
DARÜLBEYZA 

tarafından yürütülmeye başlanmasıyla 
Fransız müdahalesi iyice hissedilir hale 
geldi. 1907'de Avrupalı işçile rle çatışan 

Şaviye kabilesine mensup işçiler büyük 
sıkıntılara düştüler. Bu çatışmayı baha
ne eden Fransa şehri bombalayıp Şavi 

ye topraklarını fiilen işgal etti ve olaylar 
1912'de Fransız himaye idaresinin ka
bulüne kadar devam etti; bu tarihte res
men başlamış olan iŞgal ancak 19S6'da 
bağımsızlığın kazanılmasıyla son buldu. 

Şehrin Fransız kuwetlerince işgal edil
mesinin hemen arkasından Jimanın ge
nişletilmesine başlandı. Fas'taki Fransız 
kolonisi kumandanı Mareşal Lyautey'in 
Darülbeyza Limanı'nı Fas'ın en büyük li
manı yapmaya karar vermesinin başlıca 
iki sebebi , şehirde önemli sayıda Avru
palı göçmenin bulunması ve bölgede ti
careti hızlandırarak Fas'taki Fransız kuv
vetlerine malf destek sağlanmak isten
mesiydi. Bu çalışmalarla limana açık de
niz dalgaianna karşı 3180 m. uzunlu
ğunda bir dalgakıran ile 4870 m. geniş
liğinde bir rıhtım yapıldı. 1907'de 20.000 
olan şehrin nüfusu 19S2'de 680.000'e 
ulaştı; bunun 472.920'si Faslı müslüman. 
74 .783 'ü Faslı yahudi ve 132.779'u ya
bancı (99 OOO' i Frans ız) idi. 1960 sayımın
da ise 965.277 olan nüfus içinde müslü
manların 778 .780'e çıkmasına karşılık 

yahudilerin 72.026'ya, yabancıların da 
114.471'e düştüğü görülmektedir. Son 
nüfus sayımına göre ise ( !990) şehrin 

nüfusu 3.3SS.OOO'dir. 

Ülke sanayiinin yarısından çoğunu ve 
dış ticaretin % 80'ini elinde tutan Da
rülbeyza Fas'ın en önemli iktisadi mer
kezidir. Bunun sebebi, şehrin ülkenin en 
büyük Jimanına sahip olması ve diğer 

şehirleri birbirine bağlayan yol ağının 

kavşak noktasında bulunmasıdır. Bu da 
tabii olarak sermayenin büyük oranda 
bu şehirde toplanmasını ve çok sayıda 
sanayi kuruluşunun doğmasını sağla

mıştır. 

Günümüzdeki modern şehir tarihi mer
kezin çevresini bir yarımay şeklinde ku
şatmaktadır. ikamet. ticaret ve sanayi 
kesimleri birbirinden ayrılmış olup şehir 
geniş bir alana yayılmış durumdadır. Da
rülbeyza çeşitli hava yollarının uğrak ye
ri olup başşehir Ra bat' ın yaklaşık 100 
km. güneyinde bulunur. Şehrin güney
batısında Kazabianka- Enfa. doğ usunda 
da Kazabianka Nouaceur adlı milletlera
rası havaalanları yer alır. Kuzeydoğu yö
nünde Rabat, Meknes ve Fas şehirleri

ne giden demiryolu hattı sınırı geçerek 
Cezayir ve Tunus'a u laşı r. 
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ll. Dünya Savaşı sırasında Amerika Bir
leşik Devletleri Başkanı Roosevelt ile in
giltere Başbakanı Churchill arasında 12-
23 Ocak 1943 tarihinde meşhur Kazab
lanka Konferansı yapılmış ve savaş so
nu dünya politikası görüşülmüştür. Yine 
burada Fas Kralı V. Muhammed'in baş
kanlığında 1961'de düzenlenen bir kon
feransta da Brazavil devletler grubuna 
karşı Afrika'nın siyası birliğini savunan 
Fas. Gana, Gine, Mali. Birleşik Arap Cum
huriyeti (Mısır-Suriye 1958- 196 1). Libya 
ve Cezayir geçici hükümeti arasında Da
rülbeyza (Kazablanka) grubu oluşturul

muştur. 
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Osmanlı Devleti'nde kurulan 
ilk resmi musiki mektebi. 

