
dımla muhacirlerin harap ettiği okul bi
nası onarıldı. 

1884 yılında Darüşşafaka'yı ziyaret 
eden ve okuldan çok memnun kalan Sad
razam Küçük Said Paşa'nın gayretiyle, 
Darüşşafaka'nın iaşe bakımından eksik
liklerinin tamamlanmasına ve bunun ma
liye hazinesinden karşıtanmasına karar 
verildi. Ayrıca Said Paşa'nın Darüşşafa
ka hakkında verdiği bilgilerden mem
nun olan ll. Abdülhamid, o yıl mektebi 
bitiren altı öğrenciyi kabul etti. Öğren
ciler bizzat yaptıkları tabloları padişaha 

verdiler. Bu tarihten sonra Darüşşafa
ka'dan her yıl mezun olanların isimleri
ni ve tablolarını padişaha takdim etme
leri adet haline geldi. 

Yeniden eski gücüne kavuşan Darüş
şafaka'nın bu dönemi de uzun sürmedi. 
Okulun kurucusu ve destekleyicisi olan 
Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye zayıf
ladı. Her türlü toplantının yasaklandığı 
bu dönemde cemiyet üyeleri bir araya 
gelemez oldular; nihayet 1888'de top
lantılarını fiilen tatil ettiler; Darüşşafa
ka tekrar mali sıkıntı içine düştü. Duru
mu öğrenen ll. Abdülhamid Darüşşafa
ka'yı himayesine alarak Maarif Nezare
ti'ne okula 458 lira nakdi yardım yapıl 

masını emretti. Sadrazam Cevad Paşa 
da Osmanlı Devleti'nden imtiyaz alan şir
ketlerin Darüşşafaka'ya nakdi yardım 
yapmaları usulünü başlattı; ayrıca Da
rüşşafaka mezunlarının Posta ve Telgraf 
Nezareti ile Rüsümat İdaresi'nde çalış
maları konusunda bir irade çıkar:ılması
nı sağladı. 

Darüşşafaka'da gelirlerin sabit kalma
sına karşılık öğrenci sayısının zamanla 
400'den 700'e yükselmesi, 1894'ten iti
baren eğitimde önemli gerilernelere se
bep oldu. Bunun üzerine padişah çıkar
dığı bir irade ile Darüşşafaka'yı 1903 yı
lında Maarif Nezareti'ne bağladı; bu sa
yede hem idari personel ve öğretmen 
açığı büyük çapta kapatıldı, hem de oku
lun maddi ihtiyaçları karşılandı. Ancak 
bu değişiklikle Darüşşafaka'nın bir dev
let okulu halini alması, kuruluş amacın
dan uzaklaşmasına yol açtı. Nitekim o 
güne kadar mektebe fakir ve yetim müs
lüman çocuklar alınırken bu değişiklik
ten sonra analı babalı olanlar, hatta bir
çok ileri gelen ailenin çocukları da oku
la girmeye başladı. Bu durum ll. Meş
rutiyet'in ilanma kadar devam etti. 

ll. Meşrutiyet'in getirdiği hürriyet ha
vasından faydalanan Darüşşafaka me
zunları. 8 Ağustos 1324'te (21 Ağustos 

1908) bir araya gelerek mezunlar cemi-

yetini kurdular. Cemiyetin daveti üzeri
ne, devrin meşhur siyasilerinin de arala
rında bulunduğu Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i 
İslamiyye üyeleri 16 Kanunusani 1324'te 
(29 Ocak 1 909) toplandı. Cemiyet, nizam
namesi gereği tabii reis olan sadrazarnın 
başkanlığında yeniden çalışmalarına baş
ladı ( 12 Mart 13251 25 Mart 1909). İlk iş 
olarak Darüşşafaka'yı geri almak için Ba
bıali'ye ve Maarif Nezareti'ne müracaat 
etti. Yedi ay kadar süren yazışmalardan 
sonra Darüşşafaka Cem'iyyet-i Tedrisiy
ye-i İslamiyye'ye iade edildi (4 Temmuz 
13251 17 Temmuz 1909) . Maarif Nezareti'
nin Darüşşafaka'ya verdiği yıllık 859.000 
kuruş tahsisatın bundan böyle aylık ola
rak ödenmesi ve mektebin eğitim ve öğ
retiminin diğer özel okullar gibi maarif 
müfettişlerince denetlenmesi kabul edil
di. Darüşşafaka , Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i 
İslamiyye idaresindeki bu özel durumu
nu Cumhuriyet dönemine kadar korudu. 

