve ta
hassus (yüksek lisans ve doktora) adla
rıyla dört safhada düzenleniyordu. Bu 
arada Medresetü ' l-kazai'ş-şer 'i kapatıl

dı: Külliyyetü'ş-şeria ile aynı fonksiyona 
sahip olduğu için Darü'l-ulüm'un da ka
patılması yoluna gidildi. Ayrıca Meclisü'I
Ezheri'l-a'la'nın çıkarılacak kanun ve yö
netmeliklerde söz sahibi olmasına im
kan tanındı. 

9 Muharrem 1381 (23 Haziran 1961) 
tarihinde daha önceki ıslahatı yeterli gör
meyen Cumhurbaşkanı Abdünnasır. mec
lis başkanına Ezher'deki düzenlemeler
le ilgili özel bir kanun teklifi gönderdi 
ve teklif 22 Muharrem'de (6 Temmuz) 
kabul edildi. Bu yeni kanunla Ezher sa
dece dil ve din öğretimi veren bir kurum 
olmaktan çıkarılarak çeşitli ülkelerdeki 
modern üniversiteler gibi teşkilatiandı
rıldı ve hemen arkasından İslami bilim
ler ve Arapça'nın yanı sıra mühendislik, 
makine, tıp ve ziraat fakülteleriyle sa
dece kızların devam ettiği fakülteler açıl
dı : diplamalar da lisans, yüksek lisans 
ve doktora gruplarına ayrıldı. Söz konu
su kanunun 34. maddesi gereğince 1961-
1962 öğretim yılında cumhurbaşkanının 
1 numaralı kararı ile usülü'd-din ve şe
riat fakülteleri , 1962-1963 öğretim yı
lında da bunların kızlara ait bölümleri 
açıldı. Yine bu kanunda Arap asıllı bir 
tüzel kişiliğe sahip bulunduğu belirtilen 
Ezher'in üstlendiği milli görev tesbit edil
dikten sonra cumhurbaşkanının kara
rıyla bu kurumdan sorumlu bir bakan 
tayin edileceği , Ezher şeyhinin ise dini 
konularda en büyük otorite olduğu açık
lanmaktadır. Bu kanunla ei-Meclisü'l-a'la 
li'I-Ezher, Mecmau'l-buhüsi'I-İslamiyye, 
İdaretü's-sekafe ve'l-buhüsü' 1-İslamiy-



ye, Camiatü'l-Ezher, el-Meahidü'I- Ez
heriyye adlı heyetierin kurulması isten
miş ve bunların görev ve yetkileri belir
lenmiştir. 

1964'te Ezher Üniversitesi'ne ziraat, 
tıp, eczacılık, ticaret ve eğitim fakülte
ler iyle yabancı diller okulu ve gazeteci
lik enstitüsü gibi yeni birimler eklendi. 
Bu gelişmelerin ardından Medlnetün
nasr civarına ihtiyacı karşılayacak yeni 
binalar inşa edildi. 1991 ·de erkek öğ
renciler için Kahire'de on dört, taşrada 
yirmi bir; kızlar için Kahire'de beş, taş
rada dört olmak üzere toplam kırk dört 
fakülte vardı. 1990 yılında 711 profesör 
ve 834 doçentle birlikte öğretim eleman
larının sayısı 5316, toplam öğrenci sayı
sı da 81.1 08 idi. Aynı yıl 1703 kişi yük
sek lisans, 1053 kişi de doktora yapmak
taydı. Yetmiş altı ülkeden gelen yabancı 
öğrenci sayısı ise 6398'e ulaşmıştı. Ez
her'de eğitim ve öğretim şewal ayında 

ramazan bayramından sonra başlar, ce
maziyelahirin sonuna kadar devam eder. 
Receb, şaban ve ramazan ayları tatildir. 
Ayrıca kurban bayramında, mevlid -i ne
bl ve Mısır halkının çok saygı duyduğu 
mutasawıf Seyyid Ahmed el-Bedevl'nin 
(ö 675/ 1276) doğum günü tatil yapılır; 
hafta tatili ise perşembe öğleden sonra 
ve cuma günleridir. 

