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DARÜLMUSANNİFİN 

(bk. NEDVETÜ'I-ULEMA). 

DARÜLMÜSİKİ-i osMANI 
( _;~ • ._;....,_,.J~b ) 

İstanbul'da kurulan 
özel Türk musikisi mektebi. 

_j 

ı 

_j 

ll. Meşrutiyet'in ( 1908) ilanından son
ra Koska'da Ragıb Paşa Kütüphanesi kar
şısındaki bir binada faaliyete başladı. 

Tanburi bestekar Hacı Kirami Efendi'nin 
başkanlığında bestekar Leon Hanciyan. 
hanende Kaşıyarık Hüsameddin Efendi, 
bestekar Kanuni Hacı Arif Bey. Hafız Aşir. 
Hafız İsmail efendiler tarafından kurul
muştur. Mektepte kurucular dışında. 

müdür santüri Edhem Efendi, yardım
cısı Kirkor Efendi ve katip Salahaddin 
Efendi'nin idareciliğindeki öğretim kad
rosunda kemani Aleksan Efendi. üdi Sa
mi Efendi, üdi Ekrem Efendi. santüri 
Edhem Efendi, Hafız Tevfik Efendi (Ney
zen Tevfik Kolaylı) gibi sanatkarlar bulun
maktaydı. Hafız Arap Cemal ve Nazmi 
Efendi'nin öğretmen yardımcısı olarak 
görev yaptığı okulun şeref üyesi ve fah
ri başkanı ise kanuni bestekar Şehzade 
Ziyaeddin Efendi idi. 

Devrin meşhur mOsiki üstatlarının ders 
verdiği. birçok müsikişinasın yetişmesin
de rol oynayan bu mektep. ayrıca hoca 
ve talebelerin yer aldığı Darülmüsiki-i 
Osmani Heyeti adlı topluluğun verdiği 

konserlerle de büyük ilgi toplamıştır. Okul 
binasında yapılan her konser provasının 
1 gümüş mecidiye karşılığında dinlene
bilmesi ve aylık konser abonman bilet
lerinin 1 altın liradan satılması. yapılan 
icraatın sanat seviyesini ve dinleyicilerin 
rağbetini gösterir. 

Doğrudan Türk mOsikisi eğitim ve öğ
retiminin amaçlandığı Darülmüsiki-i Os
manT. bir müddet sonra Muzika-i Hüma
yun hocalarından bestekar Muallim is
mail Hakkı Bey başkanlığında. Müsiki-i 
Osmani adıyla Şehzadebaşı'ndaki Fevzi
ye Kıraathanesi'nin üzerinde faaliyetine 
devam etmiştir. Devrin yayın organla
rında bazan MOsiki-i OsmanT. bazan da 
Müsiki-i Osmani Mektebi adlarıyla ge
çen bu kurumun yeni devredeki öğretim 
kadrosunda. müdür yardımcısı izzeddin 
Hümayi Bey (Eiçioğlu) dışında üdi Fahri 
Bey (Kopuz). neyzen İhsan Aziz. kemani 
Reşad Bey (Erer). kanuni Ama Nazım. 
tanburi Ahmed Neş'et gibi sanatkarlar 
yer almaktaydı. 

MOsiki-i OsmanT. ı. Dünya Savaşı'nın 
çıkması üzerine bir süre kapanmasına 
rağmen daha sonra İsmail Hakkı Bey 
tarafından yeniden açıldı. 1914 yılında 
faaliyetlerini Çemberlitaş'ta sürdürme
ye başladı. Bu faaliyetin hangi tarihe ka
dar devam ettiği konusunda kesin bilgi 
yoksa da zamanın ünlü müsikişinasla

rından oluşan kadrosunun hemen hep
sinin Darütta'lim-i MOsiki'de yer aldığı 
bilinmektedir. Konser faaliyetleri İsmail 
Hakkı Bey'in idaresindeki dönemde de 
Müsiki-i Osmani Heyeti ve Müsiki-i Os
mani Mektebi Heyeti adlarıyla devam 
etti. istanbul'un dışına da taşan ve 1 SO 
kişiye varan bir heyetle verilen konser
lerin ilanlarında zaman zaman Darülmü
siki-i Osmani Heyeti adı da kullanılmıştır. 

MOsiki -i Osmani Mektebi. eğitim öğ
retim ve konser faaliyetlerinin yanı sıra 
fasıl defteri ve yaprak biçimindeki nota 
yayımı ile de dikkati çekmiştir. Küçük, 
orta ve büyük boy olarak gerçekleştiri
len bu serilerden orta boyu fasıl defter
leri, diğerleri ise perakende notalar ha
linde neşredilmiştir. 
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li! NuRi ÖzcAN 

DARÜLULÜM 

( t_,L.ı~b) 

İslam dünyasında 
özellikle dini ilimierin 

tahsil edildiği bazı eğitim ve 
öğretim kurumlarının ortak adı. 

_j 

Bunların ilki, 1693'te Leknev'de kuru
lan Darülulüm-i Firengi Mahal'dir. Ku
rucusu Molla Nizameddin'in hazırladığ ı 

müfredat programı daha sonra Hindis
tan'da açılan birçok medresede uygu
lanmış ve "ders-i NizamT" diye şöhret 
bulmuştur (bk. FIRENGİ MAHAL). Hindis
tan'ın ingiliz sömürgesi olmasıyla birlik
te İslam eğitim sisteminin yerini giderek 
Batı eğitim sistemi ve müfredat prog
ramlarının almaya başlaması sonucun
da müslümanlar İslami kimliklerini ve 
kültürlerini korumak amacıyla bazı alter
natifler düşünmek zorunda kaldılar. Hin
distan uleması bu maksatla sadece is
lami ilimierin akutulacağı medrese veya 
darülulüm adı verilen eğitim müessese
leri kurmayı kararlaştırdı ve 1866'da Di
yübend'de bir darülulüm öğretime açıl
dı. Öğretim kurumlarının İslami veya la
ik eğitim sistemi uygulayan iki ayrı mü
essese şeklinde faaliyet göstermesinin, 
farklı inanç ve düşüncelere sahip nesil
lerin yetişmesi ve ayrı kamplar oluşma
sı gibi bazı menfi neticelerinin görülmesi 
üzerine. hem dini hem modern ilimierin 
akutulacağı bir darülulüm Nedvetü'l-ule
ma tarafından 1898' de Le k nev' de kurul
du (bk. NEDVETÜ ' l-ULEMA). Daha sonra 
Bo pal'de de bir darülulüm açıldı (ı 948) 
Hindistan' da ve öğretmen yetiştirmek 
amacıyla Mısır'da kurulan darülulümlar
dan başka Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 
de özellikle Diyübend Darülulümu örnek 
alınarak 1971 -1987 yılları arasında New
castle, Azadville. Johannesburg. Chats
worth, Pietersburg ve Cape Town şehir
lerinde birer darülulüm açılmıştır. 
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