DARÜLiLiM
ra HarOnürreşld Bağdat'ın batı yakası 
na geçerek Huld Sarayı'nda kalmaya baş
lad ı. Halife Emin de günlerini bu sarayda geçirdi.
Harunürreşld'in

ölümünden sonra oğul
ları Emin ile Me'mün arasında baş l ayan
iktidar mücadelesinde Mansur'un inşa
ettirdiği sarayla Emin'in oturduğu Huld
Sarayı harap oldu. Me'mQn halife olunca ( 198/ 813) Horasan'da kalmayı tercih
etti ve Bağdat'a dönmedi. Bağdat'taki
saray nüfuzlu devlet adamlarından Vezir Hasan b. Sehl'e tahsis edildi. Me'mOn
204'te (819) Horasan'dan döndüğü zaman bir süre Rusafe'de oturdu . Sonra
da Dicle'nin sol kıyısında Muharrem yakınlarında kendisine bir saray yaptırdı.
Bazı devlet dairelerini de şehrin doğu
tarafına naklettirdi. Mu'tasım- Billah da
Samerra'ya geçmeden önce burada kaldı. Samerra hilafet merkezi olunca (221 1
836) Mu'tasım'dan Mu'temid-Aiellah'a
kadar (MüstaTn -Billah hariç) bütün halifeler Samerra'da oturdular. Mu'temidAiellah 279'da (892) Samerra'dan Bağ
dat'a döndü, ancak önceki halifeler gibi
Huld Sarayı ' nda değil şehrin doğu yakasında SOkusselasa ' nın aşağı tarafındaki

bir sarayda kalmaya başladı. Bu tarihten itibaren onun kaldığı saray ve sarayın bulunduğu bölge Darülhilafe (DarülhaiTfe) diye meşhur oldu. Burada bizzat
halife ile aile efradının kaldığı Kasrü'lfirdevs. Kasrü'I-Hasenl. Kasrü 't-tacf ve
daha sonra yapılan Kasrü's-Süreyya 'dan
oluşan dört köşk vardı ki bunların hepsine "harfnıü'l-hilafe" deniliyordu. Mu'temid-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 sarayından başka köşkler. camiler. çarşı
lar. hayvanat bahçesi ve parklar da vardı. Saray ve müştemilatının etrafı hilal
şeklinde bir iç surla çevriliydi. Selçuklular zamanında surun Babülgarabe. Babülbedr (Babülhassa). Babülamme (Babü
Ammüriye). BabünnObl (Babülatebe). Babünnasr. 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 uşt uğunu söyler IAhsen ü 't·
telcasim, s. 120) IV. (X.) yüzyılda çal' geniş bir alanı kaplayan Darülhilafe'de binlerce görevli. hizmetçi ve köle vard ı.

Hükümdarlar

tarafından

hilafet mamektuplarda bir saygı ifadesi olmak üzere Darülhilafe yerine bazan "ed- Darü'l- aziz", "el- Mevakı
fü'l-mukaddese" gibi tabiriere yer veril miştir. Bağdat'taki Darülhilafe Abbasfler'in sonuna kadar ayakta kalmış, Bağ
dat'ın 656 ( 1258) yılında Moğollar tarafı ndan yağmalanması sırasında tahrip
edilmiştir. Darülhilafe terkibi hilafet merkezi olan diğer bazı şehirler için de kulkamına yazılan bazı

lanılmıştır.
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II. Mahmud'un
(1808 - 1839)
saltanatının on beş ve on altıncı
yıllarında basılan altın sikke.