Kuruluş yıllarından itibaren Ezher'de 
ders veren meşhur alimlerden bazıları 

şunlardır: Kadı Ebü'l -Hasan Ali b. Mu
hammed b. Nu'man. el -Emlnü'l-Muh
tar Abdülmelik b. Muhammed el-Har
ranı. Ebu Abdullah el-Kundal, Hasan b. 
Hatlr el-Farisl, Ebü'l-Abbas Ahmed b. 
Haşim el-Mısrl, Ebü'l -Hasan Tahir b. Ah
med el-Mısrl, Ebu Abdullah Muhammed 
b. Berekat, Abdüllatlf el -Bağda di, ya
hudi tabip Musa b. Meymun, İbnü'l-Fa
rız, Ebü'l - Kasım el-Menfelütl, Şemsed
din el-Atabekl, Sa'deddin el-Harisl, Ce
maleddin el-Asyutı. Şehabeddin es-Süh
reverdl, İbn Hallikan, Ali b. Yusuf b. Cerlr 
el-Lahml, Kıvamüddin el-Kirmanl, Şern
seddin el- İsfahanl. Şerefeddin el-Mali
ki, Muhammed b. Yusuf b. Hayyan el
Gırnatl, Takıyyüddin es-Sübkl, Kanber b. 
Abdullah eş-Şirvanl, İbnü' d- Demaminl. 
Fahr el -Bilblsl, Makrlzl, İbn Hacer el-As
kalani, İbn Haldun, Takıyyüddin el- Fasl, 
Şemseddin el-Fenarl, Nureddin Ali el-Bu
hayri, Abdurrahman el-Münavl, Şehabed
din el-Kalyübl, Cemaleddin el-BabiH, Şe

habeddin el-MakkarL Muhammed b. Ah
med el - Haraşl, Şehabeddin el-Birmavl. 

Mısır ve Arap dünyasının fikri haya
tında önemli rol oynayan bazı Ezherli-

ler de şunlardır: Abdurrahman el-Ce
bertl, Rifaa b. Rafi' et-Tahtavl, Muham
med Abduh, Sa'd Zağlul, Reşld Rıza , 

Abdullah Nedim, Taha Hüseyin, Musta
fa Lutfı el-Menfelutl, Ahmed Hasan ez
Zeyyat, Ali Abdürrazık, Muhammed Mus
tafa el-Meragı. 
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EZHER b. SA'D 
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Ebu Bekr Ezher b. Sa'd 

es-Semman el-Bahil\' 

(ö. 203/818-19) 

Hadis hafızı . 
_j 

1 09'da (727 -28), bazı kaynaklara gö
re ise 111 'de (729-30) doğdu. Basra ci
varında yaşayan Beni Sahile kabilesinin 
azatlı kölesiydi. Babasının Sicistan'ın Ruh
hac kasabasından oluşuna bakarak onun 
da burada doğduğu tahmin edilebilir. 
Ezher Araplar 'a esir düşerek Sahile ka
bilesine satıldı. İlk tahsiline Basra'da baş
ladı ve Kur 'an öğrendikten sonra hadis 
ezberlemeye yöneldi. Devrin tanınmış 

alimlerinden Süleyman b. Tarhan et-Tey
ml, Yunus b. Ubeyd, Abdullah b. Avn, 
Kurre b. Halid'in derslerine devam etti. 
Ali b. Medlnl. İshak b. Rahuye, Ahmed 
b. Hanbel, Bündar, Muhammed b. Yahya 
ez-Zühll, Ahmed b. Furat gibi muhad
disler kendisinden hadis rivayet ettiler. 
Hadis meclislerine birlikte katıldığı ders 
arkadaşı meşhur Türk alimi Abdullah b. 
Mübarek'in kendisinden rivayette bu
lunması onun hadis ilmindeki yerini gös
termeye yeterlidir. Son derece güçlü bir 
hafızaya sahip olan Ezher, azatlı bir kö
le olmasına rağmen hafızası ve gayre
tiyle ilirnde yüksek bir yere ulaştı. Yah
ya b. Main, İbn Avn'ın öğrencileri içinde 
onun kadar bilgili başka bir kişinin bu
lunmadığını söylerdi. 

Abbas! Halifesi Ebu Ca'fer el-Mansur'
la yakın arkadaş oldukları rivayet edi
len Ezher halife olduktan sonra onunla 
fazla görüşmemiştir. Iraklı muhaddisler 
arasında gerçek bir otorite kabul edil
miş, Basra'daki hadis meclislerine ken
disinden hadis yazmak üzere binlerce 
talebe gelmiştir. Ayrıca hadisleri yazılı 

bir kitaptan nakletmesi sebebiyle tak
dir edilmiş ve rivayetleri İbn Mace dışın
da Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Hacası 
İbn Avn'ın hadislerini en iyi bilmesiyle de 
şöhret bulan Ezher, ömrünün sonlarına 
doğru yoksul düşen hocasının bütün ih
tiyaçlarını karşılamıştır. 

Ezher b. Sa'd sika* bir ravi olup riva
yet ettiği hadisler delil olmaya elverişli 

bulunduğu için tanınmış fıkıh alimi Ham
mad b. Zeyd öğrencilerine onun naklet
tiği hadisleri yazmalarını tavsiye etmiş
tir. Hadis münekkidi Ukayll, Ezher'in ri
vayet ettiği hadislerden ikisini ele ala
rak onun bunlarda tedlls yaptığını, do
layısıyla zayıf bir ravi olduğunu iddia et-
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