
DARUGA 

rüga-i ferraşhane, darüga- i araiz. darü
ga-i dak. darüga-i havas ve darüga-i ada
let gibi unvanlarla anılan görevliler vardı. 

Özellikle yeni fethedilen toprakların 
kontrol ve idaresinde önemli fonksiyon
lar ifa eden darugalar bu bölgelerde ida
renin aynı zamanda en büyük sorumlu
ları idi. Ancak yetkileri sınırsız değildi. 
Gerektiği anlarda sultan tarafından ta
yin edilen divan görevlileri tarafından 
teftiş edilebilirlerdi. Kısacası Moğollar'
da olduğu gibi Timurlular'da da daru
galar sultanın bir çeşit mahalli temsilci
leri durumunda idiler. 

XIV. yüzyılda Hive Hanlığı'nda da gö
rülen darugalık Akkoyunlular zamanın
da vali ve sancak beyi karşılığı olarak bi
linirdi. Daruga tabiri daha yaygın olarak 
Akkoyunlular'dan sonra İran'da hüküm 
süren Safevller'in devlet teşkilatında da 
görülmektedir. Bu dönemde şehirler ya
nında kasabalara ve hatta köylere dahi 
daruga tayin edilmiştir. Merkezi idare
de görevli büyük memurların gelirlerini 
arttırmak maksadıyla herhangi bir ye
rin darugalığının bu gibi memurlara tev
cihi söz konusu idi. Bu durumda daru
ga adına vekili olan kimse görevi yürü
türdü. XVIII-XIX. yüzyıllarda iran'da ge
nellikle şehrin inzibat ve asayişiyle bele
diye işlerine de bakan darugaların bu ve 
benzeri hususlarda kazar yetkileri de 
vardı ve suçluları cezalandırabiliyorlardı. 
Bunların dışında çeşitli kabHelerin ve di
ni grupların başlarına da birer daruga 
tayin edilirdi. 
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1918- 1922 ydları arasında 
şeyhülislamlığa bağlı olarak 

faaliyet gösteren, İslam akademisi 
hüviyetinde ilmi kuruluş. 

_j 

XX. yüzyılın başlarında güçlenen ve 
Osmanlı topraklarında da faaliyet gös
teren İslam'a muhalif cereyanların red
diyle isıarn aleminde yeni yeni ortaya 
çıkan birtakım dini meselelerin İslami 
esaslar çerçevesinde halledilmesi ama
cıyla kurulmuştur. 

1918 yılı başlarında Ertuğrul (Bilecik) 
mebusu M. Şemsettin (Günaltay) ile Ur
fa mebusu Şeyh Saffet (Yetkin) tarafın
dan kurulması için teşebbüse geçilen 
bu müesseseye, İslam'ı savunmak mak
sadıyla yapılacak çalışmaların doğrudan 

doğruya hükümetleri bağiayacağı dü
şüncesiyle Meclis-i A'yan'dan Ahmed Rı
za Bey karşı çıkmıştır. Bu sebeple Ayan 
Meclisi müzakereleri ve çeşitli hazırlık

lar sonunda Darü'l-hikmeti'I - İslamiyye 
ancak 25 Şubat 1918'de resmen kurula
bilmiştir. S Mart 1918'de kabul edilen 
on yedi maddelik nizamnamesi, Müsa 
Kazım Efendi'nin şeyhülislamlığı döne
minde 13 Mayıs 1918'de Sultan Reşad ' ın 

iradesiyle Takvim-i Vekayi'de neşre

dilerek yürürlüğe girmiştir. Resmen açı

lışı 12 Ağustos 1918'de Şeyhülislam Mü
sa Kazım Efendi tarafından yapılan bu 
kurumun çalışma tarzına ait otuz dokuz 
maddelik iç nizarnname mahiyetindeki 
Darü'l-hikmeti'l- İslamiyye Nizarnname
si ise 14 Kasım 1918'de çıkarılmıştır. Da
ha sonra Ceride-i İlmiyye'de (nr. 38 IZil
hicce 1336). s. 1130) neşredilen bir be
yanname ile kamuoyuna hem müessese 
tanıtılmış hem de gayeleri açı klanmıştır. 

