
ayırımı. dinin tarifi ve manaları. şeriat
larda nesih meselesi, imanda derece 
farkları. sevginin itaat ve isyanla alaka
sı. Hz. Muhammed'in peygamberliğini 

kabul etmedikçe imanın gerçekleşme
yeceği. peygamberlere karşı işlenecek 

suçların hükmü. kebfre sahibinin duru
mu. iman ve küfrün sınırları. kimlere 
kafir deni l ebileceği. münafıklığın ger
çek manası. kebfrenin arnel-i salih üze
rindeki tesirleri (i hbat ). kulların fiilieri 
ile Allah' ı n sıfatları arasındaki münase
bet gibi konulara yer verir. Her konuda 
değişik mezheplerin görüşlerini delille
riyle birlikte tahlil edip tenkide tabi tu
tan İbn Fürek. şerhin sonunda. kitabın 
başından sonuna kadar yaptığı açıkla
malarla. İmam-ı Azam'a iftira ederek 
onu kendi mezheplerinden göstermek 
isteyen Mu'tezile. Havaric, Kaderiyye ve 
Kerramiyye gibi b id· at fırkalarının id
dialarını çürüttüğünü. böylece imam-ı 
Azam'ın mezhebine bağlı olan Ehl-i sün
net mensuplarını uyarmak istediğini bil
dirir. Orta boy altmış a ltı varak olan şer
hin bilinen tek nüshası Murad Molla Kü 
tüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 1827) 
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ALiMCAN BARUDİ 
(1857·1921) 

Rusya müslümanları müftüsü, 
eğitimci, gazeteci ve Nakşi şeyhi. 

_j 

Kazan vilayetinin Barudi (bugünkü Ta
tar Özerk Sovyet Sosya list Cumhuriyeti '
nin Porhnaya Sloboda) yöresinde doğdu. 
Babası tüccar Muhammedcan Bünya
minoğlu , annesi BfbT Fahrünnisa Ha
nım'dır. İlk öğrenimini idii-Ural'da Mü
sa Carullah Bigi, Zahir Bigi. Hadi ve Sad
ri Maksudi (Arsa!) gibi devrin ileri gelen
lerinin de okuduğu Gölboyu Medrese
si'nde, yüksek tahsilini ise yedi yıl kal
dığı Buhara'da yaptı. Cemaleddfn-i Ef
ganf, Muhammed Abduh. Şehabeddfn-i 
MercanT gibi müslüman fikir önderle
rinin tesirinde kalarak eğitim işlerine 

önem verdi. 1884'te açtığı "usül-i cedfd " 
okuluyla, Rusya müslümanlarının eğitim 
ve kültür seviyelerinin yükseltilmesi ça
lışmalarında başarı kazanmış olan Gas
pıralı İsmail Bey'in yolunda yürüyerek 
yeni usullerle eğitim yapmak üzere Mu
hammediyye Medresesi'ni kurdu (190 1). 

Kazan Türkleri'nin olduğu kadar bütün 
Rusya müslümanlarının uyanış hareket
lerinde büyük payı bulunan ve devrin 
en ileri eğitici kadrosuyla her bakımdan 
en iyi eğitim kuruluşu olarak tanınan, 
ibtidaf, rüşdiye, idadf ve aliye kısmı ol
mak üzere eğitimin her kademesine sa
hip bu müessesede idarecilik ve hocalık 
yaptı. islami ilimierin Arapça yanında 
Türkçe olarak da okutulmasının öğren
cilerin yetişmesi bakımından daha fay
dalı olacağı kanaatinde olduğundan , ço
ğu medresedeki derslerde okutulmak 
üzere Ezkarü's-saldt, Bed'ü'l-maarif, 
Muamelôt-ı Diniyye gibi eserler yazdı. 

Alimcan Barudf bu faaliyetlerinin ya
nında idii-Ural'daki siyası ve sosyal ha
reketlere de etkili bir şekilde katıld ı. 