_j 

Bu kurumun açılışından önce de bu 
amaca yönelik bazı adımların atılmış ol
duğu görülmektedir. Bunlar arasında 

en önemlisi, istanbul Şehremini Cemi! 
Bey'in (Topuzlu) teşebbüsüyle Darülbe-

dayi-i Osmanl'nin açılışıdır. Darülbedayi, 
özel olarak Paris'ten getirilen ünlü tiyat
ro adamı Andre Antcine'ın umum mü
dürlüğü altında 1914'te kuruluş çalış

malarına başladı. Bir mOsiki ve tiyatro 
okulu olarak düşünülen bu kurumun ti
yatro bölümü müdürlüğüne Reşad Rıd
van. mOsiki bölümü müdürlüğüne de 
bestekar Ali Rifat Bey (Çağatay) getiril
di. MOsiki bölümü Şark ve Garp mOsiki
si olarak ikiye ayrılmıştı. Şark mOsikisi 
bölümünün amacı. klasik mOsikiyi unu
tulmaktan ve bozulmaktan kurtarmak, 
gelecekte tiyatroya faydalı olabilecek yol
da geliştirmek, klasik eserleri aslına uy
gun olarak notaya almak, bu eserleri ya
şatma k ve mOsiki zevkini topluma yay
mak şeklinde tesbit edilmişti. Şark mO
sikisi bölümünde Zekaizade Ahmet Efen
di (lrsoy), Leon Hancıyan . Hatız Yusuf 
Efendi. Rauf Yekta Bey, TanbOri Cemi! 
Bey, Abdülkadir Bey (Töre) gibi kişilerin, 
Garp mOsikisi bölümünde ise Zat! Bey 
(Arca), Zeki Bey (Üngör). Asaf Bey (Asal), 
Victor Radeglio, Henry Fourlani. Cheva
Her Geza de Hegey'in hocalık yapmaları 
kararlaştırılmıştı. Darülbedayi'in kurulu
şunda tiyatroyu, sahne mQsikisini, Türk 
ve Batı mOsikilerini bir bütün olarak ele 
almak düşüncesi benimsenmişti. Hoca 
kadrolarının tesbitinin ardından giriş İm
tihanları yapıldı. Ancak bir süre sonra I. 
Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine Antai
ne ülkesine dönünce okulun resmen açı

lışı ertelendi. bu arada Garp mOsikisi bö
lümü de kapatıldı. Yaşanan savaş şart
larının , öngörülen tasarının uygulanma
sına bütünüyle izin vermemesine rağ

men tiyatro ve Şark mOsiki bölümü ça-

oarü l eıhan· ın amlJiemi 
{ Hatıat Ha rn it Aytaç t a rafından düzen lenm iştir) 



lışmaları nı sürdürmeye gayret etti. An
cak baş gösteren mali sıkıntılar yüzün
den 14 Mart 1916 tarihinde Şark müsi
ki bölümü de kapandı. Bu bölüm her 
ne kadar pek kısa bir süre çalışma im
kanı bulmuşsa da Darülbedayi'i. kuru
luş amacıyla ve programıyla Türk müsi
ki tarihinin önemli kuru luşlarının başın

da zikretmek gerekir. Çabaların böylece 
yarım kalmasına rağmen bu konudaki 
çalışmalar devam etti. Nihayet Maarif-i 
Umümiyye Nezareti'nin kurduğu Müsiki 
Encümeni tarafından hazırlanan talimat
name gereğince erkeklere ve kadınlara 
ayrı ayrı eğitim vermek üzere "Darü'l
elhan" adıyla bir müsiki okulunun açıl

masına karar verildi. Darülelhan ilk ça
lışmalarına Cağaloğlu'nda Himaye-i Etfal 
sokağında bir konakta başlamışken fa
aliyeti sonraları Şehzadebaşı'nda devam 
etmiştir. 

