
fazlaca "lahn-ı celi ve hafi" yapılmakta
dır (a.g.e., X, 233-235). Tebriz'de de yir
mi kadar darülkurra mevcuttur. Fakat 
• Acemiere tecvidle kema hiye hakkuha 
kıraat müyesser olmamıştır" (a.g.e., II , 
250) . Saraybosna'da toplam sekiz yerde 
Kur'an hıfzedilir ve kıraat-i seb'a üze
re okunur: ancak hafızların sayısı azdır : 

özellikle ileri seviyede ve büyük vakfı bu
lunan darülkurraları yoktur, ulucamiler
de şeyhülkurralar bulunmaktadır (a.g.e., 
V, 431 ). Üsküp'te darülkurra sayısı dokuz 
olmakla birlikte bunlar camiierin bün
yesindedir ve buranın halkı "hıfza can
dan mukayyet değildir" (a.g.e., V, 556) 

Evliya Çelebi Bursa · da da birçok da
rülkurra bulunduğunu söylemekte. an
cak bunlar hakkında fazla bilgi verme
mektedir (a.g.e., II, 17). Haremeyn'i de 
gezen müellif Medine'de yedi, Mekke'
de kırk yerde darülkurra olduğundan ve 
buralarda çeşitli seviyelerde kıraat okun
duğundan söz etmektedir (a.g.e., IX, 641, 
781) 

Darülkurraların bir çeşidi türbe darül
kurralardır. Bazı kişiler, türbelerinde 
Kur'an okunınası ve öğretilmesi için va
siyette bulunmuş ve bunun için vakfiye
Ier düzenlemişlerdiL Dımaşk'ta VIII. (XIV.) 
yüzyılda inşa edilen Efridüniye Türbesi 
ve ünlü kıraat alimi Ebü Same'nin me
şihatü ' l-kıraa görevinde bulunduğu Ey
yübi Hükümdan ei-Melikü'I-Eşref'in tür
besi bunlardandır. Yine Dımaşk'taki Üm
mü Salih Türbesi için yapılan vasiyette, 
buraya Kur'an hacası olarak şehrin kı

raat ilmini en iyi bileninin seçilmesi is
tenmiştir. I. Abdülhamid gibi bazı Os
manlı padişahlarının ve Sultan lll. Mus
tafa'nın kızı Şah Sultan gibi bazı hanım 
sultanların da türbelerinde belli zaman
larda Kur'an okunınası ve öğretilmesi 

için vasiyette bulundukları bilinmektedir. 

Türkiye'deki darülkurralar. 3 Mart 
1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedri
sat Kanunu 'nun 2. maddesi gereğince 
bütün okullar gibi Maarif Vekilieti'ne 
bağlanmak istenmişse de zamanın Diya
net işleri başkanı Rifat Börekçi' nin bu 
kurumların birer ihtisas okulu olduğu 
için başkanlığa bağlı olarak öğretime de
vam etmesi gerektiği yolundaki ısrarla

rı sonucu Kur'an kurslarına dönüşerek 
varlıklarını kesintisiz devam ettirmişler
dir (bk. KUR'AN KURSU). Fakat bunlar za
manla sadece Kur'an okumanın öğretil
diği. din dersleriyle takviye edilen okul
lar durumuna geldi. Kıraat ilminde ihti
saslaşma ise sayıları pek fazla olmayan 
hocaların şahsi gayretleriyle sınırlı kal-

dı . Ancak Diyanet işleri Başkanlığı'na 
bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde 
1976'dan beri devam eden üç yıllık aşe
re. takrib, tayyibe ihtisas kursları. tarihi 
darülkurra müesseselerinde yapılan öğ
retimle hayli benzerlik göstermektedir. 
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DARÜLKURRA 

D MiMARİ. Asr-ı saadet'te Mescid-i 
Nebevı~de başlayan ve daha sonra ashap
tan bazılarının evleriyle ilk İslam mabed
Ierinde devam eden kıraat ilmi eğitimi 
zaman içinde kuruıniaşarak bu maksat
la inşa edilen ve darülkurra (darülkur'an, 
darülhuffaz) adı verilen yapılarda sürdü
rülmüştür. islam dünyasında bu yapı tü
rünün ilk defa hangi dönemde ve nere
de ortaya çıktığı yeterince araştırılma
mış, ayrıca erken tarihli örnekler de gü
nümüze ulaşmamıştır. 

