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Medrese. Bu bölge-

medresenin yanı
camia. darülulfim. dersgah, dar.
mekteb, kalıc gibi adlar da verilmiştir.
Genellikle küçük eğitim kurumlarına
medrese, farklı ilim dallarında eğitim
veren büyük kurumlara camia ve darüIulüm denilmekte, dersgah ise daha küçük medreseler için kullanılmaktadır.
de

eğitim kurumlarına

sıra

Hint alt kıtasındaki medreseterin tarihi
dört döneme ayrılarak incelenebilir. Birinci dönem ilk fetihlerden Gazneliler'in
bölgeye hakim olmasına kadar geçen süreyi (7 ı 1-986). ikinci dönem Gazneliler'den başlayıp XIX. yüzyılın ortalarına kadar olan çok geniş bir zaman dilimini,
üçüncü dönem bölgenin İngiliz yönetiminde bulunduğu 1858-1947 yılları arasını , son dönem de 1947'den günümüze
kadar devam eden zamanı kapsar.
İslamiyet'in Hindistan'a girişiyle birlikte İslam toplumunun Suffe tarzı eğitim
metodu buralara taşındı. Camilerde kurulan ders halkalarında bir yandan genç
nesillere dini ilimler akutulurken bir yandan da başka diniere mensup yerli halka
İslamiyet öğretiliyordu. Bu devirde ilimler daha tam olarak ayrılmad ığı için eği
timin merkezinde hadis bulunmaktaydı.
Diğer taraftan yerli halk İslam'ı öğrenir
ken Araplar da burada karşılaştıkları matematik ve diğer bilimiere dair eserleri
Arapça'ya çevirerek bilimsel alt yapıyı
kurmuşlardır (tercüme faaliyetleri için bk.
Aziz Ahmed, Hindistan'da islam Kültürü
Çalışma ları , s. 15 3-157). Bu dönemde
bölgede müstakil medreselerin varlığın
dan söz etmek mümkün değildir.

İkinci dönemin başlangıcını oluşturan
Gazneliler devrinde Sultan Mesud zamanında Lahor'a gelen hadis ve tefsir alimi
Şeyh Muhammed İsmail LahGri vefatma
(448/1056) kadar burada ders vermiş ve
öğrenci yetiştirmiştir. Tasawuf klasiklerinden Keştü'l -maJ:ı cıl. b ' un yazarı Hüc-

viri. Sultan Mesud'un saltanatının son
yıllarında Lahor'a gelmiş ve burada vefat
etmiştir. Bölgenin en büyük tarikatı olan
Çiştiyye de bu dönemde yapılanmıştır.
Gurlular, bölgede Gazneliler zamanında
başlayan düzenli medrese eğitimini yaygınlaştırarak daha sistemli hale getirdiler. 119Z yılında Ecmir'i fetheden Muizzüddin Güri'nin burada yaptırdığı medreseler haklarında kesin bilgi bulunan en
eski eğitim kurumlarıdır. Muhammed
Bahtiyar Halaci de Bengal ve Bihar'ı fethedip buralarda çok sayıda medrese inşa
ettirmiştir.

Delhi Sultanlığı'nın temellerini atan
Kutbüddin Aybeg medreselerin yaygın
laşmasına önem verdi. Vali Nasırüddin
Kabace'nin Mültan'da yaptırdığı Kubbetü'l-İslam adlı medresede Çişti şeyhi Feridüddin Mes'Gd (Genc-i Şeker) fıkıh okudu. Delhive BedaGn'daki Medrese-i Muizzi'ler. Şemseddin İltutmış tarafından
Gurlu Hükümdan Muizzüddin Muhammed'in hatırasına yaptırıldı. Ayrıca FirGzi
(ı 227) ve Nasıriyye (Del hi ı 237) medre::,eleri yine Şemseddin İltutmış'ın yaptır
dığı diğer önemli eğitim kurumlarıdır.
Meşari]fu'l-envari'n-nebeviyye müellifi Radıyyüddin es-Sagani bu devirde yetişen meşhur bir hadis alimidir. Delhi
Sultanı ı. Nasırüddin Mahmud Şah zamanında Calender'de içinde bayram namazlarının da kılındığı büyük bir medrese
yaptırıldı. XIII. yüzyılın ikinci yarısında
Türkistan . Horasan ve Bağdat çevresinde Moğollar' dan kaçan alimierin Hindistan'a sığınmasının ardından din eğitimin 
de büyük mesafeler alındı . Aynı gelişme
tıp, mimari ve sanat alanlarında da görüldü. Delhi Haladieri döneminde ( 1290132 ı) elli beş kadar alimin bölgedeki
medreselerde hocalık yaptığı bilinmektedir. Bu devirde yaşayan Çişti şeyhi Nizameddin Evliya dini ilimierin öğretilme
sini teşvik etmekteydi. Onun, müridieri
için Kur'an tercümesi ve fıkıh derside ihtiva eden bir yıllık eğitim müfredatı hazır
lattığından söz edilmektedir. Bu dönemde Delhi ilim ve eğitimde Kahire, Şam ve
İsfahan ayarında bir şehir haline geldi.
Tuğluklular' dan FirGz Şah , 135Z yılında
Delhi'de kendi adıyla anılan dönemin en
büyük medresesini inşa ettirdi. Medresenin giderleri için devlet bütçesinden ödenek ayıran Firüz Şah'ın otuz civarında
medrese ve mescid yaptırdığı kaydedilmektedir. Bu devirde bazı Sanskritçe
eserler Farsça'ya çevrilmiştir. XIV. yüzyıl
sonunda Timur'un Hindistan'da yaptığı
tahribat sırasında medreseler ve diğer