Rusya müslümanlarının tertip etmiş ol
duğu ikinci (!3-23 Ocak ı 906) ve üçüncü 
(16-21 Ağustos 1906) kongrelerde faal 
rol oynadı. Bilhassa üçüncü toplantıda 
dini- ruhanT müesseselerin ıslahı konu
sunda kurulan komisyona başkanlık yap
tı. Ayrıca ed-Dılı ve'l-edeb adıyla "usul-i 
cedfd"ciler safında yayın yapan, en uzun 
örnürlü dergilerden biri olma özelliğine 
de sahip bulunan bir mecmua çıkardı 
( 1906). Ancak bütün bu çalışmaları Rus 
makamlarını tedirgin ettiğinden ve ye
nileşme hareketlerini benimsemeyen bir 
kısım "usül-i kadfm"cilerin de tesiriyle 
iki yıl müddetle kuzeydeki Vologda böl
gesine sürgün edildi ( 1908) 

ALiMCAN BARUD! 

Alimcan BarudT, Rusya'da 1917 Şubat 
ihtilalinden sonra ortaya çıkan geçici 
hürriyet havasından faydalanmak iste
yen müslüman Türk unsurların 1-11 Ma
yıs arasında Moskova'da tertip ettiği 

Bütün Rusya Müslümanları Kurultayı'na 
katıldı. Burada İç Rusya. Sibirya ve Ka
zakistan müslümanlarının .dini işlerini 

yürütmek için yapılan müftülük seçimin
de en fazla oyu alarak "Rusya Müslü
manları Müftüsü" seçildi. Onun bu ku
rultaydaki dikkat çekici faaliyetlerinden 
biri de. sert münakaşalara sebep olan 
kadın hakları konusunda MQsa Carullah 
ile birlikte, kadınların hayatın her saf
hasında erkeklerle eşit haklara sahip 
olduğu fikrinin kadınlar lehine çözülme
sini temin etmesidir. Ancak karar. böyle 
bir uygulamanın şeriata uygun olmadı
ğını ileri süren büyük ekseriyetin şid

detli protestoları sebebiyle bir tavsiye 
mahiyetinde kalmıştır. Alimcan Barudf 
daha sonra Ufa'da kurulan İç Rusya ve 
Sibirya Türk-Tatarları'nın Milli Meclisi'n
de bulunmuş, bolşeviklerin iktidarı ele 
geçirmelerinden sonra da bir müddet 
görevine devam ederek bu yıllarda müs
lümanların haklarının korunması yolun
da çalışmalar yapmıştır. Bu maksatla, 
1918 Ağustosuna kadar Moskova'da 
elçi olarak bulunan Galip Kemal! Söyle
mezoğlu ile çeşitli görüşmeler yaparak 
Osmanlı hükümetinin Rusya'da yaşayan 
müslüman Türkler'le ilgilenmesini ve 
haklarını korumada kendilerine yardım
da bulunmasını temine çalışmıştır. Fa
kat faaliyetlerinden dolayı bir müddet 
sonra bolşeviklerce tutuklanarak birkaç 
ay hapsedildikten sonra serbest bırakıl
dı. O yıllarda Rusya'da ortaya çıkan kıt

lık ve açlık yüzünden zor günler geçiren 
Alimcan Barudf Moskova'da vefat etti. 

Aynı zamanda bir Nakşf şeyhi olan 
Alimcan Barudf "usQI-i cedfd" hareketi
nin eğitime uygulanmasında , yenil ikçi fi
kirlerin Rusya müslümanları arasında 

yayılmasında ve bu yolla müslümanların 
şuurlanması, fikri ve kültürel seviyele
rinin yükseltilmesinde ilmi şahsiyetinin 
yanında, bilhassa tasawufi kişiliği ile 
mühim tesirler icra etmiştir. Fakat "ce
didciler" safında yer almakla birlikte. is
lam birliğini zayıftataeağı inancıyla milli
yetçilik gibi, dini ve millT hayata zarar ve
receği için Batıcılık akımiarına da taraf
tar olmamış, yazdığı eserlerde ve mec
muasında benimsediği bu fikirleri sa
vunmuştur. Alimcan BarudT, islam dün
yasının o zamanki kültür merkezleri olan 
istanbul. Şam. Mekke, Medine ve Kahi
re'de bulunmuş ve buralardaki tanın-