Osmanlı devrinde ilk darülkurranın, Or
han Gazi'nin saltanat yıllarında İznik'in 
fethinden (ı 331 ı sonra Süleyman Paşa 
Medresesi ile birlikte ve onun yanına ya
pıldığı Evliya Çelebi tarafından rivayet 
edilir. Yıldırım Bayezid'in Bursa'da XIV. 
yüzyılın sonlarında inşa ettirdiği Uluca
mi Külliyesi'nde camiye bitişik tasarian
dığı anlaşılan darülkurranın belgelerde 
"muallimhane" adıyla zikredilmesi, yine 
Bursa'daki aynı döneme ait Gazi Demir
taş (Timurtaş) ve Ebü İshak Kazerünf ca
mileriyle daha önce I. Murad'ın Çekirge'
de yaptırdığı külliyede yer aldıkları bili
nen muallimhanelerin de darülkurra ni
teliğinde oldukları ihtimalini güçlendir
mektedir. Aynı şekilde Amasya ile Bur
sa'da bulunan, kaynaklarda adları "mek
teb" şeklinde geçen I. Mehmed ve Il. Mu
rad devirlerine ait yapılardan bazılarının 
birer darülkurra olması mümkündür. 
Bunlardan başka istanbul'daki Fatih Kül
liyesi'nde (1463-1470). dış aviuyu çevre
leyen duvarın kuzey kenarında ve Boya
cılar Kapısı'nın yanında yer aldığı bilinen 
mektebin de Evliya Çelebi tarafından 

"sıbyan-ı müslimin için darü't-ta'Ifm-i 
Kur'an" olmak üzere bina edildiği bildi
rildiği için (Seyahatname, 1, 140) aslında 
bir darülkurra olabileceği akla gelmek
tedir. Osmanlı mimarisi tarihine ilişkin 

güvenilir kaynaklarda açıkça darülkurra 
adıyla anılan ilk yapılar. Trabzon'daki Fa
tih Darülkurrası ile Amasya'daki ll. Ba
yezid devrine ait Abdullah Paşa ve Sul
tan Hatun darülkurralarıdır. Fakat Os
manlı mimarisinin doğuşundan XV. yüz
yıl sonlarına kadar uzanan iki yüzyıllık 
döneme ait bu örnekler tamamen orta
dan kalkmış olup mimari özellikleri hak
kında hemen hiçbir şey bilinmemekte
dir. Ancak bu yapıların. E. Hakkı Ayver
di'nin Fatih Külliyesi'ndeki mektep için 
düşündüğü gibi tek hacimli, kare planlı 
ve kubbeli yapılar olduğu tahmin edile
bilir. 

Türk- islam mimarisi tarihinde günü
müze ulaşabilmiş en eski örnekler, Kon-
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DARÜLKURRA 

Has Bey 
Da r ülh uffaz ı -
Konya 

ya'da Karamanoğulları devrinde inşa et
tirilen darülhuffazlardır. Bunların en es
kileri, Karamanoğlu ll. Mehmed Bey dev
rinde Hatıplı Has Beyoğlu Mehmed'in bi
ri şehir içinde, diğeri Meram'da olmak 
üzere yaptırdığı iki darülhuffazdır. Gazi 
Alemşah mahallesinin sınırları içinde ka
lan ve Has Bey Darülhuffazı olarak ta
nınan yapının kitabesi 824 (1421) yılın
da inşa edilmiş olduğunu belgelemekte
dir. Kare planlı ve kubbeli tek bir hacim
den ibaret olan binanın duvarları tuğla 
ile örülmüş, üç cephede kalkerden yon
tulmuş bloklarla, giriş cephesinde süs
lemeli mermer levhalarla kaplama ya
pılmıştır. Yapıyı örten tuğla örgülü kub
be, Türk üçgenlerinden müteşekkil nis
beten yüksek bir kasnağa oturur. Dör
dü kasnakta olmak üzere toplam altı 

adet ufak pencereden ışık alan iç me
kanda, Selçuklu üslübunu yaşatan mo
zaik çini süslemeli mihrap dikkati çek
mektedir. Bodrum katında baniye ait ol
duğu tahmin edilen bir ka bir teşhis edil
mekte, kripta niteliğindeki bu bodrumun 
varlığı Has Bey Darülhuffazı'nda Selçuk
lu kümbet geleneğinin sürdürüldüğünü 
kanıtlamaktadır. 