Darü'l- hikmeti'l- İslamiyye'nin başlıca 
görevleri. halkın dini konularda karşılaş
tığı çeşitli problemleri ilmi metotlarla 
halletmek üzere neşriyat yapmak, ya
bancıların sorduğu dini sorulara komis
yonlarda görüşülmek suretiyle resmen 
cevap vermekti. Osmanlı Devleti'nin ka
rışıklıklar içinde bulunduğu ve Batı hay
ranlığının toplumun her kademesinden 
devlet müesseselerine kadar hakim ol
duğu bir zamanda toplumun ahlak ve 
inançlarını zararlı etkilerden korumak 
da yine bu müessesenin önemli görev
lerindendi. 

ilmi ve arneli görevleri Darü'l - hikme
ti ' l - İslamiyye Nizamnamesi'nde belirtil
miş olan bu kuruluşun yaptırım gücü 
yoktu. Ancak halledilmesi gereken ko
nuları şeyhülislamlığa , Adiiye Nezareti 
ve polis müdüriyetine bildirmek üzere 
yazışmalar yapıyor ve dini konuları açık

layıcı beyanlarda bulunuyordu. Faaliyet
leri köylere kadar uzanan kurumun. im
paratorluğun hemen bütün vilayet ve 
kazalarında birer şubesinin açılmasına 

da çalışılmıştır. Ancak Darü'l-hikmeti'I
İslamiyye, faaliyet gösterdiği dört yıl bo
yunca hiçbir zaman rahat bir çalışma 
ortamı bulamamıştır. 

Faaliyet süresi içinde Darü'l-hikme ta
rafından, İ etihad ve Peyôm- Sabah gi
bi bir kısım gazetelerde yer alan İs lam 
aleyhtarı yazılar, misyoner ve bolşevik 

faaliyetleri gibi konularda meşlhata ve
ya Babıali'ye bazı takrizler yazılmış, ay
rıca çocuk düşürme. gençlerin davranış
ları ve İslam ahlakına aykırı çeşitli me
seleler hakkında beyannameler yayım

lanmıştır. 

Darü'l-hikmeti'l- İslamiyye'nin resmen 
tayin edilen ilk üyeleri şunlardır: Arap
kirli Hüseyin Avni Efendi (Süleymaniye 
Medresesi ilm-i kelam müderrisi, dersiam), 
Bergamalı Cevdet Efendi (Süleymaniye 
Medresesi tefsir müderrisi, dersiam). Şev

ketl Efendi (Süleymaniye Medresesi ilm-i 
nefs ve ahlak müderrisi , dersiam), Muham
med Harndi Efendi (Süleymaniye Medre
sesi mantık müderrisi, dersiam). Şeyh Be
şir Efendi (Halep mebusu), Şeyh Bedred
din Efendi (Şam ulemasından). Haydari
zade İbrahim Efendi ( senedat-ı hakaniy
ye şer' memuru), Mustafa Tevfik Efen
di (Amasya müftüsü). Bedlüzzaman Said 
Efendi (Said Nursi, ulemadan). 

Bunların dışında başkatipliğe Darü'l 
hilafeti' 1- aliyye Medresesi Türk edebi
yatı müderrisi Mehmed Akif Bey (Ersoy) 
tayin edilmiştir. Darü'l -hikme'nin reisli
ğine önce resmen bir tayin yapılmamış, 
reis vekilliğine fetva emini Muğlalı Ali Rı

za Efendi getirilmiştir (23 Ağustos 1918). 
Bu göreve 27 Eylül1918'de asaleten Da
rü'l-hilafeti'l -aliyye müsteşarı Kamil Efen
di tayin edilmiştir. Darü'l - hikme'de da
ha sonra Mustafa Sabri Efendi, Musta
fa Asım, Mehmed RebiT, Ahmed Rasim 
Avnl, İzmirli İsmail Hakkı, İzmirli Hafız 
İsmail, Ermenekli Mustafa Saffet. Hüse
yin Kamil, Ferid (Kam). Ahmed Şiranl gi
bi birçok kişi üye olarak görev almıştır. 

Darü'l - hikmeti'l - İslamiyye' de görev 
alanlar azil, tayin ve istifalar, ayrıca ve
fat edenler de dahil olmak üzere toplam 



yirmi sekiz kiş i dir. Kurum dokuz üye ve 
bir başkandan teşekkül ediyordu. Tayin 
edilecek kişilerde, teşkilatın üçer kişi

den oluşan fıkıh , ketarn ve ahlak komis
yonlarında görev alabilecek yeterli ilmi 
kariyer aranıyordu. Komisyonlar kendi
lerine havale edilen konuları müzakere 
eder, karara bağlar ve komisyon görü
şü olarak kaleme alıp yayımlardı. Bun
lar kuruluşun yayın organı olan Geride-i 
İlmiyye 'de neşredildiği gibi üyeler ve 
bazı ilim adamları mecmuada ilmi ve fik
ri yazılar da kaleme almaktaydılar. 

