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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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DARÜLULÜM 

Diyı1bend DarüluiO.mu. Hindistan' da 
1857 yılında meydana gelen Sipahi Ayak
lanması'ndan sonra müslümanlar ingiliz
Hindistan yönetiminin baskı ve sindir
me politikasına maruz kaldılar . Varlık

larını sürdürme çabası içinde bulunan 
müslümanların sistemli bir şekilde içe 
dönük faaliyetlere ve eğitim çalışmala
rına ağırlık vermeleri gerektiğine inanan 
bir grup ulema, önceleri küçük bir cami
de (Çatta Camii) çalışmalara başladılar. 
Daha sonra Muhammed Kasım NanOta
vi ve Reşid Ahmed Gangühi tarafından 
Darülulüm-i Diyübend kuruldu (30 Ma
yıs 1866). Bu medresenin Diyübend'de 
(Deoband) açılmasının ulemanın gördüğü 
bir rüyaya dayandığı söylenmektedir. Zi
ra Diyübend o tarihte küçük bir kasaba 
idi; darülulümun faaliyete başlamasıy
la kasabanın önemi birdenbire artmaya 
başladı. Esasta geleneksel eğitim siste
mini benimseyen Diyübend Darülulümu, 
Hindistan'da o zamana kadar geçerli olan 
üç değişik dini eğitim geleneğini (Delhi, 
Leknev, Haydar<1bad) birleştirmeye ve bir 
denge kurmaya çalışmıştır. Bu üç mer
kezden Delhi tefsir-hadis, Leknev fıkıh. 
HaydarabM kelam - felsefe ilimlerine 
ağırlık verirken Diyübend Darülulümu 
bu ilimleri bir sistem içerisinde bir ara
da öğretmeye gayret etmiştir. Bununla 
birlikte Diyübendiler Delhi geleneğinden. 
özellikle de Şah Veliyyullah ed-Dihlevi ve 
Seyyid Ahmed Şehid'den daha çok etki
lenmişlerdir. 

Diyübendiler kendilerini Ehl-i sünnet 
ve' I- cemaat esasları üzerine eğitim ve 
öğretim yapan bir kurum olarak tanım
larlar. Gerçekten de okulda bu çerçeve
de ciddi bir Hanefi fıkhı öğretimi yapıl

mıştır. Değişik din ve inanışların bir ara
da bulunduğu Hindistan şartlarında Di
yübend ulemasının üzerinde özellikle dur
duğu husus. islam'ın bütün yabancı un
surlardan arındırılması meselesidir. Bun
dan dolayı alimler, itikadi sapmalar ve 
muamelattaki birtakım gayri islami ay
rıntı ve uygulamalarla Hinduizm'den kay
naklanan hurafe, gelenek ve batı! inanç
Iara şiddetle karşı çıkmışlar, ideal ola
rak en saf şekliyle islam'ı savunmuşlar
dır. Diyübendi anlayışında zamana bağlı 
değişikliklere pek önem verilmemiş ve 
islamiyet, asli kaynaklarında verilen esas
lar ve uygulamalar üzerine kurulu bir 
hayat tarzı olarak ortaya konulmak is
tenmiştir. Darülulümda tedrisat Urdu 
dilinde yapılmakta ve müfredat, XVIII. 
yüzyılda Molla Nizameddin tarafından 
tertip edilen ders-i Nizarni usulüne uy-
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gun olarak düzenlenmekteydi. Bu usul
de ağırlık şer'i ilimler arasında hadis, 
tefsir ve fıkıh üzerinde bulunuyordu. Da
rülulümda ilk zamanlarda felsefe ve man
tık gibi ilimler de akutulurken 1880'den 
sonra bunlar müfredattan çıkarılmıştır. 
Eğitim ve öğretim başlangıçta on yıl ola
rak planlanmışken daha sonra bu süre 
altı yıla indirilmiştir. 

Darülulümda dikkati çeken bir başka 
husus da burada ders veren hocaların 
birçoğunun aynı zamanda tasawuf erba
bı ve tarikat mensubu olmalarıdır. Özel
likle Nakşibendiliğin etkin olduğu mü
essesede hocalarla talebeler arasında 

çok defa şeyh-mürid ilişkisi de söz ko
nusudur. Ancak Diyübendiler tarikatları 
gelenekçi bir taklit anlayışıyla değil bir 
eğitim ve yaşama disiplini olarak ele al
mış ve bu sebeple genel müfredat içe
risinde tasawufl eğitime de yer veril
miştir. 

