
DARÜTIA' LfM-i MOSiKI 

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-
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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-



dolu kadılarından Ahmed Efendi'ye geçti. 
Ancak bilinmeyen sebeplerden ötürü mat
baa faaliyet gösteremedi. Bir müddet 
sonra Sultan lll. Osman'ın Rebfülahir 1168 
(Ocak 1755) tarihli fermanıyla matbaanın 
imtiyazı yenilenerek tekrar İbrahim Efen
di ile Ahmed Efendi'ye verildi (Vankulu, 

1, 2a~bı. Kadı İbrahim Efendi 'nin ölümü 
üzerine matbaa yeni bir duraklama dö
nemine girdi. Bu durum Halil Hamid Pa
şa'nın sactaretine kadar sürdü. 

Bu arada Fransız sefarethanesinin, 
matbaanın bütün levazımatını Kadı İb
rahim Efendi'nin terekesinden satın al
ma teşebbüsünde bulunduğu haberi du
yuldu. Bunu önlemek için Vak'anüvis Ah
med Vasıf Efendi ile Beylikçi Raşid Efen
di, Kadı İbrahim Efendi'nin veresesinden 
matbaayı satın alıp birlikte işletmek üze
re Babıali'den izin istediler. Bu hususta 
Sadrazam Halil Hamid Paşa'nın Sultan 
ı. Abdülhamid'e sunduğu takrir ile fer
man çıktı (1198/ ı 784) Eskimiş aletler 
tamir ettirilerek matbaaya çekidüzen ve
rildi. Hangi semtte faaliyete geçtiği bi
linmeyen matbaa çalışmaya başladıktan 
bir süre sonra Vasıf Efendi'nin musah
hih Gelenbevf İsmail Efendi ile arası açıl
dığı gibi matbaa geliri yüzünden de Ra
şid Efendi ile anlaşmazlığa düştü. Ortak
lıkları Vasıf'ın İspanya sefaretine tayini
ne kadar sürdü (ı 5 Ramazan ı 20 ı 1 ı Tem
muz ı 787). Daha sonra matbaayı tek ba
şına işleten Raşid Efendi bir müddet son
ra işletmekten vazgeçti ve matbaa büs
bütün kapandı (1207 1 1792-93) 

lll. Selim, 1792'de Nizam-ı Cedfd ha
reketini başlattıktan sonra 1795'te Has
köy'de Mühendishane-i Serrf-i Hüma
yun'u kurdu. Bünyesinde bir matbaanın 
gerekli olduğu anlaşılınca Raşid Efen
di'nin matbaasının satın alınması yolu
na gidildi. Raşid Efendi'nin basmahane 
takımları ve basılan 316 cilt kitap, 27 Şa
ban 1211 'de (25 Şubat 1797) 7500 ku
ruşa satın alınıp mühendishaneye nakle
dildi, bir de defteri yapıldı (BA, MC, Ma
arif, nr. 2493 / ı , 3425). Matbaa nazırlığı
na mühendishane hendese hocalarından 
Abdurrahman Efendi getirildi. Gerekli 
yeni malzeme alınıp ücretli matbaa işçi
leri tutuldu (BA, MC, Maarif, nr. 2905) . Ay
rıca yabancı dilde kitapların basımı için 
Fransız hurufatı satın alındı (BA, MC, Ma
arif, nr. 4600). 

Napolyon Sonapart'ın Temmuz 1798'
de Mısır'a saldırması üzerine Fransa ile 
Osmanlı Devleti'nin arası açıldı; 2 Eylül 
1798'de Fransa ile bütün münasebetler 
kesildi. Fransız konsoloslarının ve tebaası-

nın malları ve binaları zaptedildi. istan
bul'daki elçilik binasına da girilerek mas
lahatgüzar Pierre Jean Ruffın ve diğer el
çilik mensupları Yedikule Zindam'na hap
sedildi, elçilik arşivine el konuldu, bu ara
da buradaki matbaa takımı da tahmini 
3095 kuruş değer biçilerek Hasköy'e gön
derildi. Ancak 25 Haziran 1802 tarihli 
Paris Antiaşması ve Ruffin'in teşebbüs
leriyle mallar ve matbaa geri verildi. 

