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yaptırdığı 

Kütahya 
Darülkurrası ' n ın 

pl anı 

Davud Ağa'nın şehirden bakıldığında ca
minin önüne gelen darülkurranın, usta
sının şaheseri Selimiye Camii'nin görü
nümünü mümkün mertebe bozmama
sına özen göstermesi olsa gerektir. Cep
helere klasik Osmanlı üslübundaki diğer 
örneklerde görülen biçimde ikişer pen
cere açılmış, ayrıca giriş revakının yan 
duvarlarına da aynı biçimde birer pence
re konularak onikigen kasnaklı bir kub
benin örttüğü iç mekanda kıble duvarı
nın eksenine mihrap, doğu duvarının ek
senine ise bir ocak yerleştirilmiştir. 

Mimar Sinan'ın Hassa başmimarı bu
lunduğu döneme (ı 538- ı 588) rastlama
sına rağmen onun eseri olmayan ve Kü
tahya' da 1 579 yılında Cafer Paşa tara
fından yaptırılan darülkurra, tamamen 
kendine has tasarımı ile Osmanlı darül
kurraları arasında istisnai bir örnek teş
kil eder. Sekizgen prizma biçimindeki 
gövdesi ve kubbesiyle ilk bakışta klasik 
üs!Qpta bir Osmanlı türbesini andıran 
yapının duvarları kesme köfeki taşı ile 
örülmüş, her cephesine altlı üstlü ikişer 
pencere açılmıştır. Dikdörtgen olan alt
takiler söveli, üsttekiler ise sivri kemer
lidir ve batı yönündeki cephede alt pen
cerenin yerine kapı yerleştirilmiştir. Cep
helerdeki izlerden, zamanında istanbul 
Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Türbesi gi
bi çepeçevre ahşap bir sundurma ile ku
şatılmış olduğu anlaşılmakta, böylece 
yapının türbe mimarisiyle olan yakınlığı 
daha da güçlü biçimde hissedilmekte
dir. Kubbenin örgüsünde almaşık siste
min kullanılmış olması bu darülkurra
nın diğer bir ilginç yanını teşkil etmek
tedir. 

Osmanlı darülkurralarında görülen 
önemli bir özellik, bu yapıların genellik
le büyük veya küçük kapsamlı bir külli
yenin programı içinde yer almaları, en 
azından bir cami veya mescidin yanında 
inşa edilmiş olmalarıdır . Tek başına ta
sarlanmış olan Bursa'daki Hoca Yakub 
ve Kütahya· daki Cafer Paşa darülkur
raları, tasarımları açısından olduğu gibi 
bu yönleri ile de istisna teşkil etmekte
dirler. 
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(bk. DARÜLHARP). 

DARÜLKÜTÜB 

(bk. KÜTÜPHANE). 

D AKÜLMAARiF 
( J.)\.J~b ) 

Osmanlı maarif tarihinde 
Avrupai mektep planında 
yapılan binada açılan 

ilk modern kurum. 
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Tanzimat'ın getirmiş olduğu zihniyet 
değişikliği ve devlet hayatındaki yeni teş
kilatianmanın gerektirdiği formasyana 
sahip memur yetiştirmek üzere bu yön
de geliştirilmiş programlarla eğitim ve 
öğretim veren okullar açılmış olup Da
rülmaarif (Mekteb-i Maarif) bu yeni anla
yışla açılan okulların başında gelmekte
dir. 

Darülmaarif'te. o günkü rüşdiyelerden 
daha ileri seviyede bir öğretim meto
du ve müfredat programı uygulanması 
amaçlanmıştır. Burada ehliyetli memur 
yetiştirilmesi yanında ileride açılması dü
şünülen darülfünuna da öğrenci hazır
lamak maksadıyla Osmanlı eğitim ku
rumlarında uygulanagelen klasik müfre
data ilaveten aritmetik, geometri, fel
sefe. astronomi, coğrafya gibi bir kısmı 
o dönemin rüşdiyelerinde okutulmayan 
dersler de konulmuştur (Mahmud Cevad, 
s. 42-44; Nafi Atuf. 1, 1 15 ). 

Mektebin bulunduğu Cağaloğlu'ndaki 
Sultan ll. Mahmud Türbesi yanında ön
ce bir medrese yapılması düşünülmüş, 
ancak civarda birkaç medrese bulunma
sı sebebiyle bu fikirden vazgeçilmiştİ 

(VGMA, Bezmialen Va/ide Sultan Vakıfları 

Fodla Defteri, nr. 44, s. 52) . Bunun üzeri
ne Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi
alem Valide Sultan aynı yerde modern 
tarzda kagir bir mektep binası yaptıra
rak vakfetmiştir (7 Cemaziyelahir ı 266/ 
20 Nisan 1850). Darülmaarif, padişahla 
devlet ricalinin katıldığı bir merasimle 
ve devrin sadrazamı Mustafa Reşid Pa
şa'nın nutkundan sonra 21 Mart 1850'
de bu binada öğretime başlamıştır. 