Aynı şahıs tarafından Meram'da yap
tırılmış olan ve Meram Darülhuffazı adıy
la anılan yapı, bir mescid ve çifte hamam
la birlikte ufak bir külliye teşkil etmek
tedir. Kitabesinde ll. Mehmed Bey'in hü
kümdarlığı zamanında ( 1402-1424) inşa 
ettirildiği belirtilmekte. ancak tarih veril
memektedir. Meram Darülhuffazı mes
cidin doğu duvarına bitişik olarak inşa 
edilmiş, mescid harimiyle aralarında ir
tibat sağlayan bir kapı açılmıştır. Bu da 
diğeri gibi kare planlı ve kubbeli tek bir 
hacimden meydana gelir. Kuzey ve gü
ney duvarlarında ikişer pencere. doğu 
duvarında cephenin sağına kaydırılmış 

girişle bir pencere bulunmaktadır. Sivri 
beşik tonozlu küçük bir eyvanın içine 
yerleştirilmiş olan giriş zar başlıklı, kırık 
yivl i sütunçelerle donatılmıştır. Girişi ku-
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şatan geometrik tezyinatlı bordürler 
tamamlanmamıştır. Güney duvarındaki 
pencerelerin arasında yer alan mihrabın 
köşeleri sütunçelerle yumuşatılmış, yaş
mağı mukarnas dizileriyle süslenmiştir. 

Konya'da Karamanoğulları devrine ta
rihlenen diğer bir örnek şehrin merke
zinde, Şerefeddin Camii· nin karşısında 

bulunan Hacı Ali Darülhuffazı ' dır. Kapısı 

üzerindeki kitabe günümüze intikal et
memişse de vakfiyesinin 832 Receb'in
de (Nisan 1429) düzenlendiği bilinmek
tedir. Kare planlı bir hacimden oluşan 
bu yapı kesme taş duvarlarla inşa edil
miş, sekizgen kasnakli ve tuğla örgülü 
bir kubbe ile örtülmüştür. Kıble duvarın

daki basık kemerli giriş, tezyini mahi
yetieki bir dilimli kemerle dışarı açılan 
dikdörtgen bir nişin içine alınmıştır. Ku
zey duvarının ekseninde, girişin karşısın
da bir ocak bulunmaktadır. Cephedeki 
izlerden, girişin önünde sivri kemeriere 
oturan tek kubbeli bir revakın bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen açıklıklı 
pencereler kesme taş sövelerle çerçeve
lenmiş, demir parmaklıklarla donatılmış 
ve sivri tahfif kemerleriyle taçlandırılmış
tır. Hacı Ali Darülhuffazı, oranları ve mi
mari ayrıntıları bakımından Karamanoğ
lu mimarisinden ziyade Osmanlı mimari
sine bağlanmakta, Orta Anadolu'da ken
dini hissettirmeye başlayan Osmanlı nü
fuzunu mimariye yansıtmaktadır. 

Konya'da Osmanlı mimarisinin etkile
rini sergileyen ve Hacı Ali Darülhuffazı 

ile malzeme, işçilik, tasarım, ayrıntı gibi 
hususlarda büyük benzerlikler gösteren 
bir yapı da inşa tarihi tesbit edileme
yen Canbazzade Nasuh Bey Darülhuffa
zı'dır. Ancak bu örnekte diğerinden fark
lı olarak cephelerle kasnak daha yüksek 
tutulmuş, pencere sayısı arttırılmış ve 
batı yönündeki girişin önüne üç birimli 
bir revak kondurulmuştur. Dört cephe
de de duvarların alt kesiminde dikdört
gen açıklıklı ve sivri tahfif kemerli iki
şer pencere bulunmakta, giriş ( batı ) cep
hesi dışında kalanlarda bunlara ilaveten 
sivri kemerli ikişer tepe penceresiyle cep
henin ekseninde yer alan birer filgözü 
pencere görülmektedir. Ayrıca kasnağın 
her kenarına bir adet filgözü pencere 
yerleştirilmiştir. 