463 



ALiMCAN BARUDT 

mış ilim adamlarıyla görüşmüştür. Onun 
bir başka özelliği de A. Battat Taymas. 
Z. Vetidi Togan ve Abdülkadir inan gibi 
ilim adamlarının da faydalandığı çok zen
gin ve kıymetli yazmalara sahip özel bir 
kütüphane kurmuş olmasıdır. 

Öğretimin Türkçe yapılması fikrinde 
olduğundan birçok ders kitabı yazmış 

ve bunlar devrin mekteplerinde okutul
muştur. Bunlar arasında en önemlisi ka
bul edilen Madrii-i İslamiyye adlı eseri. 
kaleme alındığı 1890 yılından başlayarak 
defalarca basılmış, Rusya müslümanla
rının uyanış hareketlerinde önemli tesir
ler yapmıştır. "ed-Din ve'l-edeb namın
da ayda iki mertebe neşredilir mecelle-i 
islamiyyedir" başlığıyla 1324 ( 1906) yı
lında Kazan'da yayımlamaya başladığı ve 
kaydedildiğine göre 1917 yılına kadar 
yayımını sürdüren onbeş günlük mec
muası (Hakkı Tarık Us Ktp., nr. ı 37; iü 
Edebiyat Fakültesi Türkiyat Araştırmala
rı Merkezi Ktp., nr. 955), devrin en uzun 
ömürlü neşir organlarından biri olduğu 
kadar mutedil yenilikçi fikirterin de tem
silcisi durumundaydı. 
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ALiMİYYE 
( .,ıwı ) 

Ezher Üniversitesi'nin 
yüksek öğrenimi bitiren öğrencilerine 

verdiği en yüksek ilmi icazet 
veya diploma. _j 

Bu terimin ifade ettiği manalar, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ez
her'deki eğitim düzenlemeleriyle bera
ber değişmiştir. 

361 'de (972). Fatımı Halifesi Muiz- Li
dinillah'ın kumandanı Cevher Sıkıili ta
rafından bir islami ilim merkezi olarak 
kurulan Ezher'de verilen icazetlerle ilgi
li Fatımi ve Eyyübi devirlerine ait elimiz
de bilgi yoktur. Kalkaşendi'nin Subhu'l
a c şii adlı eserinde, Ezher'in pa.rlak· dö
nemi sayılan Memlükler zamanında ve
rilen değişik icazetnamelerden örnekler 
bulunmaktadır. Bunlar çeşitli ilimierin 
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ve kitapların rivayet ve tedrisi, ayrıca 
fetva ile ilgili icazetnamelerdir. 

Ezher, Ortaçağ'da İslam aleminin çe
şitli merkezlerindeki diğer islami eğitim 
kurumları gibi, talebelerine ilmi icazet 
vermeyi hocalara bırakmıştı. Hoca tale
besinde tam bir yeterlilik gördüğü ve 
okuduğu kitabın konularında tam ma
nasıyla nüfuz sahibi olduğunu anladığı 
zaman ona icazet verirdi. Öğrenci bir 
ilim dalında icazet alırken diğer bir ilim 
dalında da yeterlilik ve ilmi güç kaza
omeaya kadar eğitime devam ederdi. 
Böylece kendisine icazet verilen konuda 
müderris, henüz icazet alamadığı konu
da ise talebe olurdu. Kendisinde ilmi 
yeterlilik görüldüğü takdirde birden faz
la hocadan, birden fazla icazet alması 
da mümkündü. 