dini yapılar da büyük zarar gördü. LGdiler zamanında ( ı 45 ı- ı 5 26) BehlGI-i Lüdi,
Timur'un tahribatının etkilerini ortadan
kaldırmak için çaba sarfetti. Yeni kuru lan Agra şehrinde açılan medreselerde
Fars dili eğitimine önem verildi. Celaleddin ed-Dewani ile Sehavi'ye talebelik yapan Seyyid Refiuddin Şirazi'nin gayretleriyle medreseler tekrar revaç buldu. İs
kender-i LGdi döneminde eğitim ve ilimde şöhret yapmış olan Şeyh Abdullah ve
Şeyh Azizullah adlı iki kardeşin medresedeki derslerine sultan da katılmaktaydı.
Seyyidler devrinde de ( ı 4 ı 4- ı 45 ı ) medrese geleneği aynı şekilde devam etti. Bibi
Racey Begüm'ün 1456 yılında JaunpGr'da
kendi adına inşa ettirdiği medrese dönemin önemli eserlerindendir.
Güney Hindistan'da hüküm süren Behmeniler devrinde (ı 347- ı 527) Gülberge,
Bider. Kandehar. İliçpGr ve Devietabad
şehirlerinde çok sayıda medrese açıldı ve
düzenli bir eğitim sistemi kuruldu. Baş
vezir Mahmud-ı Gavan'ın Blder'de yaptırdığı medresenin kalıntıları günümüze
ulaşmıştır. Daha sonra Adilşahiler BicapGr'da, Nizamşahiler Ahmednagar'da,
Kutubşahiler GGlkünde'de (Golkonda) ve
Mahmud Halaci Malva'da medreseler
inşa etti.
Gucerat bölgesi 1408-1 584 yılları arasında bir ilim merkezi haline geldi. Başta
Ahmedabad şehri olmak üzere bölgede
kurulan medreselerde birçok ilim adamı
yetişti. Ali el-Müttaki el-Hindi, Muhammed Tahir el-Fetteni, Kutbüddin el-Mekki
en-Nehrevali gibi Sehavi ve İbn Hacer' e
talebelik yapan ilim adamları bu medreselerde müderrislik yaptılar.
Babürlüler devrinde eğitim ve öğretim
daha sistemli bir hale geldi. müderrislere ve talebelere maaş bağlandı. Hümayun Şah zamanında Delhi'de büyük bir
medrese kurulup müderris Şeyh Hüseyin'in yönetimine verildi. Ekber Ş ah , yayımladığı bir f ermanla ilim ve sanatın öğ
renilmesi ve yayılması için çaba sarfedilmesini istedi. Bu yıllarda İran'ı terkederek Hindistan'a gelen çok sayıda alim
medreselerin güçlenmesinde önemli rol
oynadı. Şeyh Zeynüddin Hani 1534'te Agra'da bir medrese yaptırdı . Ma ham Anaga Begüm, 1561 yılında Delhi'de Eskikale'nin yanında Hayrü'l-menazil adıyla bir
medrese inşa ettirdi. Babürlüler döneminde mescid- medrese birlikteliğine
önem verildi. Yeni yapılan mescidlerin
her tarafında inşa edilen küçük odacık
lar müderris ve talebelerio ikametine ayrıldı. Delhi'deki Mescid-i FetihpGri ve Mes-
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cid-i Ekberabadi bunun en belirgin örnekleri dir. Cihangir zamanı meşhur hadis alimi Abdülhak ed-Dihlevi'nin yetiştiği dönemdir. Hadis ilminin yeniden canlanmasında büyük payı olan Cihan gir, çıkardığı
bir fermanla varis bırakmadan ölen zenginlerin mallarının medrese ve hankahlara harcanmak üzere devlete intikal ettirilmesini sağladı. Siyalküt şehrinde
masrafı Şah Cihan'ın vakfettiği köyterin
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gelirleriyle karşıtanan Abdülhakim es-Siyalküti'nin medresesi döneminin en meş
hur eğitim kurumudur. Delhi'deki CamiMescid civarında yapılan 1060 (1650) tarihli Darü'l-beka adlı medrese de önemli
yapılardandır. Bu devirde Evrengzib Şah'ın
dayısı Emirülümera Şaeste Han'ın Dakka'da deniz kenarında inşa ettirdiği medrese ve cami XIX. yüzyılın ilkyarısına kadar
gelmiş , daha sonra harap olmuştur.