Washington eski büyükelçisi bestekar 
Yüsuf Ziya Paşa'nın başkanlığındaki Mü
siki Encümeni'nin 9 Ocak 1916 tarihin
de hazırladığı yönetmelik Sultan Reşad'ın 
emriyle yürürlüğe girdi. 1 Ocak 1917'de 
Maarif Nazırı Ahmed Şükrü Bey zama
nında Vekiller Heyeti kararı ile erkekler 
bölümünün Şehzadebaşı'nda Fevziye cad
desindeki bir konakta. kadınlar bölümü
nün ise yine aynı semtte başka bir bi
nada açılış merasimleri yapıldı . Darülel
han'ın faaliyet gösterdiği son bina. Şeh
zadebaşı'ndaki Damad İbrahim Paşa Kül
liyesi'nin arkasında bulunduğundan bu
rası halen Darülelhan sokağı adıyla anıl
maktadır. 

Müsiki hocası yetiştirmeye yönelik bir 
eğitim ve öğretim programının uygu
lanması hedeflenen Darülelhan talimat
namesinde Garp müsikisine de yer ve
rilmekle beraber Türk müsikisinin ağır
lı klı olarak ele alındığı anlaşılmaktadır. 

Bu programda nazariyat, solfej, Türk di
ni müsikisi, Türk müsikisi usulleri, Türk 
müsikisi aletleri. gına (şan) gibi dersle
rin yanı sıra viyolonsel, piyano. kompo
zisyon ve müsiki tarihi de yer almakta
dır. Öğrenim süresi ilk mektepten sonra 
dört yıl olarak belirlenen Darülelhan ·ın 
ayrıca ilmi çalışmalar yapmak, değerli 

müsiki eserlerini notaya alarak tesbit 
etmek ve yayı mlamak. folklor araştırma
ları yapmak gibi görevleri de vardı. 

Darülelhan, isim babası ve encüme
nin fahri reisi Vüsuf Ziya Paşa ile ikinci 
reis Ali Rifat Bey, bestekar Rahmi Bey 
ve Refik Talat Bey (Aipman) yönetimin
de bir süre çalıştı. Bu dönemin öğretim 
kadrosunda Muallim İsmai l Hakkı Bey. 

Da rülelhan·ın hocaları talebeleriyle birlikte 

Zekaizade Ahmet Efendi. Leon Hancıyan. 
Ziya Bey (Santur). Refik Bey (Fersan). Dür
rü Bey (Turan) gibi tanınmış sanatkarlar 
bilhassa dikkati çekmektedir. Faa liyete 
geçmesinden bir yıl sonra ı. Dünya Sava
şı'nın Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle so
nuçlanması. Mütareke yıllarının güçlük
leri. istanbul'un işgali, istiklal Savaşı gi
bi sebeplerle Darülelhan canlı bir varlık 
gösterme imkanı bulamamıştır. Erkek
ler bölümü 1918'de kapatıldı. kadınlar 

bölümü ise sekiz kiş iiH< bir öğretim kad
rosu ile varlığını bir müddet daha de
vam ettirdi. 

Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra is
tanbul Valisi Haydar Bey'in (Yulu ğ) yakın 
ilgisi sonucunda Vilayet Umumi Mecli
si'nin aldığı kararla Darülelhan 14 Eylül 
1923 Cuma günü törenle yeniden açıl

dı. Önce encümen kaldırıldı. Hazırlanan 
yeni yönetmelikte Batı müsikisi de Türk 
müsikisi gibi ayrı bir bölüm olarak bu 
kuruluşta yer aldı. Bu yeni devrede çı

kan yönetmeliğe göre ilk öğretimden 
sonra Darülelhan · a alınacak öğrenciler 
hazırlık sınıfında bir yıl okuyacak. ardın
dan bölümlere ayrılacaklardı. Bölümler
de de birtakım ihtisas sınıfları bulun
maktaydı. Bunlar Alafranga (Batı müsi
kisi) Bölümü'nde kompozisyon, şan . pi
yano, viyolonsel, flüt ve diğer orkestra 
sazları sınıfları; Alaturka (Türk mCısikisi) 
Bölümü'nde ise keman. kemençe. san
tur. ney, tanbur. ud. kanun ve teganni 
sınıflarıydı. Bütün talebeler aynı zaman
da müsiki nazariyatı, solfej, armoni, f üg, 
müsiki tarihi dersleriyle orkestra ve ko
ro çalışmalarına da devam etmeye mec
bur tutulmuşlardı. Müdürlüğüne beste
kar Müsa Süreyya Bey'in getirildiği bu 
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yeni dönemin Batı müsil~isi öğretim kad
rosu Zeki Bey, Ekrem Sesim Bey ( Tektaş), 

Cemal Reşit Bey (Rey). Nimet Vahid, Che
valier Geza de Hegey. Victor Radeglio, 
Edgar Manas. Henry Fourlani, Sadri Bey, 
Zati Bey. Nezihe Hanım. Muhyiddin Sa
dık Bey, Kadri Bey. Veli Bey (Kan ı k). Adil 
Bey, Osman Şerefeddin Bey, Seyfi ve Se
zai (Asal) kardeşler. Ali Bey (Sezin) ve Me
sut Cemil'den (Tel) oluşmaktaydı. Şark 

müsikisi bölümündeki başlıca hocalar ise 
Nüri Bey (Duyguer) , Kevser Hanım . Mus
tafa Bey (Sunar). Sedat Bey (Öztoprak). 
Hayriye Hanım (Örs). Faika. Zehra. Şeref 
hanımlar. Muazzez Hanım (Yurcu). Ziya 
Bey (Santur). Refik Bey. Faize Hanım (Er
gin), Emin Bey (Yazıcı ). Ruşen Ferit Bey 
(Kam). Rauf Yekta Bey, Zekaizade Hafız 
Ahmet Bey, İsmail Hakkı Bey. Ziya Bey 
(Hoca), Zahide Hanım idi. Bu kadroya 
sonraları Reşat Bey (Erer) ile Dürrü Bey 
de katılmıştır. 

Darülelhan'ın bu dönemi en verimli yıl
ları olmuştur. Zira eğitim ve öğretimin 
yanı sıra özellikle Türk müsikisiyle ilgili 
çeşitli yayın ve araştırma faaliyetlerine 
de yine bu devrede başlanmıştır. Halk 
müsikisiyle ilgili derleme gezileri ve kla
sik Türk müsikisi eserlerinin tesbiti. bu 
faaliyetlerin ilk çalışmalarını teşkil et
mesi bakımından olduğu kadar neticesi 
itibariyle de önemlidir. Neşriyat alanın
da da çalışmalar yapılmıştır. Dô.rülelhan 
Mecmuası adlı bir derginin yayımına baş
lanmış 1 ı 924 ı. ancak bu neşriyat yedi sa
yı sürdürülebilmiştir 1 ı 926) Ayrıca "Da
rülelhan Külliyatı" adı altında klasik Türk 
müsikisi eserlerinin nota yayımına geçil
miştir. Bu notalar. ilk 120 adeeli Osman
lıca, geri kalan 60 adedi Latin harfleriyle 
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Darülelhan'da kurulan Tarihi Türk Müsikisi Eserlerini Tasnif 
ve Tesbit Heyeti !soldan sağa: Zekaizade Hafız Ahmed 
Bev. Rauf Yekta Bey, Ali Rifat Çağatavı 

