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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 
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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. 



1923, 1925 ve 1927 yıllarında çı karı
lan kanunlarla Ezher'de eğitim süreleri 
yeniden düzenlendi. 1930'da çıkarılan 

kanunla da orta öğretim kurumları yük
sek öğretim kurumlarından ayrılarak Ba
tı üniversiteleri tarzında ilahiyat (Kü ll iy
yetü usüli'd-dTn). Fıkıh ve islam Hukuku 
(Kül l iyyetü 'ş- şerTa) . Arap Dili (Külliyyetü'l
lugati 'I-Arabiyye) adı altında dört yıllık 

tahsil süreleri olan üç fakülte kuruldu. 
BL! fakülteterin mezuniyet diptomaları

na aliyye ( ":)Wl ) denildi. Bunu kazanan
lara Ezher'in idari bölümlerinde. orta eği

t im enstitülerinde. camilerde hocalık, 

ayrıca imamlık. hatiplik ve nikah memur
luğu yapma hakkı verildi. Mezuniyet son
rası ihtisas. meslek (~~.}~)ve bi
lim ( • ~ Wl__.; ~ ) koliarına ayrıldı ve 
meslekte (vaaz ve irşad , kadılık , fetva ver
me. avukatlık, orta seviyeli din ve genel 
eğitim kurumlarında öğretmenlik) ihtisas
larını bitirenlere "alimiyye· , bilirnde (üç 
fakültenin ana bilim dallarından birinde) 
ihtisas yapanlara "alimiyye maa lakab 
üstaz· derecesi verildi ve bu unvanı ta
şıyanlara fakültede ve ihtisas bölümle
rinde müderrislik yapma hakkı tanındı. 

1930'da çıkarılan kanunla Ezher şey
hinin başkanlığında Yüksek Ezher Mec
lisi kuruldu. Bu meclisin üyeliklerine Ez
her şeyhinin vekili, Mısır müftüsü, üç fa
kültenin şeyhleri (dekanlar). Adalet. Ev
kaf. Maarif, Maliye bakanlıklarının müs
teşarları. Ezher'in ileri gelen ulemasın
dan kralın seçeceği iki alim, ayrıca Ez
her'le ve dini eğitimle ilgili iki kişi geti
rilmiştir. Bu yüksek meclis Ezher'in ida
resi ve eğitimi konularında yasama ve 
yürütme yetkisine sahipti. Meclis ayrı

ca alimiyye diplomasının imtihanlarında 

başarı kazananların diplomalarını ala
bilmeleri için, başkanı vasıtasıyla krala 
diplama beratları hususunda arzda bu
lunurdu. 

1936 yı lında çıkan kanun alimiyye dip
lomasını daha ayrıntılı bir şekilde belir le
di ve böylece Ezher'deki üç fakülte (Usu
lü' d-din, Şeriat ve Arap Dili fakülteleri) me
zuniyet sonrası ihtisaslarını tamamlayan 
öğrencilerine iki seviyede alimiyye dip
loması vermeye başladı. Birincisi mas
ter derecesine tekabül eden tedris, ka
za, vaaz ve irşad icazetli alimiyye diplo
ması (şehadetü'l-iilimiyye maa'l-icaze), ikin
cisi doktora mukabili olan ve diptomayı 
alan kimseye üstaz unvanı veren, ayrıca 
fakültelerde ve ihtisas alanlarında ders 
verme yetkisi tanıyan diptorna idi ( şeha

detü 'l-alimiyye maa dereceti üstaz). 