Darü' ı- hi km eti' ı- islamiyye çalışmala
rın ı sürdürürken 1922 yılında , Elmalılı 

Muhammed Harndi ve Mehmed Akif 
başta olmak üzere bazı üyelerin Anado
lu'ya geçip Ankara 'da görev almaları üze
rine dağılmış, 21 Ekim 1922' de yapılan 
son toplantı ile ilmi faaliyetlerine son 
verilmiştir. 
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DARÜ' l- HilAFETİ'l- ALİYYE 
MEDRESESi 

1914 yılında yeni bir şekil verilen 
İstanbul medreselerinin genel adı. 
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XVI. yüzyılda altın çağını yaşayan Os
manlı medreseleri giderek bozulmaya 
başlamış ve öğretim sadece dini ilimle
re münhasır kalırken kalitesi de düşmüş
tür. Her ne kadar daha XVIII. yüzyılda lll. 
Ahmed ve ı. Mahmud dönemlerinde med
reselerin ıslahı için bazı teşebbüsler ya
pılmışsa da istenilen sonuç elde edile
memiştir. XX. yüzyılın başında medre
selerdeki bozulma daha da ileri bir saf
haya ulaşmış, hatta medrese hoca ve 
talebeleri dahi bundan şikayetçi olmuş, 
bu durumun düzeltilmesi hususunda ba
zı tedbirlerin alınmasını isteyen çeşitli 

neşriyatta da bulunmuşlardı. Nihayet 
1908'de ll. Meşrutiyet' in ilanından son
ra konuya ciddi olarak yaklaşıldı. Tab
hane Medresesi'ndeki açılışın ardından 

çıkarılan 26 Şubat 1909 tarihli Medaris-i 
ilmiyye Nizamnamesi ile medrese tah-

sili on iki yıl olarak kabul edildi, ayrıca 
dini ilimler yanında hesap- hendese- ce
bir, coğrafya , umumi tarih ile İslam ve 
Osmanlı tarihleri, hikmet (fizik). kimya. 
hey'et (astronomi) ve kozmografya gibi 
dersler de konuldu. Ancak bu teşebbüs 
başanya ulaşamadığından şikayetler de
vam etti. 

Medreselerdeki esaslı ıslahat. Musta
fa Hayri Efendi'nin şeyhülislamlığı sıra

sında dört yıllık çalışmalar sonunda ger
çekleştirildi. Islahatın ilk olarak istan
bul'da başlatılması uygun görülerek is
tanbul medreseleri bir heyet tarafından 
tek tek dotaşılıp incelendi. Böylece han
gi medresenin ku lla nı lab i lir, hangisinin 
harap halde olduğu . sı hhf bakımdan ta
lebe barındırmaya elverişli bulunup bu
lunmadığı. dershanesinin mevcut olup 
olmadığı , kaç talebeyi barındırabileceği 
gibi hususlar tesbit edildi. Bu araştır

maya göre deftere kaydedilen 184 med
reseden seksen yedisi kadroya alınırken 
doksan yedisi kadro dışı bırakıldı (20 
Ağustos 1330/ 2 Eylül 1914) Ancak daha 
sonra yeni birtakım düzenlemelere gi
dilerek komisyonun kadro dışı bıraktığı 
Küçük Ayasofya Medresesi ve Süleyma
niye Darülhadisi kadroya dahil edilirken 
bu tesbitte yer alan Mehmed Ağa. Rüs
tem Paşa, Rahfkfzade, Süleymaniye Tıp 
medreseleri, Fatih medreselerinden Ka
radeniz tarafı Çifteayak Kurşunlu ile Baş 
Tetimme. Akdeniz tarafı Tetimme-i Sa
ni medreseleri, ayrıca ismihan Sultan ve 
Kariye medreseleri kadro dışı tutuldu. 
Böylece yeni sisteme dahil olan medre
se sayısı seksen bire inmiş oldu. Kadro
ya alınanlar ise tek bir medrese sayıla
rak islam hilafetinin merkezinde bulun
duğu için Darü'l-hilafeti'l-aliyye Medre
sesi adıyla anıldı. Her sınıf için belli bir 
semtteki medreseler ayrıldı. Tatiye 1. sı
nıfa Üsküdar, 2. sınıfa Sultanahmet, 3. 
sınıfa Cağaloğlu-Divanyol u- Küçükayasof
ya, 4. sınıfa Çarşıkapı , S. s ınıfa Süleyma
niye-Saraçhane-Vezneciler. 6. sınıfa Çar
şamba , 7. sınıfa Fatih-Haydar. 8. sınıfa 
Fatih- Malt a semtlerindeki medreseler 
tahsis edildi. Aif 1. sınıf Beyazıt - Vefa 
arasındaki medreselerde, 2. sınıf Süley
maniye medreselerinde, 3 ve 4. sınıflar 
ise Fatih medreselerinde idi. 

