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MEDRESETÜ'l-ISIAH 
(ı:~?'' 4....)..1.1>) 

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 
bir eğitim kurumu. 

-, 

_j 

A'zamgarh şehrinin Sarayıınir kasaba
sında E ncümen-i Islahu'I-müslimin ( 1906) 

üyeleri tarafından 1908 yılında Medrese-i 
ıslahu'l-müslimin adıyla kuruldu. İsmi 
1909'da Medresetü'l-ıslah oldu. Medre
senin fikri önderinin Şeyhülhind Mahmud 
Hasan Diyubendi'nin öğrencilerinden As
gar Hüseyin Dihlevi olduğu kaydedilmek
tedir (Kaur, s. 68). Encümen-i lslahi 'l
müslimin'in kuruluş amacı İslam toplu
munu ıslah etmek, müslümanlar arasın
daki ihtilafları azaltmak, müslümanların 
dini ve içtimal meselelerini çözmekti. 
Programı da bu amaca yönelik olarak Şi bii 
Nu'mani tarafından hazırlandı. A'zam
garh'taki Darü'l-musannifin Şibli Akade
misi ile Medresetü'l-ıslah arasında ilmi 
ve idari bağ kurmayı amaçlayan Şibli bu 
düşüncesini gerçekleştirme konusunda 
başarılı oldu ve ölümüne kadar devam 
eden bu birliktelik daha sonra da sürdü
rüldü. 

Medresetü'l-ıslah'ta Kur'an'ın tefsirine 
özel önem verilmiş, hadis ve fıkıh ikinci 
sırada yer almıştır. Geleneksel medrese 
eğitiminde okutulan bazı mantık ve felse
fe kitapları müfredattan çıkarılmış, onun 
yerine Arap dili ve edebiyatı eğitimine 
ağırlık verilmiş, müsbet ilimiere dair 
derslerin yanı sıra İngilizce ve Hintçe de 
müfredata konulmuştur. Medresede in
gilizce eğitimi için gereken meblağın kar
şılanmasında yapılan bağışların kullanıl

maması prensibi benimsenmiştir. Bu ku
ru mda iki eğitim seviyesi vardır. Eğitim 

süresi beş yıl olan birinci seviyede başlan
gıç niteliğinde kitaplar okunmakta, ikinci 
seviyede Kur'an, Kur'an tefsiri, Kütüb-i 

Sitte, Arap edebiyatı, tarih, klasik ve mo
dern felsefe, akaid, kelam, gazetecilik, 
coğrafya, tarih, Hintçe, İngilizce dersleri 
verilmektedir. 1998 yılında yapılan deği
şiklikle müfredata fizik, kimya, biyoloji, 
matematik. bilgisayar, ekonomi, siyasal 
bilgiler dersleri de konulmuştur. Medre
setü'l-ıslah'ın Daire-i Hamidiyye adı ve
rilen bir yayın birimiyle matbaası bulun
makta olup medrese mensubu hocaların 
kitaplarını neşretmektedir. Medrese bir 
dönem el-Işlfı]J. adıyla aylık ilmi bir dergi 
çıkarmıştır. 

Başlangıçtan itibaren Medresetü'l-ıs
lah'ın Şi bii Nu'mani ve Hamidüddin Pera
hi'nin dışında diğer önemli hocaları şun-

lardır: M evievi Abdülvahid (DiyGbend me
zunu). Mevlevi Gani Pulpuri, M urtaza Ha
san Bicnôri, Necmeddin Islahi, Mevlevi 
Mustafa Nedvi, Abdurrahman Niğrami, 
Mevlana Ahter Ahsen Islahi, Emin Ahsen 
Islahi, M. Said Ensari. Bedreddin Islahi 
(medresenin müdürlerinden). Ebü'I-Leys 
Islahi (Hindistan Cemaat-i islami'nin 
emlri), Sadreddin Islahi (Aligarh Müslü
man Üniversitesi idare-i Tahkik ve Tasnif 
direktörü). Ebu Bekir Islahi (Camiatü'l-fe
lah ' ın yöneticilerinden). Vahidüddin Han 
(Delhi'de lslamic Center'in kurucusu), Yu
suf Islahi (Rampur, Zikra dergisinin mü
dürü), Ziyaeddin Islahi (Şibll Akademisi 
müdürü ve Ma'arifdergisinin editörü) ye
ni dönem mezunlarından bazılarıdır. Ay
rıca Pakistan'da da bu medresede yetiş
miş "Islahi" nisbesiyle anılan çok sayıda 
ilim, fikir ve devlet adamı bulunmakta
dır. 1 SOO kadar öğrencisi bulunan med
resede yetmiş beş müderris hizmet ver
mektedir. 