Cumhuriyet'in ilanından sonra Darüş
şafaka da maarifin normal orta öğretim 
programını uygulamaya başladı ve Da
rüşşafaka Lisesi adını aldı. Cem'iyyet-i 
Tedrisiyye-i İstamiyye' nin adı 26 Nisan 
1935'te Türk Okutma Kurumu. 3 Ocak 
1953 tarihinde de Darüşşafaka Cemiye
ti olarak değiştirildi. Cemiyetin ilk ku
rucuları, okulun geleceğini güven altına 
alabilmek için başkanlığı sadrazarnlara 
vermişlerdi. Cumhuriyet'in ilanından son
ra da başbakanlar cemiyetin tabii baş
kanı sayılmıştır. 

Darüşşafaka Lisesi'nde 1955 yılında 
İngilizce öğretime geçildi. Önceleri iki 
yıllık hazırlık sınıfıyla birlikte sekiz yıl de
vam eden öğretim, sonradan hazırlık sı
nıfının bir yıla indirilmesiyle yedi yıla dü
şürüldü. Darüşşafaka Cemiyeti 15 Tem
muz 1969'da aldığı bir kararla okulda 
karma eğitimi başlattı. 1971-1972 öğ
retim yılında, ihtiyaçları artık karşılaya
maz duruma gelen eski binadan okul 
bahçesinin bir bölümüne inşa edilen ye
ni binaya geçildi. Eski bina ise müze ha
line getirildi. Günümüzde de babasız ve
ya anasız babasız fakir çocukları kabul 
eden Darüşşafaka' nın ihtiyaçları hayır 

sever yurttaşların bağışlarıyla karşılan
maktadır. Okulda parasız yatılı öğrenim 
gören öğrenciler bunun karşılığında her
hangi bir yükümlülükle bağlı değildir

ler. Öğrencilerin ders araçları ve giyim 
eşyaları da okul tarafından sağlanmak
tadır. Bugün 600 civarında öğrencinin 
eğitim gördüğü Darüşşafaka ·dan çok 
sayıda ilim adamı, idareci, asker ve sa
natkar yetişmiştir. 

DARÜTIA' LlM-i MOSiKi 
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DARÜŞŞiFA 

(bk. BIMARİSTAN). 

DARÜTIAKIYYE 
( ~~;ı~) 

Bazı itikadi fırkalarca 
muhaliflere karşı gerçek inancın 

gizlendiği yer anlamında 
kullanılan tabir 
(bk. TAKlYYE). 

DARÜTIA'LİM-i MOSİKİ 

( ıh-.r ~G~~ ı 

İstanbul'da kurulan 

_j 

_j 

Türk mOsikisi cemiyeti ve topluluğu. 
L _j 

1912 yılında bestekar ve ud sanatçısı 
Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzade
başı'nda faaliyetine başladı. Bazı yayın
larda kuruluş tarihinin 1916 yılı olarak 
gösterilmesi yanlıştır. Amacı Türk müsi
k.isini geliştirmek, ses ve saz sanatkar-
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Darütta'lim-i Müsi kı Cemiyeti kuruculan ve ilk üyeleri 