Darülulümun teşkilat yapısı modern 
bir görünüm arzetmektedir. Prensip ola
rak ingiliz-Hindistan hükümetiyle her
hangi bir ilişki kurmak istenınediği için 
kurumun ihtiyaçları tamamen halkın yar
dımları ile karşılanmaya çalışılmıştır. Çe
şitli idari birimlerde belli bir sistem içe
risinde profesyonel görevliler istihdam 
edilmiştir. Darülülumun başlıca idari bi
rimleri serperestlik (rektörlük). muhte
mimlik (sekreterlik) ve sadr-ı müderris
liktir (müdürlük-dekanlık) . 1892 yılından 
itibaren bunlara ilaveten bir de darülifta 
(müftülük) ihdas edilmiştir. Müftülük, da
rülulüm alimlerinin verdiği fetvaları kont
rol eden ve halkın karşılaştığı dini prob
lemierin çözümüne yardımcı olan ma
kamdır. Verilen fetvalar bir araya topla
narak Fetava-yı Darü'l- culı1m-ı Diyu
bend adıyla yayımlanmıştır (nşr. Mevlana 
Muhammed Zaffrüddin, Diyübend 1962; 

Karaçi 1986). 

Darülulümun Arapça ve Farsça birçok 
yazma eserin bulunduğu yaklaşık 67.000 
ciltlik bir kütüphanesi vardır. 

1857 yılından sonra Hindistan'da mey
dana gelen olaylardaki rolü dikkate alın
dığında Diyübend Darülulümu'nun bir 
eğitim müessesesinden çok, bir düşün
ce akımı ve hareket merkezi olarak dik
kat çektiği görülmektedir. Gerçekten de 
darülulüm bütün Hindistan yarımada
sındaki, hatta Hindistan dışında Asya 
ve Uzakdoğu'daki müslümanlar üzerin
de etkili olmuştur. Hindistan'ın başka 
şehirlerinde de bu darülulüm örnek alı
narak birçok müessese açılmış, bunla
rın sayıları zaman içerisinde artmıştır. 

Müessese kayıtları, Hindistan dışından 
çok sayıda müslüman öğrencinin burada 
eğitim gördüğünü göstermektedir. Ha
len önemli bir eğitim kurumu olarak fa
aliyetlerini sürdüren Diyübend Darülulü
mu, kuruluşundan günümüze kadar ge
çen yaklaşık 125 yıllık süre içerisinde is
lam dünyasında mümtaz bir yer edin
miştir. 

Diyübend Darülulümu Hindistan'ın ba
ğımsızlık mücadelesinde de önemli rol 
oynamış, siyasi alanda ingilizler'le hiç
bir şekilde irtibatı kabul etmeyerek pa
sif bir direniş tavrı ortaya koymuştur. 

Buna karşılık Osmanlılar'a son derece 
bağlı olan darülulüm uleması her fırsat
ta Osmanlı hilafetinin meşrüluğunu sa
vunmuş ve Osmanlı Devleti'ni ilgilendi
ren milletlerarası meselelerde daima bu 
devletin tarafını tutmuştur. Başbakan

lık Osmanlı Arşivi'ndeki belgeler, özel
likle Sultan ll. Abdülhamid devrinde ara
daki ilişkilerin çok iyi olduğunu göster
mektedir. Mesela bizzat Abdülhamid'in 
emriyle darülulüma istanbul'dan Arap
ça ve Farsça kitaplar gönderilmiştir. Da
ha sonra ı. Dünya Savaşı esnasında da
rülulüm ulemasının Osmanlılar 'la birlik
te ingilizler'e karşı bir hareket başlatma
ya çalıştıkları görülür. Bu sırada sadr-ı 
müderris olan Mahmüdü'l-Hasan ile mü
derris Ubeydullah Sindf, ingiliz belgele
rinde "ipek mektup komplosu" (silken !et
ter conspiracy) olarak geçen bu faaliyet
lerin organizatörleridir. Buna göre müs
lüman ülkelerin ortaklaşa teşkil edecek
leri bir islam kurtuluş ordusu oluşturu
lacak, bu ordunun faaliyet merkezi Af
ganistan olacak ve Osmanlı Devleti ile 
Afganistan'dan alınacak destek ve yar
dımla buradan ingilizler'e karşı müca
deleye başlanacaktı. Ancak ingilizler bu
na engel olmuşlar ve Mahmüdü'l-Hasan 
Mekke şerifi tarafından tutuklandıktan 
sonra Malta'ya sürülmüştür. 
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~ AzMI OzcAN 