Maarif-i UmQmiyye Nezareti azasm
dan Mekatib-i Umümiyye Nazırı Kemal 
Efendi'nin Darülmaarif'in açılmasında 

önemli hizmetleri olmuş, zamanın eği
tim ve öğretimine uygun mektepler aça
rak Türk maarif tarihinde önemli başa
rı ları görülen, daha sonra Maarif nazır
lığı da yapan Kemal Efendi yeni rnekte
be müdür olarak tayin edilmiştir. Kuru
luşunun ilk günlerine ait belgelerde (BA, 
irade-Meclis- i Vala, nr. 6077; BA, irade
Dahiliye, nr . 123761 Mekteb-i Ali ve Vali
de Mektebi olarak anılan bu müessese
nin adı, Kemal Efendi'nin teşebbüsleri 
neticesinde kısa bir müddet sonra Mec
lis-i Vala 'ca Darülmaarif şeklinde değiş
tirilmiş , maksada uygun olarak hazırla
nan özel bir program ve nizamnameye 
göre de buraya talebe alınmaya başlan
mıştır. ilk talebeleri arasında Abdülme
cid'in çocukları Murad Efendi ile (V. Mu
rad ) Fatma Sultan da bulunuyordu. Pa
dişah, çocuklarını ilk gün mektebe biz
zat getirerek Kemal Efendi' den diğer 

çocuklarla birlikte yetiştirilmelerini iste
miştir. 

Darülmaarif rüşdiye seviyesinde açıl

dığında 250-260 kadar öğrencisi vardı; 
daha sonra öğrenci kontenjanı 180 ola
rak tesbit edilmiş ve giriş imtihanı ko
nulmuştur (VGMA. Bezmialem Va/ide Sul

tan Vakifları Fodla Defteri, nr. 44, s. 49) . 

Bezmialem Valide Sultan, zengin gelir
li vakıflar bağışladığı bu mektebin mas
rafları ile burada vazife görecek hoca, 
memur ve müstahdemlerin maaşlarının 
kendi vakıflarından elde edilecek gelir
lerden karşılanmasını şart koşmuş ve 
bir litografya matbaası kurdurarak rnek
tebin ders kitaplarının burada basılına
sına imkan sağlamıştır. Ayrıca mektep 
bünyesinde bir kütüphane yaptırarak 

şahsına ait değerli eserlerden oluşan ve 
bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi 'nde 



bulunan 546 cilt kitabı buraya vakfet
miştir (VGMA, Bezmiti/em Valide Sultan 

Vakfiyeleri, nr. 32, s. 377) Mektebin üst 
katında bir de padişaha mahsus hünkar 
dairesi yer almaktaydı. 

Darülmaarif'te akutulacak dersler. ho
ca ve yardımcılarla diğer hizmetiiierin 
görev ve maaşları vakfiyesinde ayrıntı
ları ile belirtilmiştir (a.g.e., nr. 32. s. 376-
391 ı Ayrıca programları düzenlemek ve 
bunlara ait sade bir dille yazılmış ders 
kitaplarını hazırlamak üzere E ncümen-i 
Daniş bünyesinde bir bölüm kurulmuş
tur. Encümen -i Daniş'in açılışı da Sultan 
Abdülmecid'in katıldığı bir törenle bu bi
nada yapılmış (ı 8 Temmuz 1851). çalışma
ları da burada devam etmiştir (Cevdet, IV, 
57) Darülmaarif'in ilk Osmanlı darülfü
nununa talebe yetiştirmesi de düşünül
düğünden seviyesi yükseltilerek buraya 
Mekteb-i Maarif .. i Adliyye ve Mekteb-i 
Ulum-i Edebiyye ile rüşdiye mezunları 
imtihanla alınmaya başlanmıştır. Ancak 
bazı muhalif kimselerin Valide Sultan'a 
yanlış bilgiler vermesi üzerine onun em
riyle mektebin mevcudu arttırı lınca eği
timin kalitesi düşmüş ve bir ara "sıbyan 
mektebi derekesine dahi indirilmiştir" 

(Cevdet. IV, 39; Fatma Aliye , s. 52). 1873 
yılında kurulan ilk mülki idadi sınıfları 
Darülmaarif içinde açılmış ve böylece 
mektep fiilen idadf statüsüne geçmiş
tir. ll. Abdülhamid devrinde mektebin bir 
kısmı önce Mekteb-i Mülkiyye'nin, daha 
sonra 1 Eylül 1900'de Darülfünun-ı Şa
hane'nin bazı sınıfiarına ayrılmış (Bilse!. 
s. 23) ve bina ll. Meşrutiyet'in ilanına ka
dar bütün bu öğretim müesseselerini 
içinde barındırmıştır. 