Ezher'in talebelerine verdiği en yük
sek diptorna olarak kabul edilen alimiy
ye diplomasının alınma şekli , zaman za
man kanun değişiklikleriyle belirlenmiş
tir. Bu konudaki ilk kanun, Hidiv İsmail 
Paşa ve Ezher şeyhi Muhammed el-Ab
bas zamanında 1872'de çıkarılmıştır. An
cak alimiyye teriminin ilk defa ne za
man kullanıldığı hakkında kesin bilgi ol
madığı için bu tarih onun resmiyet ka
zandığı ilk tarih sayılabilir. Bu kanunla. 
Ezher'de ders verebilmek için alimiyye 

Mısır Kra lı Faruk adına Yozgatlı müderris Mehmed ihsan·a 

1356 119371 yılında verilen alimiyye diplaması ile ilgili kra

lın mührünü taşıyan berat 
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diplomasını almak şart koşulmuş ve bu 
diptorna üç dereceye ayrılmıştır. Kanun. 
okunacak dersleri on bir ders olarak be
lirlediği için "on bir kanunu" olarak ta
nındı. Bu dersler şunlardı: Tefsir, hadis. 
tevhid, usul, fıkıh . nahiv. sarf. meani, 
beyan. bedi ve mantık. Kanunun getir
diği en önemli değişiklik, ilmi icazetin 
hidiv veya onun vekili tarafından resmi 
mühürle mühürtenerek "buyruldu" şek
linde çıkmaya başlamasıydı. Bu şekilde 
alimiyyenin verilmesi bir hocaya veya 
hocalara bırakılmıyor. talebenin duru
munun tayin edilmesi, Ezher şeyhinin 
başkanlığında altı hocadan oluşan bir 
jüri huzurunda verilecek bir imtihana 
bağianıyor ve böylece öğrenci devlet ta
rafından onaylanmış resmi alimiyye dip
loması sahibi oluyordu. 189S'te ç ıkan 

başka bir kanun Ezher eğitimini süre 
açısından da sınıriayarak alimiyye alma
yı iki merhaleye ayırdı: Ehliyye ( eh liyet) 
diptoması verilen sekiz yıllık birinci mer
hale, ehliyye diploması olanlar için ali
miyye diptoması verilen dört yıllık ikin
ci merhale. İkinci merhaleyi tamamla
yıp Ezher'de on iki yılını dolduran tale
be, Ezher şeyhinin başkanlığında altı ki
şilik alimler heyeti tarafından imtihan 
edilir, başarılı olduğu takdirde alimiyye 
diptoması alır ve önceki kanunda oldu
ğu gibi derecesi belirtilirdi. 

1896'da, Şeyh Muhammed Abduh'un 
Ezher'in geliştirilmesi ve çağa ayak uy
durmasının sağlanması maksadıyla yap
tığı çağrı üzerine çıkarılan kanuna gö
re. ehliyye diploması alabilmek için en 
az sekiz biliıyı dalında tahsil görmek ve 
en az sekiz yıl devam etmek lazım ge
lirken alimiyye derecesini elde edebil
mek için en az on altı yıl okumak gere
kiyordu. Bu iki diplamanın imtihan jüri
lerinin başkanlığını Ezher şeyhi yapar. 
ehliyye jürisi üç, alimiyye jürisi altı alim
den oluşurdu. Ehliyye diplomasında Ez
her şeyhinin imzasıyla yetinilir, alimiy
yede ise ayrıca hidivin mühür veya im
zası bulunur ve derecesini belirten buy
ruldu çıkarılırdı. Ehliyye diplaması alan
lar imamlık, hatiplik, vaizlik yapma ve 
camilerde ders okutma ; alimiyye diplo
masını alanlar ise Ezher'de müderris ol
ma ve devlet dairelerinde üst kademe
lerde görev alma hakkını kazanırlardı. 

1908'de çıkan yeni bir kanunla Ez
her'deki eğitim ilk, orta ve yüksek ol
mak üzere dörder yıllık üç kademeye. 
ders programları da dini ilimler. Arap 
dil ilimleri, matematik ilimleri olmak 
üzere üç dala ayrıldı; 1911'de de tekrar 
yeni düzenlemeler yapıldı. 


