
DARÜLHiKME 

Darülhikme bir akademi gibi çok yön
lü hizmet veriyor ve her sınıftan halka 
açık bulunuyordu. Bu arada ilmi araştır
ma yapanlara, eğitim ve öğretimde gö
rev alanlara maaş veriliyor, okuyucu ve 
müstensihlerin kalem. mürekkep. kağıt 
vb. ihtiyaçları buradan karşılanıyordu. 

Fatımiler Mısır başta olmak üzere Ku
zey Afrika'da, Filistin, Şam ve ei-Cezire 
bölgelerinde ismaili doktrinini yaymak 
için Darülhikme'yi hem bilgi hem de pro
paganda merkezi olarak kullanıyorlardı . 

Devletin fakih ve kadıları pazartesi ve 
perşembe günleri "dai'd-duat" denilen 
baş dainin başkanlığında toplanarak mez
hebin itikadi ve fıkhi meseleleri üzerin
de tartışıyorlardı. Bu otururnlara "meca
lisü'l-hikme", tutanaklara da "meclisü'l
hikme" deniyordu. Dai'd-duat tutanak
ları halifeye sunuyor, onun onayından 

sonra ayrı salonlarda toplanan kadın ve 
erkeklere bunlar okunuyordu. Toplan
tılara bizzat halife de iştirak ediyordu. 
Müstansır-Billah ei-Fatımi döneminde 
(!036-1 094) Darülhikme'de dai'd-duat 
olarak görev yapan EbQ Nasr Hibetul
lah b. Musa eş-Şirazi tam 800 oturum 
düzenlemiş ve buradaki tutanakları de
ğerlendirerek sekiz büyük cilt haline ge
tirmiştir. Genellikle bunlar fıkıh, felse
fe, siyaset. edebiyat konularıyla isınaili
lik açısından nasların te'vilini. nübüwet 
ve imarnet gibi meseleleri ihtiva ediyor
du. Darülhikme'de dini ilimierin yanı sı
ra dil, edebiyat, mantık, felsefe, tıp, kim
ya, matematik ve astronominin de oku
tulduğu. bu alanlarda değerli bilginierin 
yetiştiği bilinmektedir. Mesela hekim Ali 
b. Rıdvan, büyük matematikçi ve opti
ğin kurucusu sayılan ibnü'l- Heysem o 
dönemde yetişen ünlü bilginlerdendir. 

Darülhikme'deki ilmi araştırmalar ve 
oturumlar 1068 yılına kadar devam et
miştir. Ancak Halife Müstansır- Billah'ın 

kötü yönetimi sonucunda devlette ikti
sadi kriz baş gösterip askerin aidatı öde
nemeyince isyan eden ordu kütüphane
yi de talan etmiş, burada bulunan sanat 
eserlerini ve meşhur hattatların kalemin
den çıkmış 2400 Kur'an - ı Kerim'i ara
larında bölüşmüşlerdi. Ayrıca devetere 
yükledikleri bir kısım kitapları satmak 
üzere İskenderiye emiri vezir İmadüd
din Ebü'l- Fazl'a gönderirken bedeviler 
Ebyar köyünde kervanı soymuş, kitapları 
ciltlerinden ayırarak yakmış ve ciltlerin
den kendilerine ayakkabı yapmışlardı. 

Bu felaketin üzerinden elli dört yıl geç
tikten sonra Darülhikme'nin kapatılma-
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sına yol açan bazı gelişmeler oldu. Bun
lardan biri. buraya devam edenlerden 
Berekat ile Humeyd b. Mekki adlı yıkıcı 
fikirlere sahip kişilerin faaliyetidir. Hu
meyd b. Mekki uiOhiyyet iddia ederek 
cahil halktan bazılarını çevresinde top
lamış, Darülhikme kadrosunda bulunan 
bazı bilginierin zihinlerini çelmeyi de ba
şarmıştı. Bu durumdan endişe eden dev
let büyükleri buranın kapatılmasına ve 
suçluların cezalandırılmasına karar ver
mişti. Öte yandan Fatımiler arasında ima
rnet konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bir 
kısım halk imametin Müstansır- Billah'ın 