Nizameddin Sihalvi'nin hazırladığı medrese müfredatıı
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Babürlü hükümdarları arasında alimleri en fazla himaye eden Evrengzib zamanında Delhi'de kurulan Rahimiyye
Medresesi, Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin
babası Şah Abdürrahlm'in idaresinde büyük başarı gösterdi ve XIX. yüzyılın sonlarına kadar ilim merkezi olarak önemli
hizmetler gördü. Şah Veliyyullah, oğulları
Abdülaziz, Refiuddin, Abdülkadir ve torunları ile daha birçok meşhur alim burada okudu, ders verip talebe yetiştirdi.
Hint alt kıtasında o luşan fikir ekallerinin
büyük bir kısmı kendilerini bu medresenin temsil ettiği düşüneeye nisbet eder.
Evrengzib'in Leknev'de bağışladığı arsa
üzerine Molla Kutbüddin'in 1693 yılında
kurduğu Darülulüm-i Firengi Mahat'in
(Medrese-i Nizil.miyye) başta gelen özelliği, Kutbüddin'in oğlu Molla Nizameddin
Sihalvi tarafından hazırlanan ve "ders-i
Nizami" diye anılan müfredatının üç asır
kadar başarı ile uygulanmış olmasıdır. Bu
müfredat başka medreseler tarafından
da benimsenmiş ve küçük değişikliklerle
günümüze kadar devam etmiştir. Darülulüm-i Firengl Mahat maddi kaynak sı
kıntısı sebebiyle 1980'li yıllarda kapandı
(b k. FİRENGI MAHAL). Evrengzlb'den sonra da Hindistan'dayeni medreseler açıldı.
Emir Gaziüddin Han Firüz Ceng'in Delhi'de yaptırdığı Medrese-i Gaziüddin Han
ve yanındaki mescid bunlar arasında zikredilebilir. Bu medrese, İngilizler'ce 1825
yılında Delhi Anglo-Oriental College (Delhi College) adıyla yeniden eğitime başladı.
Bölgenin önemli fikir ve hareket adamları
kolejin İslam eğitimi veren bölümünden
(Oriental Department) mezun olmuştur.
RampOr'da Newab Feyzullah Han tarafından 1774'te kurulan Medrese-i Aliye,
Kalküta'da 1780 yılında açılan Medrese-i
Aliye ve Nasırüddin Muhammed Şah'ın
Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'ye tahsis ettiği
medreseler de önemlidir. Sonuncusu
1857 savaşında büyük zarar görmüş ve
sonradan tamamen ortadan kalkmıştır.
Şahcihan pOr, Rampur, Sihar ve Madras'ta yıllarca müderrislik yapan Molla Abdülali Bahrülulüm ei-Leknevi, özellikle
Bengal ve Madras bölgelerinde ilmi faaliyetlerin güçlenmesine önemli katkı
sağladı. Leknev'de Mevlana Fazl-ı İmam
Hayrabadi tarafından kurulan Medrese-i
Hayrabadi, Şah Abdülaziz ed-Dihlevi'nin
eğitim halkalarına katılmış olan oğlu
Mevlana Fazl-ı Hak Hayrabadi ile şöhrete
kavuştu.

Babürlüler'in sonlarında başta Delhi
olmak üzere Pencap bölgesindeki bazı
şehirleri yakıp yıkan (ı 739) Nadir Şah Af-
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şar. Hindistan'dan ayrılırken imparatorluk kütüphanesini de beraberinde İran'a
götürdü. Ayrıca Maratalar. Catlar. Sihler
ve İngilizler'in saldırılarıyla müslüman şe
hirlerindeki medrese ve camiler büyük
zarar gördü. Müslüman eğitim sistemine
yönelen en yıkıcı darbe İngilizler'in Babürlü Devleti'ne son verdiği 18S8'den sonra
yaşandı. Geleneksel medrese eğitimi Batı
tarzı yapılanma içerisine sokulmak istendi. medreselerin yerine kolejler alternatif olarak getirildi. Bu dönemde müslümanlar arasında fikri arka planı bulunan
ilk medrese yapılanması Diyübend kasabasında gerçekleştirildi. Mevlana Muhammed Kasım Nanevtevl'nin etrafında
toplanan bir grup alim ve talebe 1S Muharrem 1283'te (30 Mayıs 1866) Uttar
Pradeş eyaJetinin Sehfırenpür vilayetine
bağlı Diyübend kasabasında kurdukları
medrese, yeni bölümlerinin açılması ve
bir üniversite görünümü kazanmasının
ardından DarüluiGm-i Diyübend adını aldı ve eğitimin yanında araştırmaya da
önem vermeye başladı.

1866-1900 yılları arasında DarüluiGm-i
Diyübend'e bağlı kırkayakın yeni medrese kuruldu. Bunlar arasında Medrese-i
Seharenpur(Kasım 1866; daha sonra adı
Mezahirü'l-uiGm oldu). Medresetü'l-gureba Kasımü'l-ulüm (Muradabad . 1878'de
adı Camia Kasım i yye olarak değiştiri ldi).
Camia İslamiyye Arabiyye (Am ro ha 1880).
Camia Reşldiyye (Raypür 1895). Medrese-i
Emlniyye (Delhi 1897). Camia Arabiyye
Ta'llmüddin ( Dubhel 1908) ve Hayrü'lmedaris (Calender 1931) özellikle önemlidir (ayrıca bk. DARÜLULÜM). Bugün Diyübendl nisbesiyle anılan kişiler tarafın
dan kurulan medreselerin sayısı binlerle
ifade edilmektedir.
Rahlmiyye Medresesi'nde yetişen Hindistan ehl-i hadisekolünün kurucusu Nezir Hüseyin Dihlevl, sonradan ehl-i hadis
ekolünün üniversitesi diye anılan ve Medrese-i Miyan Sahib olarak tanınan müesseseyi Delhi'de açtı. Bu ekolün önemli
isimlerinden Abdullah Gaznevi ve Gaznevi
ailesi medrese geleneğini canlı tuttu. Amritsar'daki Medrese-i Gazneviyye'nin adı
1901 'de Darülulüm-i Takviyetü'I-İslam
olarak değiştirildi. Abdülgafür Gaznevi
tarafından 1919 yılında Amritsar'da kurulan Medrese-i Selefiyye Gazneviyye
onun vefatından sonra DarüluiGm-i Takviyetü'I-İslam'a katıldı. Muhammed İbra
him Arav'i'nin Ara'da (Bihar) tesis ettiği
Medrese-i Ahmediyye ( 1880). günümüzde
doksan kadar küçük medresenin bağlı bulunduğu bir kurum olarak faaliyetlerine