ve "İstanbul Konservatuarı Neşriyatı" baş
lığıyla yayımlandı. Bu dönemin faaliyet
leri arasında, gerek Batı müsikisi gerek
se Şark müsikisi bölümünün çeşitli za
manlarda icra ettikleri talebe konserleri
ni de ayrıca zikretmek gerekir. Batı mü
sikisi bölümünün, daha çok Union Fran
çaise'de verdiği konserlerle Ddrülelhan 
Mecmuası'nda yayımlanan makaleler 
dışında araştırmaya yönelik bir çalışması 
görülmemektedir. 

Darülelhan faaliyetine devam ederken 
Mustafa Necati Bey'in Maarif vekilliği 
zamanında, Talim ve Terbiye Dairesi Sa
nayi -i Neffse Encümeni'nin 9 Aralık 1926 
tarihli kararı ile yönetmeliği ve öğretim 
programı değiştirilerek Türk müsikisi
ne büyük bir darbe indirilmiştir. Bu ye
ni program çerçevesinde Alaturka Bölü
mü tamamen lağvedilerek Türk müsiki
si öğretimi kaldırıldı. Türk müsikisi ça 
lışmaları. yeni kurulan Türk Müsikisi İc
ra Heyeti ve Tarihi Türk Müsikisi Eser
lerini Tasnif ve Tesbit Heyeti adlı iki ku 
rulun faaliyetleriyle sınırlandırıldı . Tas
nif ve Tesbit Heyeti, bu ilk kuruluşunda 
Rauf Yekta Bey'in başkanlığında Zekai
zade Hafız Ahmet ve Muallim İsmail Hak
kı beylerden teşekkül etmişti. Sanayi-i 
Neffse Encümeni'nin bu kararı münase
betiyle istanbul Şehremaneti'ne gönde
rilen talimatnamenin 3. maddesinde, 
"Heyetin ilk vazifesi mahfüzatı tesbit et
mektir. Bu faaliyette de öncelik dini eser
Iere verilecektir" denilerek heyetin ça
lışma alanı belirtilmiştir. Tesbit ve der
lernede dini eseriere öncelik verilmesi 
hususunun. kapatılmış olan tekketerde 
gelişen dini müsikinin abide eserlerinin 
kaybını önlemek şeklinde anlaşılmas ı 

mümkündür. Fakat heyetin "katiyen ted
ris ve talim mahiyetinde olmamak şar
tıyla. tedrisat olmadığı günlerde konser
vatuvarda çalışabileceğini" bildiren cüm
ıesinin, yaşayan Türk müsikisinin haya-
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tiyetini önlemeye yönelik olduğu açıktır. 
Darülelhan, 22 Ocak 1927 tarihinde is
tanbul Müsiki Konservatuarı adı altında 
istanbul Şehremaneti'ne bağlanmıştır. 
Konservatuvar daha sonra istanbul Be
lediye Konservatuvarı adıyla faaliyetini 
sürdürmüştür. 

Darülelhan'ın Yusuf Ziya Demlrcioğlu 
müdürlüğündeki bu yeni döneminde Tas
nif ve Tesbit Heyeti'nce derlenip yayım
lanmaya başlanan eserler. İcra Heyeti 
tarafından çeşitli konserlerle takdim edil
diği gibi plak yoluyla da yaygınlaştırılmış
tır. Zamanının en kaliteli müsiki yayını 
olarak kabul edilen bu plaklar Columbia 
firmasında 25 ve 30 santimetrelik 78 
devirli olarak doldurulmuştur. 14 adet 
25 santimetrelik normal boy ve 18 adet 
30 santimetrelik büyük boy plaklarda 
kar, beste gibi büyük formdaki eserler
den çeşitl i şarkı ve türkülere kadar de
ğişik formlarda eserler yer almıştır. Halk 
müsikisi repertuvarı ise daha zengindir. 
65 adet 25 santimetrelik ve 2 adet 30 
santimetrelik plaklarda çeşitli türl<üler 
bulunmaktadır. Ayrıca Rauf Yekta Bey 
başkanlığında Yusuf Ziya Demirci. Be
sim Tektaş ve Dürrü Turan'dan oluşan 
derleme heyetinin yaptığı inceleme ge
zilerinde notaya alınan eserlerin bir kıs
mı Anadolu Halk Şarkılan adı altın