büyük oğlu Nizar'ın, diğer bir kısım da 
küçük oğlu Müsta' li- Billah'ın hakkı ol
duğunu savunuyordu. Darülhikme'deki 
münazaralarda Nizariyye taraftarlarının 
galip gelmesi halkın onları destekleme
sine yol açmış, iktidarı elinde buiundu
ran Müsta'liyye taraftarları ise duruma 
hakim olabilmek için Darülhikme'nin ve 
buradaki ilmi oturumların bir süre için 
tatil edilmesini kararlaştırmıştı. Aradan 
birkaç ay geçip ortalık sükOnete kavu
şunca Halife Amir- Biahkamillah. veziri 
Me'mQn ei -Bataihi'den Darülhikme'nin 
tekrar açılmasını istedi. Vezir. halifenin 
güvenliği açısından buranın saraydan 
uzak bir yere taşınmasında ısrar ettiyse 
de yeni Darülhikme saray civarında inşa 
edildi. Eskisindeki kitaplar buraya nak
ledilerek Nisan 1123'te açılışı yapıldı. O 
dönemde ilim ve ahlakıyla büyük üne 
kavuşmuş olan EbQ Muhammed Hasan 
b. Adem'in başkanlığında yeniden faali
yete geçen bu merkez kısa dönemde es
ki düzeyine ulaştı. Buradaki çalışma lar. 

Selahaddin-i EyyObi'nin Mısır'ı ele geçi
rip Fatımi Devleti· ne son verdiği 1171 
tarihine kadar devam etti. Darülhikme 
bu tarihten sonra yıkılarak yerine bir Şa
fii medresesi inşa edildi. Kitapları ise çe
şitli medreselere dağıtıldı. bu arada 
100.000 ciltkitap Kadi ei-Fazıl'ın kur
duğu Fazıliyye Medresesi'ne nakledildL 

Esas itibariyle İsmaili doktrini temel
lendirip yaymak için kurulmakla birlikte 
Hakim - Biemrilli:ih 'ın Sünni Kahire hal
kına şirin görünmek ve burada okutu
lacak akli ilimlerle ismaili propaganda
ya zemin hazırlamak için Sünni bir gö
rünüm verdiğ i Darülhikme. bazı fasıla
larla 167 yıl hizmet verdiği halde mez
hep taassubunu aşamadığ ı için Bağdat' 

taki Beytülhikme kadar verimli olama
mıştır. Beytülhikme'de sınırsız bir dü
şünce ve inanç hürriyeti mevcuttu : bu
rada tercüme yapan ve ilmi araştırma-

da bulunanlar arasında müslümanlarla 
birlikte hıristiyan. yahudi, Brahman. Sa
bii ve MecQsiler de bulunuyor. devlet 
bunlara maddi ve manevi her türlü im
kanı sağlıyordu. Halbuki Darülhikme'de 
ismaHTiiğin dışında hiçbir din ve mezhebe 
yer yoktu. Gerçi Hakim- Bi emriilah 1 009 
yılında siyasi sebeplerle Ehl-i sünnet'ten 
bazı alimierin burada ders vermelerini 
istemiş ve üç yıl süreyle Darülhikme'de 
Maliki fıkhı da ol~utulmuştu. Fakat bazı 
gelişmelerden kuşkulanan Hakim- Biem
rillah ulema ile birlikte Sünni halktan 
birçoğunu öldürtmüş ve bu olaydan son
ra ismaililer'den başkasının buraya gir
mesi yasaklanmıştı. Bu sebeplerle Da
rülhikme'nin islam ilim ve kültürüne is
tenilen ölçüde katkıda bulunduğunu söy
lemek güçtür. 
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Abbasiler devrinde 
Bağdat'ın doğusunda 