1961 'de çıkarılan kanundan sonra. fa
kültelerin çeşitli bölümlerinde yüksek 

ogrenim gören kimselere ilmi payeler 
vermek üniversite kurulunun görevleri
ne dahil edildi. Diğer üniversitelerdeki 
doktora karşılığı olarak verilen alimiyye 
diploması , Ezher'de artık çeşitli ihtisas 
dallarında da verilmeye başlandı. Ancak 
talebenin alimiyye derecesine kaydedil
mesi için Ezher fakültelerinin birinde ih
tisas (master) yapması, yahut Mısır üni
versitelerinin herhangi bir fakültesin
den veya Ezher Üniversitesi tarafından 
tanınmış başka fakülte ya da enstitü
den ona muadil bir diptomaya sahip ol
ması gerekmekteydi. Alimiyye diploma
sının alınabilmesi için de "itme yeni bir 
şeyler katan" ve iki yıldan az olmayan 
bir süre zarfında hazırlanan bir tezin su
nulması ve biri tez danışmanı olmak üze
re üç kişilik bir j üri önünde tartışıld ık

tan sonra kabul edilmesi usulü benim
sendi. 

Bugün Fen, Mühendislik. Ziraat. Tıp, 
Ticaret fakülteleri gibi Ezher'in 1961 
reformundan sonra kurulan yeni fakül
telerinde alimiyye diptoması (doktora) 
herhangi bir derece belirtmeksizin veri
lirken Arap Dili, islami ilimler, Beşeri 
ilimler ile Dil ve Tercüme fakülteleri ali
miyye diplomasını birinci ve ikinci şeref 
mertebeleriyle vermektedir. Ayrıca ali
miyyetü'l-gureba adını taşıyan ve iki dün
ya savaşı arasında Mısırlı olmayan ya
bancı talebelere verildiği bilinen bir ali-

. miyye diptoması daha vardır. 
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ALJAMİA 
Endülüs 'te 

XVIL yüzyılın başlarına kadar 
konuşulan ve Arap harfleriyle yazılan 

İspanyol lehçesi. 
_j 

Araplar, Endülüs Emevi Devleti'nin sı
nırları dışında kalan Kuzey ispanya'daki 
Galicia, Castilla. Aragon ve Catalunya 
gibi bölgelerde konuşulan ispanya! di
yalektleri ile Portekizce'ye, genel anlam-

AUAMiA 

da "ispanyolca· yerine söylenmek üzere 
el -acemiyye ( ~\) "acemce· (yabancı 
di li) adını vermişlerdir. Doğuda da özel
likle Farsça için kullanılan el -acemiyye 
kelimesi daha sonra aljamia şeklinde is
panyolca'ya gi rmiş ve bu defa ispanyai
lar'ın dışında kalan müslümantarla ya
hudilerin ve Arap kültürünü benimse
miş ispanyollar'ın konuştukları, Arap, 
nadiren de ibrani harfleriyle yazılan me
lez ispanya! lehçesini adlandırmak için 
kullanılmıştır. Bu lehçenin, Endülüs ·ün 
müslümanlar tarafından fethedilmesin
den hemen sonra oluşmaya başladığı 

ve siyasi tarihe bağlı kalarak da farklı 
kesimlerde ve uzun sürede geliştiği gö
rülmektedir. Aljamia'nın yazı dili haline 
gelmesi ve bir edebiyata (AUamiado) sa
hip olması , tahminen XL yüzyılda Arap 
alfabesinin kullanılmaya başlamasından 
sonradır. islamiyet'in yayıldığı Türk, iran. 
Afgan ve Hint topraklarında olduğu gi
bi ispanya'da da islam kültürü yerieşir
ken yazı sisteminde değişiklik meydana 
gelmiş ve önce. islam dinini kabul eden 
ispanyollar (Müsalime) ile bunlarla Arap 
baba. ispanya! annelerden doğan müs
lüman nesil (Muladies < Ar. müvelledün 
"yeni nesil, melezler"), sonra islam dini
ni kabul etmedikleri halde islam kültü
rünü benimsemiş olan ispanyollar (Mo
zarab < Ar. müsta 'rib "Araplaşmış") ve da
ha sonra da bölge bölge Arap siyasi üs-

Clbir b. Abdullah ' ın rivavet ettiğ i bir hadisi aç ı klayan AUa 

mia ile vazılm ıs bir kitap sayfas ı 
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