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~ AzMI OzcAN 

Kahire Darülulumu. Hidiv İsmail Paşa 
zamanında Maarif Nazırı Ali Paşa Müba
rek'in Mısır maarifine yeni bir düzen ver
mek için giriştiği faaliyetler çerçevesin
de, öğretmen yetiştirmek üzere Fran
sa'daki Ecole Normale Superieur örnek 
alınarak açılmış bir öğretim kurumudur. 

Ezher müderrislerinin müsbet ilimler
le uğraşanları sapıklıkla, bu sonuncula
rın da Ezher ulemasını cehaletle itharn 
etmesinden rahatsız olan ve bu iki züm
re arasındaki ihtilafı gidermek isteyen 
Ali Paşa Mübarek, Ezher programiarına 
müsbet ilimler alanında ders koymanın 
kolay olmadığını bildiği için bu derslerin 
de akutulacağı darülulüm adıyla yeni bir 
öğretim kurumu açmayı planlamıştır. 

1870 'te kurulan Hidlviyye Kütüphane
si'nin yanındaki bir binada 1871 yılı Ma
yıs ayında öğretime başlayan bu kurum
da hem dini hem de müsbet ilimlerden 
oluşan bir müfredat programı uygula
maya konulmuştur. Darülulümun öğre
tim kadrosunda, çoğu Ezher mensubu 
tanınmış ilim adamları yanında önde ge
len bazı münewer devlet adamları da 
vardı. Ahmed Şerefeddin ei-Mersaff'nin 
tefsir ve hadis, Abdurrahman ei-Bahra
vf'nin Hanefi fıkhı. Hüseyin ei-Mersaff'
nin edebiyat dersleri okuttuğu Kahire 
Darülulümu bu ilk yapısıyla bir akademi 
hüviyeti taşıyordu . 

Darülulümun müfredat programın 

da sık sık köklü değişiklikler yapılmış
tır. 187 4-1875 öğretim yılında uygula
maya konulan ve 1887'ye kadar süren 
ilk program değişikliğine göre öğrenci
ler beş yıllık öğretim süresi içinde tef
sir, fıkıh, edebiyat, hat. genel tarih. coğ 

rafya, matematik, geometri, kimya ve 
tabiat bilgisi derslerini de kapsayan haf
talık otuz üç saatlik bir programa tabi 
olacaklardı. 1880'de programa Fransız
ca dersi de ilave edildi. 1883-1884 öğ
retim yı lında Fransızca, kimya ve tabiat 
bilgisi dersteri kaldırıldıysa da 1885"te 
İngilizce ile birlikte Fransızca seçmeli ota
rak yeniden konuldu; ayrıca kimya ve 

tabiat bilgisi de tekrar okututmaya baş
landı. 1887'de yapılan program değişik

liğiyle Türkçe seçmeli dersler arasına 
alındı. Darülulümdan mezun olanların 

öğretim seviyesinin diğer muadil okut
lardan daha yüksek olduğu ve burayı 

bitirenlerin şer'l mahkemelerle müftü
lüklerde de görevlendirilebileceği anla
şılınca mezuntarının öğretmenlik yanın

da şer'l mahkemeler ve fetva dairele
rinde görev almaları sağlandı: ders prog
ramları ve giriş şartları buna göre yeni
den düzenlendi. Ancak bu yeni düzen
lemeler Ezher mensuplarını huzursuz et
ti. Bunlar kendileri için hizmet kapıları
nın kapanacağını ileri sürerek darülulüm 
mezunlarının mahkemeler ve müftülük
lerde istihdam edilmesine karşı çıktılar. 
Nihayet hükümet 1872 tarihli ilk prog
rama dönmek zorunda kaldı. 

1895'ten itibaren Kahire Darülulümu'n
da bölüm sistemine gidilmeye başlandı. 
Özellikle 1913-1920 arasında büyük ge
lişme kaydedildi. Ülkede artan öğretmen 
ihtiyacını karşılamak üzere kontenjanlar 
arttırıldı. 1920' den itibaren öğrencilerin 
menşelerine ve istihdam alanlarına gö
re yeni bölümler açıldı. 1931 -1932 öğ
retim yılında ise tekrar tek sistem uy
gulamasına dönüldü. 