Osmanlı devrinden kalma en eski ör
nek, Bursa'daki 1492-1493 tarihli Hoca 
Yakub Darülkurrası'dır. Bu yapı, biri kış
lık diğeri yazlık dershane olarak düşü
nüldüğü anlaşılan iki hacimden meyda
na gelmektedir. ikisi de kare planlı olan 
ve sekizgen kasnakli kubbelerle örtül-

müş bulunan bu hacimlerden kapalı kış
lık dershane tıpkı Konya'daki Hacı Ali 
Darülhuffazı'nda olduğu gibi bir ocakla 
donatılmış, yazlık dershane ise geniş bir 
kemerle dışarıya açılarak kubbeli eyvan 
niteliğine kavuşturulmuştur . Bir sıra kes
me taş, iki sıra tuğla ile örülen almaşık 
duvarlarla kasnaklar testere dişi silme
lerle son bulmakta, kemerlerde tuğlanın 
tercih edilmiş olduğu görülmektedir. Yaz
lık dershanenin kemerli cephesindeki kal
kan duvar. Selçuklu devri eyvan türbe
lerinden Konya· daki XIII. yüzyılın ikinci 
yarısına tarihlenen Gömeç Hatun Tür
besi'nin cephesini hatırlatmakta, ayrıca 
Bursa' da erken devir Osmanlı mimari 
üslübuna ilişkin bazı ayrıntıların ll. Baye
zid devrinde hala yaşatıldığını kanıtla

maktadır. Hoca Yakub Darülkurrası, biri 
eyvan niteliği taşıyan iki hacimli tasarı
mı ile gerek Karamanoğlu devrine ait 
darülhuffazlardan, gerekse daha sonra 
inşa edilen Osmanlı darülkurralarından 
ayrılmakta. hepsi tek hacimli olan bu ya
pılardan ziyade bir iki istisna hariç ken
disiyle aynı tasarım şemasını paylaşan 
Osmanlı sıbyan mekteplerinin gelişme 
çizgisi içinde yer almaktadır. 

Yavuz Sultan Selim devrine ait 1514 
tarihli Trabzon Hatuniye Darülkurrası ile 
istanbul Fatih 'te Mimar Sinan'ın eseri 
olup 1538'den az öneeye tarihlenen Sa
di Efendi Darülkurrası ortadan kalktığı 
için Hoca Yakub Darülkurrası 'ndan son
ra bugüne gelebilen Osmanlı örnekleri 
XVI. yüzyılın ikinci yarısına aittir. Bunla
rın içinde dördü de istanbul'da bulunan 
Süleymaniye (1557'den öncel. Vefa'da 
Hüsrev Kethüda ( 1565-1566), Eyüp'te So
ku ll u Mehmed Paşa (ı 568-1569) ve Üs
küdar'da Atik Valide ( 1578'den öncel da
rülkurraları Mimar Sinan· ın, 1590 baş
larına tarihlenen Edirne'deki Selimiye 

Sokullu Mehmed Pasa Darü l ku rras ı . Eyüp 1 istanbul 



DarOikurrası ise onun talebelerinden Da
vud Ağa'nın eseridir. Mimar Sinan'ın eser
lerinin dökümünü içeren ana kaynak
larda zikredilmemekle birlikte Lülebur
gaz'daki 1569 -1571 tarihli Sokullu Meh
med Paşa Külliyesi 'ndeki darülkurranın 
da hassa başmimarı veya onun deneti
mindeki mimarlardan biri tarafından ta
sarlandığı muhakkaktır. Bütün bu yapı

