
DARÜLELHAN 

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 
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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 



1591 ). Suudi Arabistan Krallığı'nca Ha
rem-i şerif için yapılan çevre düzenle
mesi sırasında Darülerkam yıkılarak ar
sası Harem arsasına katılmıştır. 
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DARÜLEYTAM 
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Balkan ve I. Dünya savaşlarında 

kimsesiz kalan çocukları barındırmak 
ve bir meslek edindirrnek amacıyla 

kurulan müesseselerin adı. 

"Yetimler yurdu, yetimhane" anlamı
na gelen darüleytam, Maarif Nazırı Ah
med Şükrü Bey'in teklifiyle 12 Teşrinisani 
1330 (25 Kasım 1914) tarihinde kurulmuş 
ve önceleri İttihat ve Terakki Fırkası'na 
bağlı olarak 1331 ( 1915) yılı başlarından 
itibaren faaliyete geçmiştir. İlk müdürü 
bu fırkanın istanbul merkez başkanı Ke
mal Bey, ilk genel müdürü ise Kastamo
nu mebusu İsmail Mahir Efendi'dir. 

Ahmed Şükrü Bey'in 1334 (1918) yılı 

bütçesi dolayısıyla verdiğ i bilgiye göre 
bu müesseselerin kuruluş amacı, ı. Dün
ya Savaşı sırasında Türkiye'yi terkeden 
ingiliz. Fransız ve İtalyanlar'ın boşalttık
ları yurt ve mekteplerdeki sahipsiz ka
lan çocukları himaye altına almaktı. 

Boşaltılan mektep, yurt vb. binalara el 
konularak bunlar darüleytam haline ge
tirildi ve savaşlar sebebiyle kimsesiz ka
lan çocuklar da istanbul'da ve diğer ba
zı şehirlerde açılan bu müesseselere yer
leştirildi. Kısa zamanda buralara alınan 
çocukların sayısı 16.000'e ulaştı. Vetim
Iere tahsis edilen bazı binalar genişle
tildiği gibi çocuklara mesleki eğitim ver
me düşüncesiyle. savaş halinde bulunu
lan devletlerin tebaasına ait birtakım iş 
yerlerine de el konuldu ve bunlar yetim
lere ait atölyeler haline getirildi. Hatta 
Notre Dame de Sion'un üzerine bir kat 
eklenmiş, Yedikule'deki İtalyan Mektebi 
de genişletilmişti. 

Savaşın uzaması , mali sıkıntı, yiyecek 
ve eşya temini zorluğu yanında kötü ida
re sebebiyle bu müesseseler 2 Nisan 
1333 (2 Nisan 1917) tarihli bir kararla 
devletin himayesine alındı. Devlet, özel 
idare ve belediye bütçelerinden yapıla

cak yardımdan başka bir defaya mah
sus olmak üzere 1 50.000 lira nakit ve 
ayrıca SOO dönüm arazi tahsis edecek
ti. Bundan bir gün sonra çıkarılan ek bir 
kararla da posta. telgraf. tütün ve içki 
vergilerinden sürekli gelir kaynağı ayrıl
mıştı. Fakat yabancılardan devralınan ye
timhanelerin sayısı 1 OO'ü geçtiği halde 
bunlardan ancak altmış beşi tahsis edi
len gelirler sayesinde ayakta kalabilmiş , 

imkansızlıklar sebebiyle Muhacirin İda
resi'nin gözetimindeki yetimler alınama
mıştır. Hatta çoğu Sivas'ta olmak üzere 
birçok yerdeki yetimhaneler kapatılmış, 
bu müesseselerde barınan çocukların top
lam sayısı 1918'de 11.600'e düşmüştü. 