Dicle kenarındaki hilafet sarayına 

L 
ve müştemilatına verilen isim. 
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Darülhilafe önce. Ebu Ca'fer el -Man
sOr tarafından Dicle'nin batısında kuru
lan ve etrafı surla çevrili olan dairevi şe
hirde bulunuyordu. Sarayın yanında yine 
EbQ Ca'fer el-MansQr'un yaptırdığı bir 
cami ve bunların etrafında devlet daire
leri (divanlar) vardı. Mehdi- Billah halife 
olunca ( 158/ 775) hilafet sarayını Dicle'
nin doğu sahilindeki Rusafe'ye taşıdı ve 
zamanının büyük bir kısmını isabad'da
ki sarayında geçirdi. Burası aynı zaman
da halifeliğin idari merkeziydi. O döne
min ünlü aileleri de bu bölgede büyük 
konaklar inşa ettirdiler. Bunların en meş
huru. Ca'fer ei-Bermekı~nin Mualla Ka

nalı'nın güneyinde yaptırdığı saraydı. Bu 
saray Bermekıler'in uğradığı felaketten 
sonra Abbasiler'e intikal etti ve şehrin 
doğu kesiminde birçok binadan meyda
na gelen Darülhilafe'nin nüvesini mey
dana getirdi. Halife Hadi-İielhak da bu
rada ikamet etti. Onun ölümünden son-



ra HarOnürreşld Bağdat'ın batı yakası 

na geçerek Huld Sarayı'nda kalmaya baş
lad ı. Halife Emin de günlerini bu saray
da geçirdi. 

Harunürreşld'in ölümünden sonra oğul
ları Emin ile Me'mün arasında başlayan 

iktidar mücadelesinde Mansur'un inşa 

ettirdiği sarayla Emin'in oturduğu Huld 
Sarayı harap oldu. Me'mQn halife olun
ca ( 198/ 813) Horasan'da kalmayı tercih 
etti ve Bağdat'a dönmedi. Bağdat'taki 
saray nüfuzlu devlet adamlarından Ve
zir Hasan b. Sehl'e tahsis edildi. Me'mOn 
204'te (819) Horasan'dan döndüğü za
man bir süre Rusafe'de oturdu. Sonra 
da Dicle'nin sol kıyısında Muharrem ya
kınlarında kendisine bir saray yaptırdı. 
Bazı devlet dairelerini de şehrin doğu 
tarafına naklettirdi. Mu'tasım- Billah da 
Samerra'ya geçmeden önce burada kal
dı. Samerra hilafet merkezi olunca (221 1 
836) Mu'tasım'dan Mu'temid-Aiellah'a 
kadar (MüstaTn -Billah hariç) bütün hali
feler Samerra'da oturdular. Mu'temid
Aiellah 279'da (892) Samerra'dan Bağ
dat'a döndü, ancak önceki halifeler gibi 
Huld Sarayı 'nda değil şehrin doğu yaka
sında SOkusselasa ' nın aşağı tarafındaki 

bir sarayda kalmaya başladı. Bu tarih
ten itibaren onun kaldığı saray ve sara
yın bulunduğu bölge Darülhilafe (Darül
haiTfe) diye meşhur oldu. Burada bizzat 
halife ile aile efradının kaldığı Kasrü'l
firdevs. Kasrü'I-Hasenl. Kasrü 't-tacf ve 
daha sonra yapılan Kasrü's-Süreyya 'dan 
oluşan dört köşk vardı ki bunların hep
sine "harfnıü'l-hilafe" deniliyordu. Mu'te
mid-Aiellah'tan sonra gelen halifeler imar 
işine çok önem verdiler. Şehrin doğu kıs
mının üçte birini kaplayan Darülhilafe'
de halifenin ed-Darü'l -azlze denilen sa
rayından başka köşkler. camiler. çarşı