larda, Karamanoğ lu darülhuffazlarında 

ve özellikle Hacı Ali ve Canbazzade Na
suh Bey darülhuffazlarındaki tasarımın 

olgunluk çağın ı idrak etmiş bulunan Os
manlı mimarisine has malzeme kullanı

mı, teknik çözümler, oran lar ve ayrıntılar
la geliştirilerek devam ertiriimiş olduğu 
görülmektedir. Mimar Sinan'ın eserleri 
a rasında ad ı geçen. ancak günümüze 
ulaşmayan . istanbul Babıali 'de Beyler
beyi Sofu Mehmed Paşa tarafından da
rülhadisle birlikte 1544'ten önce inşa et
tirild i ğ i tahmin edilen darülkurra ile Fa
tih'te 1577-1580 yı lları arasına tarihle
nebilen Kad ızade Efendi (Çırçır ) DarOl
kurrası da büyük bir ihtimalle ayn ı mi
mari özelliklere sahipti. 

Süleymaniye Külliyesi'ndeki darülkur
ra, bazı araştırmacılar tarafından yan lış 

teşhisler sonucunda türbedar odası ve
ya darOihadis dershanesi olarak ele a lın

mıştır . Söz konusu yapı , külliye içindeki 
konumu ve oranları ile Mimar Sinan'ın 
darülkurraları arasında müstesna bir 
mevkiye sahiptir. Darülkurra, cami ve 
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ile bir
likte külliyenin yerleşim düzenini yönlen
diren ana eksen üzerinde, caminin kıble 
tarafında Kanuni ve Hürrem Sultan tür
belerini barındıran ve zamanla hazireye 
dönüşmüş bulunan avlunun sınırında yer 
almaktadır. Yapının avlu yönüne taşan 
kitlesi bir sarn ı cın üzerinde yükselmek
te ve bundan dolayı heybetli bir görü-

süıevma nrve Darülkurrasr - istanbul 

nüm kazanmaktadı r. Süleymaniye Külli
yesi'nin bütününe hakim olan titiz işçi
lik, kusursuz ayrıntılar, süslemeden aza
mi derecede arındırılmış sade cephe ta
sarımı ve ahenkli oranlar darOikurrada 
da görülür. Duvarları kesme köfeki taşı 
ile örü lmüş, kapı ve pencere sövelerin
de ak mermer kullanılmı ştır. Kıb l e yö
nünde, Eski Saray'ın ihata duvarı ile Sü
leymaniye Külliyesi arasında kalan ve 
Osmanlı devrinde "küçük avlu" olarak 
anıldığı bilinen üçgen alana açı lan ba
sı k kemerli kapı , sivri kemerli sığ bir niş 
ve dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış, 
önündeki sahanlık ise çift kollu merdi
venlerle kuşatılmıştır. Dört cephede de 
ikisi altta, ikisi üstte olmak üzere dör
der pencere yer almakta, alttaki pence
relerin dikdörtgen açıklıkları sövelerle 
çerçevetenmiş ve sivri tahfif kemerleriy
le taçlandırılmış bulunmaktadır. Tahfif 
kemerlerinin aynaları süslemesiz köfeki 
taşı levhalarla kapatılmı ş, sivri kemerli 
tepe pencereleri de çift cidarlı alçı rev
zenlerle donatılmıştır. Kubbe on iki kö
şeli basık bir kasnağa otu rtulmuştur. 

Fatih Su ltan Mehmed devrinde inşa 
edilmiş (vakfi ye ta rih i 1465) Molla Hüsrev 
Mescidi'nin yanında yer alan Hüsrev Ket
hüda Darülkurrası'nda aynı duvar örgü
sünü ve pencere ayrıntıl arını bulmak 
mümkündür. Ancak bu yapıda cephele
r in eksenine birer adet filgözü tepe pen
ceresi yerleştirilmiş , gerek bunlar gerek
se tahfif kemerler inin aynaları ak mer
merden geometrik motifli şebekelerle 
doldurulmuştur. Dikdörtgen bir çökert
me içinde yer alan girişin basık kemeri 
ak mermer ve somaki blokları ile örül
müş , kubbeye geçiş yivli tromplarla sağ
lanmıştır. 

