
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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tarihten umumi tarih, peygamberler ve 
halifeler tarihi ile muhtasar Osmanlı ta
rihi; hesap. tabi at ve fen bilimlerinden 
ma'IGmat-ı fenniyye, ziraiyye, hikmet ve 
kimya; maliyeden defter tutma usulü. 
ayrıca ma'lümat-ı kanüniyye, hat ve hıf
zıssıhha. 2: Tali kısm-ı sanide hadis. tef
sir, kelam, muhtasar felsefe ve mantık 
ile adab; fıkıhtan muamelat. ukübat ve 
feraiz ile usül-i fıkıh; Arapça'dan müka
leme. kitabet. belagat ve vaz·; Türkçe'
den edebiyat; tarihten umumi tarih ve 
Osmanlı tarihi. islam ve dinler tarihi, si
yer-i nebi; riyaziyeden cebir. müsellesat. 
hey'et ve mihanik; tabiat ve fen bilim
lerinden hikmet ve kimya. ayrıca hitabet 
ve mev'iza. 3. Ali kısımda ise dini tedrisat 
ağırlıklı olarak tefsir, hadis. fıkıh, usül-i 
fıkıh, kelam. hilafiyat. Arap edebiyatı. 

felsefe. hukuk ve kavanin ile tarih-i ilm-i 
fıkıh. 

Darü'l-hilafeti'l-aliyye Medresesi'nin 
kuruluşunun ikinci yılında ders progra
mında değişiklik yapıldı. Medresede de 
yabancı dil okututması gerekli görüle
rek Almanca, Fransızca. İngilizce veya 
Rusça'dan birinin seçilmesi mecburiyeti 
getirildi. Yabancı dil öğretimi tali sınıf
Iara mahsus olup haftada ikişer saat
ten sekiz yıl devam ediyordu. Ayrıca her 
gün beden eğitimi yapılacaktı. Buna kar
şılık hitabet. mev'iza ve ma'lümat-ı ka
nüniyye programdan çıkarılmış, bazı ders
lerin sınıfları ve haftalık ders saatlerin
de de değişiklik yapılmıştı. 

Ali kısmı bitirenler veya dışarıdan bü
tün sınıfların imtihanlarını verenler ara
sından dini ilimlerde ihtisas yapmak is
teyenler için Medresetü' 1- mütehassısin 
adıyla Sultan Selim Carriii bünyesinde 
yüksek seviyede bir medrese de kuruldu. 

Darü'l-hilafeti"l-aliyye Medresesi. med
rese ıslahatında olumlu bir adım olma
sına rağmen, kuruluş yılında Osmanlı 

Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi bu 
medresenin eleman yetiştirmesi açısın
dan bir talihsizlik oldu. Zira dört yıl sü
ren savaş boyunca on altı yaşındaki genç
lerin de cepheye gönderilmesi burada 
tahsilyapacak talebe bulmayı güçleştir
di ve dolayısıyla Darü'l- hilafeti ' l- aliyye 
Medresesi'nden beklenilen sonuç alına
madı. 1917'de ise Müsa Kazım Efendi'
nin şeyhülislamlığı sırasında Darü'l-hila
feti'l- aliyye Medresesi'nde bir bakıma 
eski medrese sistemine dönüş yapıldı. 
Tali kısırnlara ibtida-i haric ve ibtida-i 
dahil. ali kısma sahn, Medresetü'l-mü
tehassısin'e Medrese-i Süleymaniyye ad
ları verilirken dört yıllık devreler üçe in-
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dirildi. Süleymaniye ise üç yıla çıkarılıp 
tefsir. hadis. fıkıh, kelam- hikmet- ede
biyat olmak üzere dört kısma ayrıldı. 
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Ali Paşa Mübarek tarafından 
1870 yılında Kahire'de kurulan 

ve daha sonra Mısır milli kütüphanesi 
halini alan kütüphane. 

Başlangıçta el- Kütübhanetü'l- Hidiviy
ye (Hidfviyye Kütüphanesi) adıyla kurulmuş 
olup Hi d iv ll. Abbas zamanında (ı 892-

1914) Darü'l-kütübi'I-Hidiviyye adını al
dı. Hüseyin Kamil Paşa'nın 1914'te ba
şa geçmesiyle Darü'l-kütübi's-Sultaniy
ye diye anılmaya başlayan kütüphane
nin adı Kral 1. Fuad (ı 9 ı 7 - 1937) tarafın
dan Darü'l-kütübi'I-Mısriyye olarak de
ğiştirildi. Mısır millf kütüphanesi haline 
getirildiği 1963 yılında Mektebetü Mısr 
ei-Kavmiyye ve 1971'den itibaren de el
İdaretü'l-amme li-dari'l-kütüb adını alan 
kütüphane günümüzde. Vizaretü 's-seka
fe ve'l-irşadi'l-kavmi (Kültür ve Milli Eğitim 
Bakanlığ ı ) bünyesinde kurulan ei-Hey'e
tü'I-Mısriyyetü'I-amme li'l-kitab (Gene
ral Egyption Book Organization) adlı mües
seseye bağlı bir genel müdürlük olarak 
faaliyetine devam etmektedir. 

Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Osmanlı Pa
dişahı Sultan Abdülaziz'in 1863'te Mı
sır'ı ziyaretinden sonra onun işareti üze-

Darü' 1-kütübi ' ı . Mısriyye' nin yeni binas ı . suıak 1 Kah i re 

rine (C. Zeydan, ll, 46 1). Evkaf Nazırı Ali 
Paşa Mübarek'in teşebbüs ve gayreti, Mı
sır Hidivi İsmail Paşa ' nın yardımı ile ku
ruldu. Ali Paşa, Kahire'de vakıflara bağ
lı mescidlerde. okul ve devlet dairelerin
de mevcut yazma Kur'an-ı Kerim nüsha
ları ile bir kısmı kaybolmuş veya harap 
olmuş değerli yazma eserlerden elde ka
lanların toplanarak korunması için bir 
kütüphane tesisini teklif etti. Bunun üze
rine Hidiv İsmail Paşa 23 Mart 1870'te 
çıkardığı irade- i seniyye ile halkın isti
fadesine sunulmak üzere 30.000 cilt ki
tabı barındıracak bir kütüphane kurul
ması için emir verdi. Ardından kendi pa
rasıyla satın aldığı 3458 kitabı bu kü
tüphaneye hediye etti. 2473'ü Arapça, 
6SO'si Türkçe ve 33S'i Farsça olan bu 
koleksiyon daha sonra kardeşi Mustafa 
Fazı! Paşa'nın desteğiyle zenginleştiril

di. Başlangıçta kütüphaneye esas teşkil 
eden koleksiyonlar. sultanların ve diğer 
bazı kişilerin camilere vakfettikleri de
ğerli eserlerle Manastırlı Hasan Paşa , 

Mustafa Fazı! Paşa ve Şeyh eş-Şinkiti'
ye ait kitaplardı. Kütüphane binası ola
rak ayrılmış olan Mustafa Fazı! Paşa Sa
rayı'nın bir katı yetmeyince kütüphane 
1904 yılında Ahmed Mahir Meydanı'n
daki (Babü' l-halk) yeni binasına taşınarak 
hizmete açıldı. Kütüphaneye gerek he
diye ve satın alma, gerekse Mısır mat
buat kanunu gereğince gönderilen kitap 
ve dergilere Muhammed Ali. Halil Ağa. 
Ahmed Tal'at, Ahmed Teymur, Ahmed 
Zeki. İbrahim Hilmi. Kemaleddin Hüse
yin, Yüsuf Kemal, Mustafa Fazı!. Ahmed 
el- Hüseynf. Mahmüd el- Feleki, ömer 
Mekrem. Ali Celal Bek ei-Hüseyni ve 
Ömer Tosun gibi ilim ve devlet adamla
rının değerli koleksiyonları da ilave edil
miştir. Kütüphane Firdevsi'nin Şehna
me'si, Mevlana Celaleddin Rümf'nin Meş
nevi'si ve Sa'df'nin Bostan'ı gibi sanat 
değeri büyük tezhip ve minyatürlü yaz
malar yanında "berdi" denilen Mısır pa
pirüsü, Arap paraları. müzelik çeşitli süs 
eşyası ve bilhassa tezhipli Kur'an nüs
haları ile Arap alemindeki en zengin yaz
ma ve matbu eserleri bünyesinde ba
rındırmakta olup halen yaklaşık S mil
yon cilt kitabı ve 2000 okuyucuyu alabi
lecek genişlikte okuma salonlarına sa
hiptir. Buradaki en eski Arapça yazma, 
imam Şafii'ye ait olup onun öğrencisi 
Rebf' b. Süleyman el-Muradi'nin nüsha
sından 26S'te (878-79) istinsah edilen 
er-Risale adlı eserdir. Papirüs üzerine 
yazılı en eski vesika ise Zilkade 87 (Ekim 
706) tarihini taşımaktadır. Ayrıca kütüp-