lar. hayvanat bahçesi ve parklar da var
dı. Saray ve müştemilatının etrafı hilal 
şeklinde bir iç surla çevriliydi. Selçuklu
lar zamanında surun Babülgarabe. Ba
bülbedr (Babülhassa). Babülamme (Babü 
Ammüriye). BabünnObl (Babülatebe). Ba
bünnasr. Babülbustan. Babü Sukuttemr 
ve Babülmeratib adlı sekiz kapısı vardı. 
Yeni ve kalabalık mahalleler sarayın bu
lunduğu geniş sahanın etrafını çabucak 
kuşattı. Makdisl (ö . 38 1/ 99 1 'den sonra). 
Bağdat'ın Medlnetüsselam. Baduraya. 
Rusafe ve Darülhilafe olmak üzere dört 
bölgeden o l uştuğunu söyler IAhsen ü 't· 

telcasim, s. 120) IV. (X.) yüzyılda çal' ge
niş bir alanı kaplayan Darülhilafe'de bin
lerce görevli. hizmetçi ve köle vardı. 

Hükümdarlar tarafından hilafet ma
kamına yazılan bazı mektuplarda bir say
gı ifadesi olmak üzere Darülhilafe yeri
ne bazan "ed- Darü'l- aziz", "el- Mevakı
fü'l-mukaddese" gibi tabiriere yer veril 
miştir. Bağdat'taki Darülhilafe Abbasf
ler'in sonuna kadar ayakta kalmış, Bağ
dat'ın 656 ( 1 258) yılında Moğollar tara
fından yağmalanması sırasında tahrip 
edilmiştir. Darülhilafe terkibi hilafet mer
kezi olan diğer bazı şehirler için de kul
lanılmıştır. 
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DARÜLHİI.AFE ALTINI 

II. Mahmud'un 
(1808 -1839) 

saltanatının on beş ve on altıncı 
yıllarında basılan altın sikke. 

_j 

Birine "darü'l- hilafeti'l- aliyye" , öteki
ne de "darü'l-hilafeti 's -seniyye" denilen 
bu iki sikkeye halk arasında "surre altı
nı" adı verildiği gibi "Kabe altını" da de-

1223 11808) 

tarihli 
darlıllıilafe 

a ltını 

!Istanbul 

Arkcoloji 

M üzesi, 

Te~hir. 

nr. 1945) 

DARÜLiLiM 

nilmekteydi. Ağırlık ve ayar bakımından 
atik adli altın*ları derecesindedir. Bu 
altınların tam, yarım ve çeyrekleri vardı. 
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li) İBRAHiM ARTUK 

DARÜLHUFFAz 

(bk. DARÜLKURRA). 

DARÜLİLİM 

(~l_;b) 

Ortaçağ İslam dünyasında 
bazı araştırma kurumlarına ve 

kütüphanelere verilen ad. 

_j 

_j 

islam dünyasında tercüme ve yük
sek seviyedeki ilmi araştırmaların ya
pıldığı beytülhikrne* diye adlandırılan 

merkezler, bir süre sonra yerlerini da
rülilimlere bırakmışlardır. Sadece sa
ray mensuplarının, alimierin ve bu ku
rumlarda görevli mütercimlerin girebil
dikleri beytülhikmelerin aksine bir va
kıf kuruluşu olarak teşkilatiandırılan 

darülilimler halka açık tutulmakta ve 

buralarda yer alan kütüphanelerden 
genellikle her sınıftan halk istifade ede
bilmekteydi. Araştırma kurumu hüvi
yeti taşıyan beytülhikmelerde bir bö
lüm halinde yer alan kütüphane. da
rülilimlerde çok defa bu kuruluşun en 
önemli kısmını oluşturmakta ve dola
yısıyla darülilimler bazan da "darüll<ü
tüb" şeklinde adlandırılmaktaydılar 1 Ec
he, s. 145) 
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