Darülulüm-i Ahmediyye Selefiyye adıyla
Derbhanga'da devam etmektedir. Ehl-i
hadis düşüncesinin etkin olduğu Camia
Arabiyye Darüsselam pek çok bölüm ve
birimiyle bir üniversite görünümündedir. Delhi'deki Darülhadls-i Rahmaniyye
1947'de bütün bina, emlak ve kütüphanesiyle Camia Milliyye İslamiyye'ye katıl
mıştır (ehl-i hadis medreseleri için bk.
Ebu Yahya imam Han Nevşehrevl. s. 108188; M. Eslem Seyf. s. 482-515) .
Nedvetü'l-ulema hareketinin eğitim kurumu olan DarüluiGm-i Nedvetü'l-ulema
hareketin merkezinin Leknev'e taşınma
sından iki ay sonra açıldı (2 Kasım 1898).
Geleneksel ve modern yaklaşımlar arasında bir çizginin benimsendiği medresede ders-i Nizarni biraz değiştirilerek
uygulanmakta ve İngilizce zorunlu ders
olarak okutulmaktadır. Kurulduğu dönemlerde önemli toplumsal ve dini görevler üstlenerek farklı ekaileri bir araya
getirmeyi başaran bu medresenin Hindistan'ın birçok yerinde şubeleri açıldı ,
onun programına göre eğitim yapan
medrese ve okullar kuruldu. Şibll Nu'manl ve arkadaşları tarafından 1914 yılında
A'zamgarh'ta açılan Darülmusannifin Şib11 Akademi araşt ır ma ve yayın faaliyetleri açısından önemli bir kuruluştur (bk.
NEDVETÜ'I-ULEMA) . Darülulüm-i Nedvetü'l-ulema çizgisinde yer alan Medresetü'I-ıslah 1906' da tesis edilen Encü-
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men-i lslahu'l-müslimln tarafından 1908'de Medrese-i lslahu'l-müslimln adıyla
A'zamgarh'a bağlı Sarayımlr'de eğitime
başladı. Halen faaliyet gösteren medresede tefsir, hadis ve Arap dili çalışmala
rına ağırlık verilmektedir (bk. MEDRESETÜ'I-ISLAH) .

Klasik tarzdaki medreselerden biri de
HaydarabM'da 1874 yılında kurulan Camia Nizamiyye'dir. İlkokuldan başlayarak
doktoraya kadar farklı seviyelerde eğitim
veren medresenin çeşitli ihtisas birimleri
vardır. Muhammed Hamlduilah zengin bir
kütüphanesi bulunan bu kurumda yetiş
miştir. Patna'daki Medrese-i İslamiyye,
Şemsü ' I-Hüda düzenli bir yapılanmaya ve
ders müfredatına sahiptir. 1922'de Madrasa Examination Board tarafından oluş
turulan bu medresenin programı pek çok
medreseye uygulanmıştır. Medresede ilkokuldan lisans sonuna kadar eğitim verilmektedir.
Ahmed Rıza Han Birelvi'nin düşünce
leri etrafında şekillenen Birelv'i ekolünün
(Cemaat-i Ehl-i sünnet) ilk medresesi
1904 yılında Ray Bireli'de kurulan DarüluiGm-i Manzarü'I-İslam'dır. Bazı eski
medreseler de sonradan bu ekole bağlan
mıştır. Lahor'daki DarüluiGm-i Nu'maniyye, Bedaün'daki Medrese-i Şemsü'l
ulüm, Patna'daki Medrese-i Hanefiyye,
Muradabad'daki Camia Nalmiyye. Lahor'daki Darülulüm-i Hizbü ' l-ahnfıf. Ray Bireli'deki Darülulüm-i Mazharü'I-İslam ve
Nagpür'daki Camia Arabiyye İslamiyye
Bireıvı ekolünün diğer medreseleridir.
Bu dönemde başta Leknev ve Bombay
şehirlerinde olmak üzere Şiiler'in de çe-
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Pesaver'deki

Da rü ı u ıom-i

Hakaniyye' nin girisi

şitli

medreseleri vardı. 1890'da Seyyid NaLeknev'de kurulan Camia
Nazımiyye'de İsnaaşerl Şilliği'ni benimseyen ailelerin çocuklarına ilkokuldan
lisans üstüne kadar eğitim verilmektedir.
1892'de açılan Sultanü'l-medaris de benzer bir eğitim programına sahiptir. Leknev'deki Medresetü'I-vaizln, Varanasi'deki (Benares ) Camia imamiyye, Mlrat'taki
Camia Mansabiyye diğer Şii medreseleridir. Müsta'll İsmailller'den olan Davüdl
Bo h ra cemaatinin kırk üçüncü dalsi Abd-i
Ali Seyfeddin'in 1813 yılında Süret'te kurduğu el-Camiatü's-Seyfiyye bir eğitim ve
araştırma kurumudur.
zım tarafından