Kuruluş nizamnamesine göre Darü'l
hilafeti'l -aliyye Medresesi, her biri dör
der yıl sürecek üç dönemden ibaret ola
caktı . Bunlar tali kısm-ı ewel. tali kısm-ı 
sanı ve aif adlarını taşımaktaydı . Tali kı
sımlarda toplam 2080, aif kısımda top
lam 800 talebe bulunacaktı. Gerek tali 
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gerekse aif kısımdaki sınıfların dörder 
şubesi olacak. tali kısımların her şube
sinde altmış beşer, aif kısımda ise elli 
talebe okuyacaktı. Her kısımda birer mü
dir-i umGmf, sınıf ve şubelerde ise birer 
müdür bulunacak ve şube müdürleri sı
nıf müdürlerine, sınıf müdürleri müdir-i 
umGmfye, o da Ders Vekaleti'ne bağla
nacaktı. Darü'l -hilafeti'l-aliyye Medre
sesi 'nin kuruluşu sırasında medreseler
de okumakta olan talebeler, son verdik
leri imtihan göz önünde bulundurularak 
yeni kurulan medresenin sınıfiarına yer
leştirilecek ; yeni alınacak talebe ise altı 
yıllık ibtidaf tahsilini tamamlamış olan
lar arasından ders vekilinin başkanlığın

da olmak üzere üyeleri meşihatça seçi
len bir komisyon tarafından belirlene
cek; talebin fazla olması halinde yine 
bu heyetçe düzenlenen imtihanda başa
rılı olanlar alınacaktı. On iki yıllık med
rese tahsilini tamamlayanlar icazetna
me alacaklardı. Sahibinin ders gördüğü 
müderrislerin adlarının da yazılacağı bu 
icazetnameler önce Ders Vekaleti, son
ra meşihatça tasdik edilecek, böylece aif 
kısmı bitirenler müderris sıfatını kaza
narak istanbul ruGsuna kaydedilecekler
di. Fakat aif kısma herhangi bir sebeple 
devam edemeyen veya etmek isteme
yenierin tali kısımlarda bir miktar bilgi 
sahibi oldukları göz önünde bulunduru
larak bu gibilere, tali kısımlardan ilk ve
ya ikinci kısmı bitirdiklerini belgeleyen 
birer şehadetname verilmesi kararlaştı 

rılmıştı. Darü'l -hilafeti'l-aliyye Medrese
si'ne alınanlar tesbit edilen medreseler
de kalacaklar ve her birine belirli bir ta
yinat ayrılacak, ancak bu tayinat nak
den verilmeyip iaşe ve giyimlerine sar
fedilecekt i. Her sınıfta okunacak dersler 
de nizarnname ile belirlenmişti. 1909'da
ki teşebbüste olduğu gibi Darü'l-hilafe
ti'l-aliyye Medresesi'nde de dini bilgile
re paralel olarak tarih, coğrafya, riyaziye, 
astronomi, fizik, kimya gibi diğer ders
lerle Farsça'ya ve o güne kadar medre
selerde okutulması düşünülmeyen Türk
çe'ye de yer verilmişti. 

Darü' 1- h il afeti' ı - aliyye Medresesi'nin 
kuruluş yılında okutulan derslerin sınıf
Iara göre dağılımı şöyleydi: 1. Tali kısm-ı 
ewelde Kur'an-ı Kerim ; hadisten ah
lakiyat ve içtimaiyat; fıkıhtan akaid ile 
nikah ve talak; felsefeden ma'!Gmat-ı 
ahlakıyye ve içtimaiyye; Arapça'dan sarf, 
nahiv, lugat, mükaleme ve tatbikat; Türk
çe'den imla. kıraat. tatbikat ve kitabet ; 
sadece ilk iki yılda okutulan Farsça· dan 
lugat, kavaid ile Güliste'in vb. metinler; 
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