Darülulüm 1945'te Arapça tedrisat 
sahasında uzman yetiştirmek üzere kül
liye (fakülte) haline getirildi, 24 Nisan 
1946'da Külliyyetü dari'l-ulüm adıyla ı. 

Fuad Üniversitesi'ne (Kahire Üniversitesi) 
bağlandı. Dört yıllık lisans öğrenimini ta
mamlayanlardan isteyenlerin yüksek li
sans ve doktora çalışması yapmaları sağ
landı. Kahire Darülulümu. günümüzde 
orta dereceli okullara Arapça öğretmeni 
yetiştiren bir fakülte olarak varlığını sür
dürmektedir. 

Darülulümda yabancı dil dersleri ba
zan seçmeli. bazan da mecburi olarak 
okutulmuştur. İlk defa 1880'de Fransız
ca seçme li ders olarak konuldu; 1883-
1884 öğretim yılında ise müfredat prog
ramından çıkarıldı. 1885'te öğrencilerin 
İngilizce veya Fransızca'yı seçmeli ders 
olarak almaları istendi. 25 Nisan 1887'de 
Türkçe de yabancı diller arasına dahil 
edildi ve 1894'e kadar bu sistem uygu
landı. 1895-1903 yılları arasında yabancı 
dil dersleri mecburi oldu, 1904-1905 'te 
kaldırıldı. 1906-1912 arasında tekrar seç
meli ders olarak konuldu. 1913-1920 
yıllarında mecburi dersler arasına alın
dı: 1920'de ders saatleri dışında seçme
li olması uygun görüldü. 1938'de tekrar 
mecburi dersler arasına girdi. 

DARÜNNEDVE 

Darülulümun kuruluşu, İslam alemin
de ve özellikle Mısır'da modernleşme
Batılılaşma ve bunlara karşı olan panis
lamist hareketler arasındaki tartışma
ların zirveye ulaştığı bir zamana rastla
maktadır. Darülutümun kurucuları bu 
müesseseyi Batılı laşma'nın yayılmasına 

öncülük edecek bir kurum olarak kabul 
etmişlerdir. Ayrıca hükümetin Mısır'da
ki İslami eğitimi kontrolü altına alma 
isteği darütulümun kurulmasında önem
li rol oynamıştır. Zira daha önceteri Mı
sır'daki Arapça ve İslami eğitim, hükü
metten bağımsız durumda olan Ezher'in 
kontrolü altında yapılmaktaydı. Ancak 
darülulümda ders veren hocaların bü
yük bir bölümünün Ezher ulemasından 
olması ve öğrencilerinin de Ezher'den 
seçilmesi, bu müessesenin kuruluşunda 
amaçlanan hedeflere ulaşılmasını güç
leştirmiştir. Darülulümun en önemli özel
liği, yüksek seviyedeki İslami ilimleri ve 
Arapça öğretimini devletin eğitim siste
mi içerisine sokmasıydı. 
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DARÜNNEDVE 
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Kureyş kabilesinin 
önemli meseleleri görüşüp 

karara bağladığı toplantı yeri. 
_j 

Kureyş kabilesinin atası sayılan Kusay 
(ö 480). Huzaa kabilesiyle giriştiği mü
cadele sonucu Kabe'ye bakma ve Mek
ke'yi idare etme işini üzerine alınca Ku
reyş kabilesinin kollarını birleştirdi; da
ha önce çadırlarda yaşayan Mekkeliler'i 
Kabe merkez olmak üzere Mekke ve çev
resine yerleştirerek onların meskenter
de yaşamalarını sağladı. Bu arada bazı 
Arap kabilelerinin elinde bulunan dini 
vazifeleri, değiştirilmemesi gereken di
ni gelenekler olarak gördüğü için yine 
onlara bıraktı. Kabe. hac ve Mekke ida
resiyle ilgili sidane. hicabe, sikaye, rifa-
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