Kahire Darülulumu. Hidiv İsmail Paşa 
zamanında Maarif Nazırı Ali Paşa Müba
rek'in Mısır maarifine yeni bir düzen ver
mek için giriştiği faaliyetler çerçevesin
de, öğretmen yetiştirmek üzere Fran
sa'daki Ecole Normale Superieur örnek 
alınarak açılmış bir öğretim kurumudur. 

Ezher müderrislerinin müsbet ilimler
le uğraşanları sapıklıkla, bu sonuncula
rın da Ezher ulemasını cehaletle itharn 
etmesinden rahatsız olan ve bu iki züm
re arasındaki ihtilafı gidermek isteyen 
Ali Paşa Mübarek, Ezher programiarına 
müsbet ilimler alanında ders koymanın 
kolay olmadığını bildiği için bu derslerin 
de akutulacağı darülulüm adıyla yeni bir 
öğretim kurumu açmayı planlamıştır. 

1870 'te kurulan Hidlviyye Kütüphane
si'nin yanındaki bir binada 1871 yılı Ma
yıs ayında öğretime başlayan bu kurum
da hem dini hem de müsbet ilimlerden 
oluşan bir müfredat programı uygula
maya konulmuştur. Darülulümun öğre
tim kadrosunda, çoğu Ezher mensubu 
tanınmış ilim adamları yanında önde ge
len bazı münewer devlet adamları da 
vardı. Ahmed Şerefeddin ei-Mersaff'nin 
tefsir ve hadis, Abdurrahman ei-Bahra
vf'nin Hanefi fıkhı. Hüseyin ei-Mersaff'
nin edebiyat dersleri okuttuğu Kahire 
Darülulümu bu ilk yapısıyla bir akademi 
hüviyeti taşıyordu . 

Darülulümun müfredat programın 

da sık sık köklü değişiklikler yapılmış
tır. 187 4-1875 öğretim yılında uygula
maya konulan ve 1887'ye kadar süren 
ilk program değişikliğine göre öğrenci
ler beş yıllık öğretim süresi içinde tef
sir, fıkıh, edebiyat, hat. genel tarih. coğ 

rafya, matematik, geometri, kimya ve 
tabiat bilgisi derslerini de kapsayan haf
talık otuz üç saatlik bir programa tabi 
olacaklardı. 1880'de programa Fransız
ca dersi de ilave edildi. 1883-1884 öğ
retim yı lında Fransızca, kimya ve tabiat 
bilgisi dersteri kaldırıldıysa da 1885"te 
İngilizce ile birlikte Fransızca seçmeli ota
rak yeniden konuldu; ayrıca kimya ve 

tabiat bilgisi de tekrar okututmaya baş
landı. 1887'de yapılan program değişik

liğiyle Türkçe seçmeli dersler arasına 
alındı. Darülulümdan mezun olanların 

öğretim seviyesinin diğer muadil okut
lardan daha yüksek olduğu ve burayı 

bitirenlerin şer'l mahkemelerle müftü
lüklerde de görevlendirilebileceği anla
şılınca mezuntarının öğretmenlik yanın

da şer'l mahkemeler ve fetva dairele
rinde görev almaları sağlandı: ders prog
ramları ve giriş şartları buna göre yeni
den düzenlendi. Ancak bu yeni düzen
lemeler Ezher mensuplarını huzursuz et
ti. Bunlar kendileri için hizmet kapıları
nın kapanacağını ileri sürerek darülulüm 
mezunlarının mahkemeler ve müftülük
lerde istihdam edilmesine karşı çıktılar. 
Nihayet hükümet 1872 tarihli ilk prog
rama dönmek zorunda kaldı. 