1947'den sonra Pakistan'da medreseler kendi hallerinde bırakılmış, Hindistan'da ise getirilen üniversite eğitim sistemi sebebiyle medreseler üzerinde
dalaylı kısıtlamalar söz konusu olmuştur.
Medrese mezunlarını sadece müslümanlar tarafından kurulan Hemderd (Hamdard). Aligarh, Osmaniye ve Camia Milliyye İslamiyye gibi üniversitelerin kabul
etmesi başka bir engel olarak ortaya çık
maktadır. Günümüzde Darülulüm-i Diyübend ve bağlı bazı medreseler. DarüIulüm-i Nedvetü 'I-ulema, Medresetü'lıslah , Bireıvı ekolünün bir kısım medreseleri , ehl-i hadisekolüne bağlı Camia SeIefiyye ve diğer medreseler faaliyetlerini
sürdürmektedir. Modernleşmeye ve ülke
şartlarına bağlı olarak yeni bölümlerin
açıldığı bu medreselere ek dersler konulup kolej statüsüneyakın bir şekil kazandırılmıştır (Hindi stan'daki medreseler için
b k. UDMi, XX , I 90- I 93 )
Pakistan'da 1947 yılından sonra medrese sayısında hızlı bir artış gözlenmektedir. Geleneksel medrese ekolleri , Doğu
Pakistan'ın Bengladeş adıyla bağımsızlı

ğını ilan ettiği 1971 yılına kadar burada
da yapılanmış . bu tarihten itibaren Pa-
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kistan'a ağırlık vermiştir. 1780'de Kalküta'da kurulan Medrese-i Aliye'nin 1947'den sonra Dakka'ya intikal etmesi Bengladeş eğitim tarihi açısından önemlidir.
Pakistan'da ilkokuldan üniversiteye kadar
modern tarzda eğitim kurumları oluştu
rulmasına rağmen medreseler önemini
yitirmemiş, medrese eğitimi devletin eği
tim sistemi içerisine alınmış ve üniversitelerle iş birliği yapmaları sağlanmıştır.
Ziyaülhak döneminde medrese diplamalarının belli imtihanlardan geçmek şar
tıyla üniversite dengi sayılması benimsenmiştir. Pakistan'da bulunan medreselerin sayısı 1962'de 700 olarak tesbit
edilmişken (Haque. XIV/41 19751. s. 292 )
1984 yılında 1800'ü geçmiştir. Cami ve
tekkelerde verilen eğitim bunun dışında
dır. Fıkıh ve özellikle Hanefi fıkhı ehl-i hadis ekolününkiler hariç bütün medreselerin temel dersidir.
Lahor'da 1947'den sonra kurulan Camia Eşrefiyye , Camia Medeniyye ve Camia
Naimiyye medreselerinde ihtisas çalış
maları da yapılmaktadır. Medrese-i Kası
mü 'I-ulüm, Medrese-i Hizbü 'l-ahnaf ve
DarüluiGm-i Takviyetü ' I-İslam'da normal
medrese müfredatı yanında Kur'an tercümesi ve tefsirine ayrı bir önem verilmektedir. XIX. yüzyılın sonunda Lahor'da
açılan Camia Nu'maniyye günümüzde eski canlılığını kaybetmiştir. Gucranvala'daki Medrese-i Arabiyye. Medrese-i Selefiyye, Medrese-i Eşrefü ' l-ulüm ve Medrese-i
Nusretü'I-uiGm bölgenin büyük medreselerindendir. Faysalabad'da da Medrese-i İşaatü'l-ulGm. Camia-i Selefiyye ve
DarüluiGm-i Marnun Kancen adlı medreseler bulunmaktadır. Mültan'daki yeni
medreseler içerisinde her birinde ZOOO'i
aşkın öğrenciye eğitim verilen Medrese-i
Kasımü'l-ulGm , Medrese-i Envarü'l-ulGm,
Hayrü ' l-medaris ve Medrese-i Babü'luiGm önemli kuruluşlardır. Bahavelpür'daki Medrese-i Abbasiyye (C.3mia-i islamiyye) köklü bir tarihe sahiptir. Serhad bölgesinde 150 civarında medrese faaliyette olup bunların arasında reşaver'deki
DarülulGm-i Serhad, DarüluiGm-i Camia
Eşrefiyye, Akora Hatak'taki DarülulGm-i
Hakaniyye, Merdan'daki DarülulGm-i isIamiyye Arabiyye, Hezara'daki Medrese-i
Osmaniyye ve BenGn'daki Medrese-i Aliye Mi'racü'l-ulGm ilk sıralarda yer almaktadır. Azad Keşmir'de de yirmiye yakın
medrese bulunma ktadır. Sind eyaJetinin
merkezi olan Karaçi'de çeşitli fikir ekallerine ait çok sayıda büyük medrese mevcuttur. DiyGbendi ekolünün medreselerinden 1952 yılında kurulan DarüluiGm-i