İlk ve orta öğretim seviyesindeki son 
devir Osmanlı öğretim kurum larında mey-

Darülmaarif 
Mektebi'nin 
i bugün 
istanbul 
Kız lisesil 
günümüzdeki 
durumu 
ve insa 
kitabesi -
Cagaloglu 1 
Istanbul 

dana gelen gelişmeleri, bu mektebin za
man içinde geçirdiği değişiklikleri takip 
ederek anlamak mümkündür. Darülma
arif açıldıktan sonra başlangıçta öğre
nim süresi dört yıl olan rüşdiyelerin de 
altı yıla çıkarılmış olduğu, Darülmaarif'e 
ait 1858 yılında basılmış ve ülkemizde 
ayiara göre tertip edilmiş ilk müfredat 
programındaki bir kayıttan anlaşılmak
tadır. Ancak 1869 tarihli Maarif-i UmCı
miyye Nizamnamesi'yle ilk ve orta öğre
tim kurumlarında yapılan bazı düzenle
meler neticesinde dört yıllık rüşdiyeler
den sonra öğrenim süresi üç yıl olan idi'i
dilerin açılması düşünülmüş, bir süre 
düşünce planında kalan bu sistem 1873'
ten itibaren uygulamaya konulunca ilk 
mülki i da di 19 Aralık 187 4 'te Darülma
arif binasında açılmıştır. Bu şekilde Da
rülmaarif binasında giderek ilk, orta ve 
lise seviyesindeki öğretim kurumları bir 
araya toplanmıştır. 

1909'da Mekteb-i Mülkiyye ve darül
fünun Zeyneb Hanım Konağı'na geçince 
NurnCıne-i Terakki İdadisi istanbul Lisesi 
adıyla buraya yerleştirilmiş, ı. Dünya Sa
vaşı başlarında bu lise Galata'daki Saint 
Benait Fransız Lisesi binasına taşınınca 
mektep bu defa inas İdadisi adı altın
da öğretim faaliyetine devam etmiş ve 
bir ara da inas Sultanisi ·ne çevrilmiştir. 
1914'te adı istanbul Selçuk Sultanisi ol
duktan sonra ilk kız orta öğretim mü
essesesi olan bu liseye Bezmialem Sul
tanisi adı verilmiştir. Cumhuriyet'in ila
nma kadar mektep bu adla faaliyetine 
devam etmiştir. ı. Dünya Savaşı sırasın
da bir ara (ı 915) hastahane olarak da 
kullanılan mektep, 1924'te istanbul Kız 
Lisesi adı altında Süleymaniye'de ilga edi
len Meşihat Dairesi binasına taşınınca 

DARÜLMUALLiMAT 

Darülmaarif binasına tekrar istanbul Er
kek Öğretmen Okulu ile Yüksek Öğret
men Okulu talebeleri yerleştirilmiş, ni
hayet 1933'te buraya yeniden istanbul 
Kız Lisesi taşınmıştır. 1983 yılına kadar 
bu adla öğrenime devam eden lise, bu 
tarihten itibaren Anadolu lisesi statüsü 
kazanarak Cağaloğlu Anadolu Lisesi adıy
la karma eğitime geçmiştir. 
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DARÜLMUALLİMAT 
( ül.ls.l~l~ ) 

Osmanlı Devleti'nde 
1870-1924 yılları arasında 

faaliyet gösteren 
kız öğretmen okullarına verilen ad. 
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Kız öğretmen okulları, Tanzimat dev
rinde kızlara ait mekteplerin faaliyete 
geçmesi üzerine bunlara bayan öğretmen 
yetiştirmek için açılmıştır . Önce istanbul 
Darülmuallimatı veya Darülmuallimat-ı 

Aliye adlarıyla İstanbul'da. ardından ll. 
Meşrutiyet döneminde taşradaki bazı vi
layetlerde açılan bu okulların kuruluş 

gayesi, Osmanlı maarifini düzene koy
mayı hedefleyen 1869 tarihli Maarif-i 
UmCımiyye Nizamnamesi'nin 68. mad
desinde kız sıbyan ve rüşdiye mektep
lerine kadın öğretmen yetiştirmek ola
rak belirtilmiştir. Nizamnameye göre. 
sıbyan ve rüşdiye şubelerinden meyda
na gelen darülmuallimatın sıbyan şube
sinin öğretim süresi iki. rüşdiye şubesi-
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