!ayaktaki ler !soldan sağal: Hanende Arap cema l. neyzen 

ihsan. üdi Fahri Kopuz. tanburi Ahmet Bey, ka nuni ve 
hanende Reşa d Bey; oturanlar ıso! dan sağal: keman i ve 
üdi Haşim Bey, hanende Sıdk ı Bey, kanuni Ama Bey, ke

mani Resad Erer ; Vural Sözeri 

ları yetiştirmek olan cemiyetin kurucu
ları Fahri Bey. kemanf ve piyanist Re
şad Bey (Erer). neyzen ihsan Aziz Bey 
ve kanuni Ama Nazım'dır. Darütta'lim-i 
Müsiki'nin kurucuları dışındaki ilk üye
leri arasında neyzen ihsan Bey, l<emani 
ve tanburi Ömer Bey. tanburf Ahmed 
Neş'et Bey, kemani ve üdi Haşim Bey, 
hanende Sıdkı ve Hafız Memduh (imre) 
beylerle hanende Arap Cemal Bey (Ca
lan) bulunmaktadır. Gerek öğretici ge
rekse icracı olarak görev alan bu sanat
çı kadrosu sonraları şu isimlerle geniş
ledi : Kemani Ahmed Cevdet Bey (Çağla}. 
kanuni Hasan Ferid Bey (Ainar). kanuni 
Vitali Efendi. tanburi izzeddin Bey (Ökte). 
santuri Zühdü Bey (Bardakoğlu}. santurl 
Nebile Nazım Hanım. üdi ve tanburi Se
lahattin Bey (Pınar). kemençevi Hafid Bey, 
kanuni Naime Hanım (Sipahi). piyanist 
Fevzi Bey (Arslangil). hanende Celal Bey 
(Tokses). hanende Mustafa Zeki Bey (Çağ
larman). Hamid Bey (Dikses). Hafız Bur
han Bey (Sesyılmaz). Sabri Süha Bey (An
sen). Mustafa Bey (Çağlar). Safiye Hanım 
(Ayla}. ilk yıllarda Suphi Bey (Ezgi) klasik 
eserler meşki, Hüseyin Sadeddin Bey de 
(Arel) nazariyat dersleri verdi. Onların 

öğrencisi olan Fahri Kopuz. sonraki yıl
larda ud derslerinin yanı sıra usul ve ma
kam derslerini de vermeye başlamıştır. 

Dönemin ünlü müsikişinaslarının ders 
verdiği ve çok sayıda ta!ebenin yetiştiği 
bu özel kurum, eğitim ve öğretimin yanı 
sıra hoca ve talebelerden meydana gelen 
Darütta'lim-i Müsiki Heyeti adlı icra top
luluğu ile de seviyeli konserler vermiş ve 
plaklar doldurmuştur. Bu klasik Türk mü
sikisi konserleri sırasıyla Beyazıt'taki Mo
da ve Merkez kıraathanelerinde. daha 
sonra Şehzadebaşı'ndaki Şems Kıraatha-

~o 

nesi 'nde perşembe. cuma ve pazar gün
leri. ayrıca ramazan ayında her akşam 
düzenli bir şekilde devam etmiş ve dev
rin müsiki severlerinin çok yakın ilgisiyle 
karşılanmıştır. Heyet bu başarılı icrala
rını iki defa Almanya ve üç defa Mısır'da 
verdiği konserlerle de sürdürmüştür. 

Özel müsiki kurumlarının en uzun 
ömürlüsü olan ve zamanın gözde bir 
müsiki okulu haline gelen Darütta'lfm-i 
MOsiki. ayrıca gerçekleştirdiği yaprak 
ve defter biçimindeki nota yayını ile de 
Türk müsikisi repertuvarına önemli kat
kılarda bulunmuş, üç seri küçük. bir se
ri de orta boy nota yayını yapmıştır. Üze
rinde seri numarası bulunan küçük boy 
yayınlardan iki serinin kapaklarında Arap 
harfleriyle neşredilenlerinde tanbur ça
lan kız. Latin harfleriyle yayımlananla
rında ise lir kompozisyonu bulunmakta
dır. Bu serilerden biri perakende nota
lar. diğeri fasıl defterleri şeklindedir. Kü
çük boy nota serisinin üçüncüsü de "su
da yüzen kuğu" kapak kompozisyonu ile 
"Asar- ı Nefise-i MOsikiyye" adı altında 
neşredilmiş perakende notalardır. Orta 
boy yayınlar ise perakende notalar. izak 
Algazi külliyatı . süzidil fasıl defteri ve 
Ali Salahi Bey'in ud metodudur. Ayrıca 
"Tanbüri Cemi! Külliyatı" bu seride ya
yımlanmıştır. 