Karaçi içerisinde ilkokuldan yüksek ihtisasa. hastahaneden kültürel ve sportif
faaliyetlerin yapıldığı rnekanlara kadar
pek çok bölüm ve birim mevcuttur. Diğer
büyük medrese, 1955 yılında kurulan ve
Camia-i Ulum-i İslamiyye adıyla da anılan
Medrese-i Arabiyye İslamiyye'dir. Bunlardan başka DarüluiGm-i Emcediyye (Karaçi). Rüknü ' I-İslam Camia-i Müceddidiyye (Haydarabad -S ind) ve Camia-i Arabiyye Riyazü 'l-ulGm (Hayda raba d- Sind) bu
eyalette 1947'den sonra açılan medreselerden birkaçıdır. BeiGcistan eyaletinde
ise çeşitli fikir ekallerine ve cemaatlere ait
elli civarında medrese bulunmaktadır.
Medreseler genellikle müderrisler, talebeler ve medresenin idari işlerini yürüten görevlilerden oluşur. Bu basityapılan 
ma medreselerin büyüklüğüne ve eğitim
merhalelerine göre genişleyebilir. Mesela
DarüluiGm-i DiyGbend'de serperest-i a'la
(rektör). muhtemim (sekreter). sadr-ı müderrisin (müdür. baş müd e rr is . dekan). müderris ve müftü gibi görevliler vardır.
Medrese eğitimi bölgede Gazneliler, arGurlular tarafından sistemli hale
getirilmiş, gelir gideri, kapasitesi ve hedefleriyle belli bir müessese yapılanması
sağlanmıştır. Sayılarının artmaya başla
dığı XII. yüzyıldan XV. yüzyılın başlarına
kadar üniversite ayarındaki üst düzey
medreselerde nahiv. fıkıh , usul-i fıkıh ,
tefsir. tasawuf. hadis, edebiyat. mantık
ve kelamdan oluşan dokuz ilim dalına ait
toplam yirmi kitap okunmaktaydı. Hindistan'da geliştirilen "nisab" veya " n i sab-ı
ta'lim" adlı program günümüze kadar
gelmiştir. Şeyh Abdullah ve Şeyh Azizullah kardeşler, Gürller döneminde müfredata mantık ve felsefe gibi akli ilimlerle
yeni telif edilen bazı kitapları eklemişler
dir. Ayrıca yukarıdaki dokuz ilm e belagat
da ilave edilmiş . toplam on ilirnde okunan
kitap sayısı yirmi sekize yükselmiştir
(Ebü 'l-Hasenat en-Nedvi, s. 82-85) . Müfredatın üçüncü dönemi, Mlr Fethullah
Şirazi'nin Ekber Şah zamanında Hindistan'a geldiği tarih olan 991 'de (I 583 ) baş
lar. Felsefe ve akli ilimierin altın çağı kabul
edilen bu devirde tıp , astronomi ve kimyaya önem verildi. Bu dersleri okutmaları
için yabancı ilim adamları çağınldı (Haque. XIV/4 1I 975 1. s. 278) . Ekber Şah'ın emriyle medreselerde başlangıç seviyesinde eğitim gören öğrencilerin okuyacağı
ilimler belirlendi; ahlak, aritmetik, ziraat,
geometri, astronomi, ev işleri, yönetim
kuralları, tıp , mantık , tabii ilimler, dini
ilimler ve tarih ilimlerinin yanında temel
dından
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Sanskritçe kaynaklar da programa konuldu (Keay, s. 121-122) . Üst düzey medreselerde ise daha önce on olan ders sayısı on ikiye çıkarıldı; edebiyat müfredat
dışı kalırken felsefe, hey'et-hesap ve tıp
zorunlu müfredata eklendi. ŞaJ:ıif:ı-i Bul)ari ilk defa bu sırada müfredata alındı
(Ebü'l-Hasenat en-Nedvl, s. 86-87) . Dördüncü dönemde adı öne çıkan iki alim Şah
Veliyyullah ed-Dihlevl ve Molla Nizameddin Sihalvl olmuştur. Molla Nizameddin'in
ortaya koyduğu ders-i Nizarni programın
da mantık, felsefe, hesap ve astronomiye
büyük önem verildi. Ders sayısı azaltıl
makla birlikte okunacak kitap sayısı arttırıldı . Hadiste üç olan kitap bire düşürü
lürken tasawuf ve tıp programdan kaldırıldı. Kelam ve usGI-i fıkıh ikişer kitaptan dörder kitaba çıkarıldı (a.g.e., s. 8788). Buna göre toplam on bir ilirnde kırk
üç kitap programda yerini aldı. XVIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde şekillenen ders-i
Nizarni müfredatın esası korunarak günümüzde de uygulanmaktadır. Müfredatın ana yapısı dil ve akli ilimler temeline oturtulmuş, tefsir, hadis ve fıkıh gibi
ilimlerden örnekler alınmıştır. Ancak
müfredatta Hindistan'ın dini ilim geleneğine damgasını vuran tasawuf ve ahlaka dair bir kitabın bulunmaması çok
eleştiriimiş ve bu programın Molla Nizameddin gibi bir süfiye mal edilerneyeceği
ileri sürülmüştür (Şeyh Muhammed ikram, Rud-i Kevşer, s. 606). Şah Veliyyullah ise programın ağırlık noktasına sarf,
nahiv ve mantıkla birlikte hadis ve Kur'an ilimlerini koymaya çalışmıştır. Şibli
Nu'manl de ders-i Nizarni'yi eleştirenler
dendir. 1791 'de m üfredatta değişiklik yapılarak fizik, fıkıh , astronomi, aritmetik,
mantık, belagat ve nahiv zorunlu ders
yapılmıştı. Bölgenin İngiliz etkisine girmesinden sonra imtihan sistemi getirilmiş (1820). ardından müfredata İngilizce
dersi konulmuş ( 1826) ve Farsça resmi
dil olmaktan çıkarılmıştı ( 18 35) .
1857 bağımsızlık savaşından sonra açı
lan medreseler yeni arayışlara girdiler.
1866'da Diyübend Medresesi'nin kurulmasıyla yeni bir müfredat dönemi başla
mış oldu. Bu müfredatta toplam on beş
ilim ve altmış sekiz kitap yer alıyordu.
Darüluh1m-i Diyübend'de açılan yeni birimlere bağlı olarak müfredata eklemeler yapıldı. Modern Hindistan tarihi, şe
hircilik, coğrafya, zooloji , botanik, iktisat,
bilgisayar gibi dersler günümüz müfredatına konuldu. Pakistan ve Hindistan'daki medreselerde fikir ekallerine göre
bazı değişiklikler olmakla birlikte bu son