Medresetü'l-ıslah mezunları Hindistan 
ve Pakistan'da ilmi araştırmalar yapan. 
yayım faaliyetinde bulunan çeşitli mües
seseler kurmuştur. Bunlardan İdare-i UIG
mü'I-Kur'an. Aligarh Müslüman Üniversi
tesi'nde hoca olan Medresetü'l-ıslah me
zunları tarafından 1984 yılında açılmış
tır. Bu kurum, 198S'ten beri Mecelle-i 
'UJUmü '1-Kur,fın adıyla altı aylık ilmi bir 
dergi çıkarmaktadır. Pakistan'da da Emin 
Ahsen Islahi'nin önderliğinde faaliyet gös
teren Medresetü'l-ıslah mezunlarının çe
şitli ilmi ve sosyal kuruluşları vardır. Mi
şfı]f, Tedebbür, İşrfı]f, el-Mevrid ve Re
naissance gibi dergiler bunlar tarafından 
yayımlanmaktadır. Nepal, Bihar ve diğer 
yerlerde de Medresetü'l-ıslah mezunla
rının açtığı eğitim kuruiniarı bulunmak
tadır. 
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MEDRESETÜ'l-KUDAT 
( öl.<WI 4... J~ ) 

Şer'i mahkemelere 
hakim yetiştirmek üzere 

şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan 
hukuk medresesi. 

_j 

Osmanlılar'da mahkemelere kadı yetiş

tirilmesi için yapılan sistem değişikliği, 
doğrudan mesleki formasyon kazanımını 
sağlamak amacıyla açılan mekteple başla
mıştır. Sultan Abdülmecid devrinde Şey
hülislam Meşrepzil.de Arif Efendi şeyhü
lislamlıkta ehil kimselerden bir meclis 
teşkil etmiş ve Süleymaniye'de meşihat 
makamına bağlı olarak Muallimhane-i 
Nüwab adıyla bir mektebin kurulmasını 
sağiarnıştı ( 1854). Bu mektebin amacı fı
kıh ilmini, özellikle feraiz ve sak usulünü 
bilen. şer'l sahada görev yapacak hukuk 
adamları yetiştirmekti (Devhatü ' 1-meşa

y i h, s. ı 3 2). Öğrenim süresi üç yıl olan ve 
ilk mezunlarını 18S6'da veren bu rnekte
bin adı 188S'te Mekteb-i Nüwab'a çevril
miş, 1908'de burası Mekteb-i Kudat diye 
anılmış. bir yıl sonra da Medresetü'l-ku
dat'a dönüşmüştür. 

Medresetü'l-kudat Nizamnamesi s 
Safer 133Z'de (3 Ocak 1 914) Şeyhülislam 

Esad Efendi zamanında neşredilmiştir 
(İlmiyye Salnamesi, s. 674-678). Dört bö
lüm halinde yirmi üç maddeden oluşan 
nizamnamenin idari işlere ayrılan birinci 
bölümünde (md. 1-3) meşihata bağlı ola
rak şer'l mahkemelere hakim yetiştirmek 
üzere teşkil edilen medresenin bir müdür 
tarafından yönetileceği ve talebenin de
vamının mecburi olduğu belirtilmektedir. 
Öğretim kadrosu na ayrılan ikinci bölümde 
(md. 4-6) muallimlerin meşihatta ilmiye 
komisyonu tarafından seçileceği kayde
dilerek devamsıziara uygulanacak mü
eyyide belirlenmiştir. Medreseye kabul 
edilecek talebenin nitelik ve görevle
rine ayrılan üçüncü bölümde (md. 7- ı ı) 

talebe kabul yaşı yirmi- otuz beş ara
sı olarak tesbit edilmiş, mektebe kabul 
için giriş imtihanında başarılı olma şa·r

tı getirilmiş, giriş imtihanında sarf, 
nahiv, mantık, belagat, usul-i fıkıh, aka
id, ketarn ilimleriyle hüsn-i hat, kita
bet, İslam ve Osmanlı tarihleri, Osman
lı coğrafyası ve hesap derslerinden so
rular sorulacağ ı ifade edilmiştir. .Ders
lerin çeşitleri ve imtihanların yapılış tar
zına ait son bölümde (md. 12-43). öğrı;!

