
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-
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tarihli 
darlıllıilafe 
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!Istanbul 
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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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