müfredat uygulanmaktadır. Yeni dönemde medreselerde bu program yedi sekiz
yılda tamamlanmakta ve "kütüb-i müntehiyane" adı verilen kitapları okuyan talebe fazı! (lisans) diplaması ile mezun olmaktadır. 1959'da medreselerin birbirine program bakımından uyum sağlaması
amacıyla Vifaku'l-medarisi'I-Arabiyye kurulmuş ve 171 medrese bu oluşuma katılmıştır. Medrese mezunları. bazı sınav
lardan geçmek şartıyla Pakistan'da özellikle Pencap Üniversitesi 'nden denklik
belgesi alma hakkına sahiptir.
Medreselerin Hint alt kıtasının İslam
ve dini ilimierin gelişmesinde
önemli katkıları olmuştur. Özellikle Şah
Veliyyullah bölgede hem hadis hem Kur'an araştırmalarında yeni bir çı ğır açmış
tır. 1857'den sonra kurulan medreselerde hadis ilmi daha yoğun bir biçimde
araştırma konusu yapılmış ve bu hususta
yüzlerce eser yazılmıştır. Bölgede Kur'an
eğitimi yaygın olmakla birlikte 1857'ye
kadar tefsir ilminde öne çıkanların sayısı
oldukça azdır. Kur'an tercümesi ve tefsir
çalışmaları özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından•itibaren artmıştır. Hanefi tıkhı 
nın en önemli merkezlerinden sayılan
Hindistan'da Gazneliler'den itibaren Hanefi kitapları müfredatta sürekli olarak
yer almıştır. Bu sebeple sonraki dönemlerde medreselerde yetişenler müstakil
fıkıh kitapları ve fetva mecmuaları hazır
lamışlardır. Bu zenginlik tasawuf alanın
da daha da fazladır. Hücvlrl'nin Keşfü'l
maJ:ıcCıb 'u ile başlayan tasawufi eserler
şeyhleri n sohbetlerinin derlendiği mecmualarla devam etmiştir. Medreseler
özellikle bölgede Arap dili ve edebiyatının
gelişmesinde etkili olmuştur. Kelam ,
mantık. matematik ve diğer alanlarda da
zengin bir literatür meydana getirilmiş
tir. Medreselerde yetişen din. ilim ve fikir
adamları ülke yönetimi ve siyasetle de ilgilenmişler. İngiliz hakimiyetinden sonra
bağımsızlık hareketinde medrese hocaları ve öğrencileri genellikle ön saflarda
yer almışlar, Pakistan ve Hindistan devletlerinin kurulmasının ardından devletin yapılanması ve yönetiminde söz sahibi
olmuşlardır. Medreseler zaman zaman
dünyadaki gelişmelerin dışında kalmakla
eleştirilmiştir (eleştiriler için bk. AbdülgafGr, XVI/3 119781. s. 22-35). Bir baŞka eleş
tiri de kız öğrencilere çok az yer verilmiş
olmasıdır. Gazneliler'den itibaren bu yolda
bazı tedbirler alınmış ve kızlar için medreseler açılmışsa da bunlar yeterli olmamıştır (Jaffar, s. 187-198; M. Taki Osmani.
N~ra 'abira, s. 36, 45, 46).
Iaşması
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~ ABDÜLHAMİT BiRIŞIK
t:ı MiMARİ. İslam dünyasında gelenekçi yöntemlerle idare edilen eğitim kurumları olan medreseler X. yüzyılda Irak'ta
ortaya çıkınakla birlikte kurumsallaşma
larının Xl. yüzyılın ilk yarısında Horasan
ve Maveraünnehir'de Gazneli, Karahanit
ve Büyük Selçuklu siyasi çevrelerinde gerçekleştiği bilinmektedir. Özellikle Vezir Nizamülmülk'ün yaptırdığı Nizarniye medreseleri bunların kapsam ve düzen bakı
mından teşkilatlandırılmasında önemli
rol oynamıştır.
İlk medrese binalarının kuruluş ve iş
leyişi hakkında fazla bilgi bulunmamakla
beraber bunlar. Selçuklular'dan itibaren
başta sultanlar olmak üzere önemli kişi
Ierce kamu yararına vakıf eserler olarak
tesis edilmiştir. Günümüze ulaşmış en
eski medrese yapıları eş zamanlı olarak
Gazneli, Karahanit ve Selçuklu çevrelerinde görülür. Karahanlılar'a ait Semerkant'taki İbrahim Thmgaç Han Medresesi ile
(458/1066) Selçuklular'ın Nlşabur. İsfahan.
Merv, Bağdat, Hargird ve Rey gibi şehir
lerde kurdukları medreselerden bugüne
kadar gelen son ikisi, medrese mimarisinde tipik dört eyvanlı şemanın uygulandı
ğını göstermektedir. Bu şemada dörtgen
planlı avlunun her kenarında birer eyvan.
bunların yanları ile köşelerinde müderris
ve talebelerio barındığı hücreler yer almakta, biri giriş kısmına ayrılan eyvanlar
derslik olarak kullanılmakta , kıble yön ün-
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de bulunan eyvan ise mihrap ilavesiyle
mescide dönüştürülmektedir. Sonraki örneklerde görülen hela, hamam gibi birimlerle dershane ve hücre duvarlarına açıl
mış niş ve ocak gibi unsurların bu yapı
larda da bulunduğu söylenebilir.
Horasan'ın sivil mimari örnekleriyle paralellik gösteren bu şema, İslamiyet'in ilk
yıllarında eğitimin sürdürüldüğü hocanın evinden hareketle geliştirilmiş olmalıdır. Öte yandan dönemin ev tasarımla
rının sadece kapalı aviulu medreselere
örnek olabileceğini ileri süren Aptullah
Kuran dört eyvanlı şemanın kökenini Budist manastırlarına dayandırmaktadır.
Ancak her amaca uygulanabilmesiyle son
derece fonksiyonel olan bu şema Asya,
Anadolu, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika gibi farklı coğrafyalarda değişik uygulamalarla değerlendirilmiş ve karakteristik
medrese şeması ortaya konulmuştur.
Zengller devrinde inşa edilen Busra'daki Gümüştegin (530/1136), Şam'daki
NGriyye (567/1 172). Halep'teki Şadbah
tiyye (589/ 1193) medreseleri ve NQriyye
Darülhadis Medresesi ile darüşşifa olarak
faaliyet gösteren NGriyye Blmaristanı'n
da (549/1154) genel hatlarıyla eyvanlı avlulu şema bulunmaktadır. Mütevazi ölçülerdeki bu yapıların sonraki dönemlerde Anadolu ve Mısır'da gelişecek medrese
mimarisinin çıkış noktası olduğu anlaşıl
maktadır. Zira Anadolu'daki ilk medrese
yapıları olan Danişmendliler'e ait, XII.
yüzyılın ortalarından kalan Tokat ve Niksar'daki Yağıbasan medreselerinde Gümüştegin Medresesi'nin kapalı aviulu modeli kullanılmıştır. Zengller'e bağlanan
güçlü etkileri barındıran Artuklular'ın
açık aviulu Diyarbekir Zendriye ve MesQdiye medreseleri çift katlı tasarımları ile
dikkati çeker. XII. yüzyılın sonlarında Muvahhidler döneminden itibaren Kuzey Afrika'da da gelişen medrese mimarisinde
ise bölgeye özgü yerel üs!Qpfarın belirleyici olduğu görülmektedir (bk. MAGRİB