tim süresinin dörtyıl olduğ\J •. Şe['lve ·hu
kuki (kanuni) derslerin özel olarak belir-le
neceği, imtihanların zamanı.·y~pilı~!$~kli, 

343 



MEDRESETÜ'I-KUDAT 

notlar ve dereceleri anlatılmakta, diplo
maların (mezuniyet ruusu) dereceleri. 
hazırlanış ve verilişiyle ilgili prosedürle 
nizamnamenin uygulanmasından şey
hülislamlık makamının sorumlu olacağı 
belirtilmektedir. 

Nizamnameye 12 Şewal1332' de (3 Ey
lül 1914) yapılan on maddelik ilavede 
Medresetü'l-kudat bünyesinde şerl mah
kemelerin tahrirat ve idari işlerinde gö
revlendirilmek için memur yetiştirmek 
üzere gündüzlü özel bir sınıfın açılması 
hükme bağlanmaktadır. Burada söz ko
nusu sınıf için kabul edilecek adaylarda 
aranan şartlar. giriş imtihanında sorumlu 
oldukları konular. imtihan şekli, devam 
durumları belirlenmektedir. Talebeler 
dersler dışında şerl mahkemelerde ve il
miye bürolarında (kalemler) staj yapacak
lar. uygulamada başarılı olanlar durum
larını kalem amirlerinden alacakları bel
gelerle ispat edeceklerdi. Bu özel sınıfta 
okunan dersler feraiz ve vesaya, sakk-i 
şerl. nikah. talak. ahkam-ı evkaf. defter-i 
kassam. usul-i muhfıkeme-i şer'iyye. ma'
lumat-ı kanuniyye, kitabet. hesap ve 
hüsn-i hatt-ı ta'lik idi. Medresetü'l-kudat 
için ayrıca iki bölüm ve bir hfıtimeden olu
şan yirmi yedi maddelik bir iç tüzük ha
zırlanmıştır. Birinci bölümde giriş imti
hanları. ikinci bölümde öğretim, hatimede 
ise sınıf imtihanları etraflıca ele alınmış
tır (a.g.e., s. 683-686). 

İlmiyye Salndmesi'nde Muallimha
ne-i Nüwab'dan başlayarak 1332'ye 
(1914) kadar Medresetü'l-kudat'ta önce 
müdürlükyapanların. ardından 1272-
1332 (1856~1914) yılları arasında mezun 
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olanların adları. memleketleri. mezuniyet 
dereceleri ve son bulundukları görevler 
bir liste halinde verilmiştir. Buna göre yir
mi iki kişinin müdürlükyaptığı ve 900'ün 
üzerinde mezun verildiği, mezunların şe
hir ve kaza kadılık ve naibliği başta olmak 
üzere mahkeme reisliği ve üyeliği. dava 
vekilliği, adiiye memurluğu yaptıkları ve 
zamanla fetvahane müsewidliği, i'lamat-ı 
şer'iyye müdürlüğü. Medresetü'l-kudat 
müdürlüğü, dersiamlık. hatta şeyhülis
lamlık makamiarına (Abdurrahman Neslb 
Efendi) kadar yükseldikleri dikkati çek
mektedir. 

Medresetü'l-kudat'ta okutulan kitap ve 
dersler şunlardır: Mecelle, Dürer, sakk-i 
şer'l, feraiz. tatbikat-ı şer'iyye. defter-i 
kassam, ahkam-ı evkaf, arazi kanunu, ka
ra ve deniz ticareti kanunları. icra, ceza. 
usul-i muhfıkeme-i hukukıyye. usul-i mu
hfıkemat-ı cezaiyye ve sulh. hukuk-ceza 
ve ticaret tatbikatı, tanzim-ii'lamat-ı hu
kukıyye ve cezaiyye. medhal-i ilm-i hu
kuk, hukuk-ı düveı. hukuk-ı idare. iktisat. 
kitabet-i resmiyye, husn-i hatt-ı ta'lik. 