1895'ten itibaren Kahire Darülulümu'n
da bölüm sistemine gidilmeye başlandı. 
Özellikle 1913-1920 arasında büyük ge
lişme kaydedildi. Ülkede artan öğretmen 
ihtiyacını karşılamak üzere kontenjanlar 
arttırıldı. 1920' den itibaren öğrencilerin 
menşelerine ve istihdam alanlarına gö
re yeni bölümler açıldı. 1931 -1932 öğ
retim yılında ise tekrar tek sistem uy
gulamasına dönüldü. 

Darülulüm 1945'te Arapça tedrisat 
sahasında uzman yetiştirmek üzere kül
liye (fakülte) haline getirildi, 24 Nisan 
1946'da Külliyyetü dari'l-ulüm adıyla ı. 

Fuad Üniversitesi'ne (Kahire Üniversitesi) 
bağlandı. Dört yıllık lisans öğrenimini ta
mamlayanlardan isteyenlerin yüksek li
sans ve doktora çalışması yapmaları sağ
landı. Kahire Darülulümu. günümüzde 
orta dereceli okullara Arapça öğretmeni 
yetiştiren bir fakülte olarak varlığını sür
dürmektedir. 

Darülulümda yabancı dil dersleri ba
zan seçmeli. bazan da mecburi olarak 
okutulmuştur. İlk defa 1880'de Fransız
ca seçme li ders olarak konuldu; 1883-
1884 öğretim yılında ise müfredat prog
ramından çıkarıldı. 1885'te öğrencilerin 
İngilizce veya Fransızca'yı seçmeli ders 
olarak almaları istendi. 25 Nisan 1887'de 
Türkçe de yabancı diller arasına dahil 
edildi ve 1894'e kadar bu sistem uygu
landı. 1895-1903 yılları arasında yabancı 
dil dersleri mecburi oldu, 1904-1905 'te 
kaldırıldı. 1906-1912 arasında tekrar seç
meli ders olarak konuldu. 1913-1920 
yıllarında mecburi dersler arasına alın
dı: 1920'de ders saatleri dışında seçme
li olması uygun görüldü. 1938'de tekrar 
mecburi dersler arasına girdi. 

DARÜNNEDVE 

Darülulümun kuruluşu, İslam alemin
de ve özellikle Mısır'da modernleşme
Batılılaşma ve bunlara karşı olan panis
lamist hareketler arasındaki tartışma
ların zirveye ulaştığı bir zamana rastla
maktadır. Darülutümun kurucuları bu 
müesseseyi Batılı laşma'nın yayılmasına 

öncülük edecek bir kurum olarak kabul 
etmişlerdir. Ayrıca hükümetin Mısır'da
ki İslami eğitimi kontrolü altına alma 
isteği darütulümun kurulmasında önem
li rol oynamıştır. Zira daha önceteri Mı
sır'daki Arapça ve İslami eğitim, hükü
metten bağımsız durumda olan Ezher'in 
kontrolü altında yapılmaktaydı. Ancak 
darülulümda ders veren hocaların bü
yük bir bölümünün Ezher ulemasından 
olması ve öğrencilerinin de Ezher'den 
seçilmesi, bu müessesenin kuruluşunda 
amaçlanan hedeflere ulaşılmasını güç
leştirmiştir. Darülulümun en önemli özel
liği, yüksek seviyedeki İslami ilimleri ve 
Arapça öğretimini devletin eğitim siste
mi içerisine sokmasıydı. 
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Kureyş kabilesinin 
önemli meseleleri görüşüp 

karara bağladığı toplantı yeri. 
_j 

Kureyş kabilesinin atası sayılan Kusay 
(ö 480). Huzaa kabilesiyle giriştiği mü
cadele sonucu Kabe'ye bakma ve Mek
ke'yi idare etme işini üzerine alınca Ku
reyş kabilesinin kollarını birleştirdi; da
ha önce çadırlarda yaşayan Mekkeliler'i 
Kabe merkez olmak üzere Mekke ve çev
resine yerleştirerek onların meskenter
de yaşamalarını sağladı. Bu arada bazı 
Arap kabilelerinin elinde bulunan dini 
vazifeleri, değiştirilmemesi gereken di
ni gelenekler olarak gördüğü için yine 
onlara bıraktı. Kabe. hac ve Mekke ida
resiyle ilgili sidane. hicabe, sikaye, rifa-
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