medreselerinde bu anlayış hakimdir. Zengl mimarisinin etkilerini taşıyan yapılar
da her biri bir mezhebe tahsis edilen dört
eyvanlı şema, Sultan Hasan Medresesi'nde (764/1 363) her mezhebineyvanların
kolları arasındaki, kendi avluları olan bağımsız ünitelere yerleştirildiği düzende
en olgun şekline bürünür. Abidevi taçkapısı ve minareleriyle Orta Asya etkisini de
barındıran yapı, mescid olarak kullanılan
ana eyvanın önüne yerleştirilen türbeyle
birlikte külliye haline gelmiştir.
Medrese mimarisinde diğer bir gelişim
de Anadolu'da görülmektedir. Eyvan sayı
ları değişik olmakla birlikte revaklı, aviulu
planda zenginleşen tasarımlarla karşıla
şılır. Mescid, türbe gibi birimlerle ön cephelere katılan çeşme ve minare gibi unsurlar yanında zengin süsterne programIarı ile yapılar ilgi çekici olmuştur.
Anadolu medreseleri avlularının açık ve
kapalı olmasına göre sınıflandırılır. Aydın
lıkit bir kubbeyle örtülen kapalı aviulu
modelisparta'daki Ertokuş ( 1224). Konya'daki Karatay ile ( 1251) ince Minareli
( 1265) ve Kırşehir'deki Caca Bey (ı 273)
medreselerinde sergilediği plan ve tasarım zenginliği ve sahip olduğu anıtsal niteliklerle Selçuklu döneminde gelişimini
tamamlar. Germiyanoğulları'na ait rasathane olarak tasarlanan Kütahya'daki Vaci diye ( 1314), Osmanlılar'a ait Bursa'daki
Lala Şahin Paşa (ı 339) ve Gümüşhacıköy
yakınındaki Hacı Halil Paşa (1415) medreseleri bu tipin Selçuklu sonrası örnekIeridir.
Açık aviulu olarak tanımlanan medreselerde ise plan ve cephe tasarımların
daki gelişim önemlidir. Konya'daki Sırçalı
Medrese ( 1242). Akşehir'deki Taşmedre
se (ı 250) ve Sivas'taki BurQciye Medresesi'nde (ı 272) giderek simetrikleşen plan
kurguları, XIII . yüzyılın son çeyreğinde

[Sanati) .

öte yandan kitabelerinden dört Sünni
mezhebin faaliyet gösterdiği bir fıkıh
medresesi olarak tesis edildiği anlaşılan
MesQdiye Medresesi, Anadolu'da benzeri bulunmayan bir uygulamaya sahiptir.
Abbas! Halifesi MÜ.stansır- Billah'ın yaptırdığı Bağdat'taki Müstansıriyye Medresesi'nde (63 I/I 234) abidevi bir örnekle
karşımıza çıkan bu uygulama daha çok
Mısır'da görülür. Şii Fatımi hanedanının
yıktimasından sonra Sünni Memlükler
zamanında inşa edilen Kahire'deki Zahiriyye (662/1264) ve Nasıriyye (703/1 304)

Konya

sırçalı

Medrese'nin avlusundan bir görünüş