Sokullu Mehmed Paşa'nın Eyüp'te ha
nımı ismihan Sultan'la birlikte yaptırdı
ğı medrese- tür be ikilisinin yanına ilave 
ettirdiği darülkurranın ilk göze çarpan 
özelli ği. g i rişin önünde yükselen tek kub
beli revakıdı r. Bundan yaklaşık 150 yıl 

önce Konya'da inşa ettir ilen Hacı Ali Da
rülhuffazı' ndaki bir çözümle burada tek
rar karşı laşılma sı, Koca Sinan'ın Anado
lu Türk mimarisi mirasından ne derece 
faydalandığını bir defa daha gözler önü
ne sermektedir. Bölge zeminindeki Haliç 
kıyısına yakınl ıktan ve rakımın çok dü
şük olmasından kaynaklanan aşırı nem 
hesaba katılarak darülkurranın kotu çev
reye göre yüksek tutulmuş ve revakın 
örttüğü g i riş, çifte kollu merdivenlerle 
çıkılan bir sahanlığa oturtulmuştur. Re
vak kubbesini taşıyan beyaz ve pembe 
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mermer bloklarla örülmüş sivri kemer
ler, baklavali başlıklarla donatılan ikisi 
gömme dört sütuna oturur. Bir sıra kes
me köfeki taşı ve üç s ı ra tuğlanın birbirini 
izlediği almaşık örgülü cephelerin üçün
de g iri ş cephesiyle yan cepheler mermer 
söveli ve sivri tahfif kemerli i kişer dik
dörtgen pencere ile eksenlerde sivri ke
merli birer tepe penceresi açılmış ve kub
beye geçiş içeriden mukarnas dolgulu 
tromplarla. dışarıdan ise onikigen bir 
kasnakla sağlanmıştır. Duvarlardaki al
maşık örgünün aynen uygulandığı tahfif 
kemerlerinin aynaları geometrik taksi
matlı mermer şebekelerl e kapatı l mıştır. 

Halen çocuk kütüphanesi olarak kulla
n ılan darülkurranın revak kubbesinde, 
ana kubbesinde ve tromplarında inşa 

edildiği dönemden kalma kalem işl eri 

bulunmaktadır. 

Bağlı bulunduğu külliye içindeki ko
numu hususunda farklı görüşler ileri sü
rülmüş olan Atik Valide Darülkurrası'

nın, küll iyenin merkezindeki cami- med
rese manzumesinin batısında , birbir ine 
bitişik darüşşifa, imaret ve darülhadis 
bölümlerinin teşkil ettiği yapı adasının 

güneydoğu köşesinde yer a l dığ ı an laşıl 

maktadır. Darülkurra da dahil olmak 
üzere söz konusu bölümler XVII I. yüzyı
lın sonundan itibaren asli fonksiyonları
nı kaybetmişler ve mimari hüviyetleri 
dikkate alınmaksızın onarılıp değişikl i 

ğe uğratılarak birtakım yeni faaliyetle
re tahsis edi lmişlerdir. Yakın zamana ka
dar Toptaşı Cezaevi'nin hamarnı olarak 
kullanılan darü l kurranın almaşık örgülü 
duvarları dışarıdan görülebilmektedir. 

Edirne Selimiye Kül liyesi'nde lll. Mu
rad'ın arasta ile birlikte caminin batı yö
nüne 1590'lı yı ll arın başında ilave ettir
diğ i darOikurrada Mimar Davud Ağa'

nın. ustası Mimar Sinan ' ın klasik çizgi
sinden ayrılmadığı, ancak yapının konu
munda ve cephelerinde bazı yenilikler de
nediği görülmektedir. Birlikte inşa edil
diği arasta ile ilginç bir bütünlük arze
den Selimiye Darül kurrası. fevkani ko
numu kadar önündeki revakın değişik 

tasarımı ile de dikkati çekmektedir. Ana 
meydana bakan batı cephesindeki iki 
kemerli ve tonoz örtülü bu revak, yan
lardan duvartarla kapatılarak eyvan ni
teliğine kavuşturulmuş ve böylece darül
kurranın cephesine Topkapı Sarayı'nda
ki Fatih Köşkü' nün köşe balkonunu ha
tırlatan bir sivil mimari çeşnisi katı l mış

tır. Mimar Sinan· ın darülkurralarına kı

yasla bu yapının kitlesi daha yayvan tu
tulmuştur. Bunun sebebi. muhtemelen 
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Cafer 
Pasa · nın 

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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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 