Mühendishane matbaası yer darlığı yü
zünden faaliyet göstererneden 1802'de 
istanbul'da Kapalıfırın adlı semte taşın
dı. 11 Muharrem 1218'de (3 Mayıs 1803) 
Üsküdar'da. Harem iskelesi Yokuşu'nun 
başında Boyacı Ham'nda yeniden açıla
rak adına Darüttıbaati' 1- cedide denildi 
(BA, MAD, nr. 79 ı 9). Açılışa şair Ayni tara
fından tarih düşürüldü: "Musahhih ben
ctesi Ayni dedi tarih-i matbüun 1 Üçün
cü Şeh Selim dar-ı tıbaa eyledi inşa". Ye
ni Üsküdar matbaası genel yayınlara, 
mühendishane matbaası da bu okulun 
yayıniarına ayrıldı. Matbaa nazırlığına yi
ne Abdurrahman Efendi getirildi. 

Kabakçı Mustafa isyanından sonra Ni
zam-ı Cedfd hareketi müesseseleriyle 
birlikte çökmeye başladı. Levent ve Se
limiye kışlaları, Üsküdar matbaası ve baş
ka yerler büyük hasar gördü ( 17 RebTülev
vel1222 / 25 Mayıs ı807). Bu arada mat
baanın çalışmaları da aksadı. Gizli olarak 
faaliyet gösteren bazı azınlık matbaaları 
buranın ustalarını kendi matbaaianna 
çekmeye başladı. Bunun üzerine Üsküdar·
da kurulan matbaanın dışında kitap ba
sımı yasaklandı (BA, MC, Maarif, nr. 6347). 

30 Haziran 1823'te, bugünkü İstan
bul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin 
yerinde metrük halde bulunan Kaptan İb
rahim Paşa Hamarnı 20.000 kuruşasatın 
alındı. Cebehane-i Amire Nazırı İbrahim 
Saib Efendi'nin 16 Muharrem 1239 (22 
Eylül 1823) tarihli takriri ile matbaanın 
istanbul tarafına taşınması teklif edildi. 
Üsküdar matbaası 7 Şaban 1239'da (7 
Nisan 1824) buraya taşındı (BA, MAD, nr. 
7917) 

Kaptan İbrahim Paşa Sebili'nin köşe
sinde bulunan Bursa mütesellimi Musa 
Ağa'nın konağı 6 Rebfülewel 1247'de 
( 15 Ağustos 1831) 100.000 kuruşa satın 
alınıp gazetehane haline getirildi (BA, 
MAD, nr. 7917, s. ı4) . Ertesi yıl gazete
nin (Takvim-i Vekayi') ve Tabhane-i Ami
re'nin idaresi Sahaflar Şeyhizade Esad 
Efendi'ye verilerek takvimhane ve mat
baa birleştirildi. Esad Efendi'ye Takvim-i 
Vekayi'hane-i Amire ve Tabhane-i Ma'
müre nazırı unvanı verildi. 

DARÜTIIBAA 

Bir süre sonra matbaanın iş hacmi
nin artması üzerine başka bir yer aran
maya başlandı. Topkapı Sarayı surları 

içinde banknot basmak için buharlı ma
kineleri. çeşitli presleri, alet ve edeva
tıyla tamamlanmamış bir şekilde duran 
Kavaim- i Nakdiyye Fabrikası uygun gö
rülerek 1852'de matbaa buraya taşındı. 
Maarif Nazırı İbrahim Edhem Paşa'nın 
gayretleriyle bina onarılarak genişletil
di. Yönetimi de müneccim-i sanf Tahir 
Efendi'ye verildi. Açilış gününde Vak'a
nüvis Ahmed Lutfi Efendi'nin bir kıtası 
buharlı baskı makinelerinde bası larak 

açılışa katılanlara dağıtıldı. 

ll. Meşrutiyet'e kadar matbaanın adı 
Matbaa -i Amire olarak kaldı; daha sonra 
Matbaa-i Milli ve Matbaa-i Devlet şekli
ni aldı. Cumhuriyet döneminde ise Dev
let Matbaası'na çevrildi. 1939'da devle
te ait matbaaların yönetimi Milli Eğitim 
Bakanlığı'na devredilerek buraya Mil
If Eğitim Basımevi denildi (Türk matba
acılığının gelişimi ve ayrıntılı bilgi için bk. 

MATBAA). 
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