Bu dersler haftada on sekizer saat ol
mak üzere dört yıla yayılmıştır. İlk üç ders 
dört yıl boyunca, diğer dersler ise belir
li sınıflarda okutulmaktaydı. Müfredat 
programında Türkçe ve Arapça sarf. na
hiv. tarih- coğrafya, kelam. akaid vb. 
derslere yer verilmemesinin sebebi, bu 
derslerle ilgili soruların giriş imtihanında 
adayiara sorulması dolayısıyla talebenin 
söz konusu dersleri öğrenmiş olarak 
medreseye kabul edilmesi ve hukuk for
masyonunun bu temel bilgilere dayanmış 
olması esasına bağlanmaktadır. Ayrıca 

müfredat programı genel olarak değer
lendirildiğinde mektebin hukuk formas
yon u için gerekli belli başlı dersleri içer
diği görülmektedir. Dört yıl boyunca Dü
rer'in beşer saat. Mecelle'nin üçer saat 
okutulması. buradaki hukukun esas ola
rak İslami temele dayalı olduğuna işaret 
etmektedir. Talebelerio çeşitli kanun ve 
hukuk dersleriyle hukukun belli başlı 
alanlarında bilgi sahibi oldukları. ayrıca 
tatbikat ve kitabet dersleriyle mezunla
rın pratik hayata hazırlandığı görülmek
tedir. 

Bir medreseden ziyade mektep siste
minde teşkil edilen ve hukuk açısından 
yeterli sayılabilecek bir programa sahip 
olan bu hukuk kurumu ll. Meşrutiyet dö
neminin diğer kurumları gibi uzun ömür
lü olmamış, Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi 
ve Cumhuriyet'in ilanının ardından hukuk 
alanındaki değişiklikler sebebiyle kapatıl
mıştır. 
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Bağımsızlık sonrası 
Bulgaristan' da müslümanların 

dini eğitim ve ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulan müessese. 

L ~ 

1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nin ar
dından geçen zaman içinde Bulgaristan 
1908'de bağımsızlığını elde etmiş. bu 
tarihten itibaren Bulgaristan müslüman
ları, kendi dini ve içtimal ihtiyaçlarını ar
tık İstanbul'a bağlı olarak sürdüremeye
ceklerini anlamışlardı. Bu sırada Bulga
ristan ile Osmanlı Devleti arasında 6-19 
Nisan 1909'da imzalanan İstanbul Pro
tokolü ve bu protokol esas alınarak 29 
Eylül1913'te imzalanan İstanbul Muahe
denamesi'nin ikinci ek protokolünün 7. 
maddesi gereğince nüwab (müftü veya 
müftü vekili) yetiştirmek üzere dini bir 
okulun açılması kararlaştırıldı (Vedat S. 
Ahmed, s. 21-22). Ancak ı. Dünya Savaşı 
dolayısıyla bu karar uzun süre uygulana
madı. Dönemin Bulgaristan çarı tarafın
dan 23 Mayıs 1919'da onaylanan ve 26 
Haziran 1919 tarihli Hükümet Ceride
si'nde yayımlanan Bulgaristan Müslü
manları Müessesat-ı Dlniyye İdare ve Teş
kilatı Nizamnamesi'nin ilgili maddeleri
ne göre kurulması planlanan okulun mali 
kaynakları tesbit edilerek önemli bir adım 
atılmış oldu. Önce beş yıllık tali kısmının 
açılmasına karar verildikten sonra Med
resetü'n-nüwab'ın Nizarnname-i Esasi 
Program ve Dahili Talimatnamesi'nin ha
zırlanması için Başmüftü Süleyman Faik 
Efendi'nin 12 Haziran 1920 tarihli emir
namesi gereğince bir komisyon oluşturul
du. Bu komisyonun hazırladığı nizarnna
me kabul edilerek yürürlüğe kondu (Bul
garistan Müslümanları Müessesat-ı Dlniy
ye İdare ve Teşkilatı Nizamnamesi, s. 3) . 

Anlaşmalarda adı geçen Medresetü'n
nüwab'ın bir benzeri Süleymaniye Med
resesi'ne bağlı olarak 1854'te istanbul'da 
açılan Muallimhane-i Nüwab olup 1885'
te ismi Mekteb-i Nüwab, 1908'de Mek
teb-i Kudat. 1909'dan itibaren Medrese
tü'l-kudat olarak değiştirilmiştir. Şum
nu'da Şerif Halil Paşa Camii (Tombul Ca
mii) Külliyesi'nde ve civarında açılacak 
olan Medresetü'n-nüwab'da, komisyon-