Darütta'lim-i MOsiki çeşitli plaklar da 
yapmıştır. Odeon firmasınca kaydedilen 
yetmiş sekiz devirli bu plakların yüz eti
ketlerinde kurumun ismi "Conservatoi
re Turque" şeklinde kaydedilmiştir. 

Yirmi yıl kadar büyük bir canlılıkla fa
aliyetlerini sürdüren . Darütta'lim-i MO
siki. 1931' de bazı üyelerin ayrılması üze
rine dağıldı. Bir müddet sonra Fahri Ko
puz tarafından yeniden faaliyete geçirii
diyse de onun 1939' da Ankara Radyo
su'nda görev almasıyla kapandı. 

Darütta'lim- i Müsi kı Heyeti'nden bir gru p !soldan sağa: 
Kemani Cevdet Çağla, kanuni Naime Sipahi. neyzen ihsan 

Bey, kanuni Ferid Alnar. üdi Fahri Kopuz. hanende Zeki 

Çağlarman , h<lfız Memduh ve Celal Tokses; Vural Sözeri 
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DARÜTIIBAA 
( -..:.~G~~) 

Osmanlı topraklarında 
ve islam aleminde kurulan 

ilk matbaaya verilen ad. 
_j 

ibrahim Müteferrika· nın 1139 Zilka
de ortalarında ( 1727 Temmuz başları). Sul
tan lll. Ahmed'in fermanı ve Şeyhülislam 
Yenişehirli Abdullah Efendi'nin verdiği 
fetva ile istanbul'da Yavuz Sultan Selim 
semtindeki evinde kurduğu matbaada 
bastığı Vankulu Lugatı'nda (gurre-i Re
ceb 1141 1 31 Ocak 1729) matbaanın adı 
ilk defa Darüttıbaati ' l-ma'mOre şeklin

de geçer. Halk arasında ve bazı resmi 
kayıtlarda burası "basmahane··. "tab'ha
ne" ve "karhane-i basma" adlarıyla da 
anılmıştır. Daha sonraları ise bu isim Da
rüttıbaati'l-amire. Tabhane-i Hümayun. 
Tabhane ci Amire. Darüttıbaati ' s -sulta
niyye, Matbaa-i Amire, Millf Matbaa. Dev
let Matbaası gibi değişik biçimlerde kul
lanılmıştır. Ayrıca Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa'nın Bulak'ta kurduğu matbaa Da
rü't-tıbaati'I-Mısriyye adıyla anılmış, Arap 
harfleriyle kitap basabilen istanbul'daki 
Fransız elçiliği matbaası ile (Darü't-tıba

ati'l-kaine fT beyti elçi-i devleti'l-Fransaviy
ye) Paris (Darü't-tıbaati'l-melikiyyeti'l

ma'mürel ve Viyana'daki (Darü't-tıbaati'd
devleti'l-imparatoriyye) kraliyet matbaa
ları bu harflerle yaptıkları baskılarda . 
matbaayı "darüttıbaa" kelimesiyle kar
şılamışlardır. Yine bazı özel matbaalar 
da bu genel adı kullanmışlardır (Darü't
tıbaati el-Hac izzet Efendi gibi). 

ibrahim Müteferrika'nın ölümünden 
( 1158/ ı 745) sonra matbaanın imtiyazı, 
Sultan I. Mahmud ' un 1160 Muharrem 
(Ocak 1747) tarihli fermanıyla, müştere
ken işletilrnek üzere kendisinin yetiştirdi
ği Rumeli kadısı ibrahim Efendi ile Ana-