da yedi fasikül halinde yayımlanmıştır 
( 1926-1928) Bu neşriyat daha sonra da 
devam etmiştir. 
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DARÜLERKAM 
( ~.)~~b) 

Hz. Peygamber'in 
bi' setin ilk yıllarında Mekke'de 

İslamiyet'i tebliğ ettiği ev. 
_j 

islam tarihinde Darülislam diye de bi
linen bu ev, ilk müslümanlardan Erkarn 
b. Ebü'l-Erkam ei-Mahzümfye aitti. Mek
keli müşriklerin giderek artan zulüm ve 
baskıları yüzünden Hz. Peygamber Mes
cid -i Haram içinde Safa tepesinin etek
lerinde bulunan bu evi kendine ikamet
gah olarak seçti. Burada bir yandan as
hab-ı kirama dini bilgiler öğretirken bir 
yandan da ilahi gerçeği arayan insanları 
islam'a davet ediyor. onlara Kur'an-ı Ke
rim okuyar ve onlarla birlikte namaz kı
lıyordu . Hz. Peygamber'in bu evdeki faali
yetlerinin sonucunda birçok kimse müs
lüman olmuş, Ömer de İslamiyet'i bura
da kabul etmişti. islam'a davet için bu 
evin seçilmesinde, Kabe'nin haremine 
dahil oluşu, hac ve umre için Mekkeli
ler'le ve dışarıdan gelen pek çok kimse 
ile dikkati çekmeden temas kolaylığı 

sağlaması gibi hususlar göz önüne alın
mıştır . 

Hz. Peygamber'in Darülerkam'da otur
maya başlaması ilk müslümanların isla
miyet'i kabul tarihlerine bir esas teşkil 
etmiş, sahabilerin müslüman oluşları. 

Resülullah'ın Darülerkam'a girmesinden 
önce veya sonra şeklinde tarihlendiril
miştir. 

Hz. Peygamber'in Darülerkam·a geliş 
tarihi nübüwetin 4. yılı olarak kabul edi
lirse de bu doğru değildir. Erkarn b. 
Ebü'I-Erkam'ın ilk müslümanlar arasın
da yer almasından dolayı bu tarihi bi'se
tin 1. yılı. hatta bu yılın ilk ayları olarak 
kabul etmek gerekir. Hz. Peygamber. nü
büwetin 6. yılı Zilhicce ayında Ömer'in 
müslüman olmasından sonra Darüler
kam'dan ayrılmıştır. 

Erkarn b. Ebü'I-Erkam bu evi çocuk
larına bırakmış, oğulları ve torunları bu
rada oturmuşlardır. Daha sonra Abbasl 
Halifesi Ebü Ca'fer ei-Mansür Darüler
kam'ı satın aldı. Ölümünden sonra ise 
oğlu Halife Mehdi- Billah · a intikal etti. 
o da bu evi karısı Hayzüran bint Ata'ya 
bağışladı. Hayzüran çevresindeki bazı 

evleri ve arsaları da satın alıp Darüler
kam'ı yeniden yaptırdı. Bundan dolayı ev 
Daruhayzüran adını aldı ve içinde bir de 
mescid yapıldı. Tarih boyunca birçok de
fa tamir gören Darülerkam lll. Murad ta
rafından mescid olarak yenilendi (999 1 