1918 Mondros Mütarekesi'nden son
ra İtilaf devletlerinin istanbul' u işgali 
üzerine darüleytamlara tahsis edilmiş 

olan binalar eski sahipleri tarafından ge
ri atınınca buraların boşaltılması mües
seseyi çok zor durumda bıraktı. Mali sı
kıntı sebebiyle de yeni binalar yapılama
dığından tahliye edilen yerlerdeki çocuk
lar boş duran bazı sarayiara yerleştiril
di. istanbul içinde ve dışında, Kağıtha 
ne'deki Çağlayan Kasrı'na kadar birçok 
saray bu işe ayrıldı. Kısa süre sonra da 
önce şehir dışındakilerden başlanmal< 

üzere darüleytamların tasfiyesine gidil
di. Vilayetlerde kendilerine yer buluna
mayan çocukların bir kısmı istanbul'a 
nakledildL istanbul'da toplanan yetim 
çocukların idaresi Şehir Yatı Mektebi'ne 
devredilmiş ve nihayet bunun da ka
panmasıyla darüleytamlar tarihe karış
mıştır. Kabiliyetti çocuklar 1927 yılında 
Darüşşafaka'ya verilmiştir. 
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DARÜLFÜNUN 
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Osmanlı Devleti'nde 
XIX. yüzyılda kurulan 

yüksek öğretim müessesesi. _j 

Türkiye 'de yeni bir yüksek öğretim 
müessesesi kurma teşebbüsleri XIX. yüz
yılın ortalarına doğru başlamıştır. Bu as
rın başlarından itibaren Osmanlılar'da 

DARÜLFÜNUN 

görülen bilirnde Doğu'dan Batı'ya olan 
yöneliş ve eğitim anlayışında meydana 
gelen değişmeler, Tanzimat döneminde 
medrese dışında yeni bir yül<Sek öğretim 
müessesesinin kurulması yolunda teşeb
büslerin doğmasına vesile olmuştur. 

Bu müesseseye "fenler evi" manasma 
gelen "darü'l - fünGn" adının verilmesi, o 
günün şartlarında medreseden ayrı bir 
kurum olduğunu çarpıcı bir şekilde or
taya koyma düşüncesinden doğmuştur. 
"Fen" kelimesi geç devir Arap edebiya
tında "bir bilimin ayrıldıği dal", çoğul u 
"fünGn" değişik bilim dalları anlamında, 
Osmanlıca'da ise "cins. tür. hal, bilim da
lı" manalarında kullanılmıştır. XIX. yüz
yılda müşahede ve ispata dayalı bilim
Iere fen denilmiştir. Fünun kelimesi he
men her zaman "uiGm ve fünun" terki
binde kullanılırken u!Gm kelimesinden 
(daha çok dini ilimler) ayırt edilerek da
rülfünun terkibinde tek başına kullanıl
mıştır. Bu da müessesenin Batı kaynaklı 
yeni bilimlerin eğitiminin yapılacağı bir 
kurum şeklinde düşünüldüğünü göster
mektedir. 

Darülfünun fikri. Tanzimat devrinde 
hall'ın eğitimi meselesi içerisinde ele alı
nıp geliştirilmiş, daha çok her türlü ilmin 
akutulacağı bir müessese olarak düşü
nülmüştür. Tanzimat döneminde Meclis-i 
Vala-yı Ahkam-ı Adliyye, Osmanlı Dev
leti'nde yeni bir eğitim sistemi hazırla 

mak gayesiyle, 1845 yılında ulema, as
ker ve bürokratların katıldığı yedi kişi

den oluşan Meclis-i Muvakkat adında ge
çici bir maarif meclisi kurmuştur. Mec
lis-i Muvakkat bir yıllık bir çalışma so
nunda Osmanlı eğitim reformunun te
mel kaidelerini tesbit etmiş ve eğitim 
sistemini ilk, orta ve yüksek eğitim ola
rak üçe ayırmıştır. Bu üç eğitim seviye
sinde darülfünun kurulması yüksek eği
tim programında yer almıştır. Meclis-i 
Muvakkat, eğitim işlerini takip etmek 
üzere Meclis-i Maarif-i UmGmiyye adın
da bir daimi meclisin kurulmasını da ön
görmüştür. 

1846'da faaliyetlerine başlayan Mec
lis-i Maarif-i UmGmiyye, darülfünun ku
rulması yolunda ilk adımı atmıştır. An
cak darülfünunun nasıl bir müessese ola
cağı ve bununla neyin kastedildiği açık 
olarak belirlenmemiştir. İlk hedef dev
let hizmetini iyi bir şekilde yürütecek 
memur yetiştirmek olduğu için "Babıali 
ketebesinden ve başkalarından tertip 
edilerek Babıali'de yahut başka müna
sip bir mahalde darülfünun teşkiliyle" 

yeni bir tahsil müessesesinin kurulması 
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