_j

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

nilmekteydi. Ağırlık ve ayar bakımından
atik adli altın*ları derecesindedir. Bu
altınların tam, yarım ve çeyrekleri vardı.
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DARÜLHUFFAz
(bk. DARÜLKURRA).
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DARÜLİLİM
(~l_;b)
Ortaçağ İslam dünyasında
bazı araştırma kurumlarına

L

ve

kütüphanelere verilen ad.
_j

islam dünyasında tercüme ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmaların yapıldığı beytülhikrne* diye adlandırılan
merkezler, bir süre sonra yerlerini darülilimlere bırakmışlardır. Sadece saray mensuplarının , alimierin ve bu kurumlarda görevli mütercimlerin girebildikleri beytülhikmelerin aksine bir vakıf kuruluşu olarak teşkilatiandırılan
darülilimler halka açık tutulmakta ve
buralarda yer alan kütüphanelerden
genellikle her sınıftan halk istifade edebilmekteydi. Araştırma kurumu hüviyeti taşıyan beytülhikmelerde bir bölüm halinde yer alan kütüphane. darülili mlerde çok defa bu kuruluşun en
önemli kısmını oluşturmakta ve dolayısıyla darülilimler bazan da "darüll<ütüb" şeklinde adlandırılmaktaydılar 1Eche, s. 145)
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Kaynaklar herhangi bir tarih vermeden, islam dünyasında ilk darülilmin şair
ve aynı zamanda bir Şafif fakihi olan
Ebü'l-Kasım Ca'fer b. Muhammed b.
Hamdan el-Mevsıli (ö. 323/934-35) tarafından Musul'da kurulduğunu kaydederler. Yaküt el-Hamevfnin rivayetine göre
bu vakıf kuruluşu herkese açık bir kütüphane idi. Hemen her ilim dalına ait
önemli eserlerin, özellikle kurucusunun
ilgi alanından dolayı çok sayıda fıkıh, kelam, edebiyat, felsefe ve astronomi kitabının bulunduğu kütüphanede ayrıca
ihtiyaç sahibi okuyuculara yemek veriliyor ve kağıt temin ediliyordu. İbn Hamdan'ın bütün vaktini geçirdiği bu müessesede konferanslar tertip edilmekte, ders okutulmakta ve sohbet toplantıları yapılmaktaydı. Araştırmacılar, taşıdığı özellikler dolayısıyla Mevsıli'nin
kurduğu darülilmin tam anlamıyla halka açık ilk kütüphane olduğu görüşün
dedirler. Kaynaklarda bu kurumla ilgili bilgiler, Mevsılfnin düşmanlarının tertipleri neticesinde Musul' u terkedip
Bağdat'a gidişiyle son bulmakta ve binanın da bir süre sonra harap olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü arsası üzerine SS2
(1157) yılında Ebü'l-Kasım Ali b. Muhacir'in bir darülhadis yaptırdığı. daha sonraki bir tarihte de oğlu Elvan'ın aynı yerde bir Şafii medresesi kurduğu bilinmektedir.
Darülilim adıyla anılan bir diğer kütüphane, Ebü Hatim Muhammed b. Hibban
ei-Büsti (ö. 354 / 965) tarafından Büst'te
kurulmuştur. Büyük bir hadis alimi ve
fakih olan, aynı zamanda tıp ve astronomi gibi çeşitli akli ilimiere de büyük ilgi
duyan Büsti, Şaş'tan İskenderiye'ye kadar çeşitli ilim ve kültür merkezlerini
dolaşarak seçkin ulemadan istifade etmiş, bu arada topladığı değerli kitaplardan zengin bir koleksiyon oluşturmuş
tu. Bir süre Nisabur'da ikamet eden, Semerkant ve Nesa kadılığı da yapan Büsti memleketine dönünce evinin yakının
da bir medrese ile kütüphane inşa ettirmiş ve kitaplarını dışarıya çıkarılma
mak şartıyla umumun istifadesine sunmuştu. Ayrıca talebelerin ve araştırma
cı seyyahların her türlü ihtiyacı kurum
tarafından karşılanmaktaydı. Büsti'nin
vefatından sonra da bu darülilmin V. (Xl.)
yüzyılın başlarına kadar varlığını devam
ettirdiği anlaşılmaktadır.

Makdisi. Büveyhi hükümdarlarından
Adudüddevle devrinde (978-983) Ebü Ali
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b. Sivar (Sewar) ei-Katib adlı bir kişinin
Basra ve Ramhürmüz'de iki kütüphane
tesis ettiğini bildirir. Bunlardan. araş
tırmacı Youssef Eche'nin darülilim türü
kütüphanelerden saydığı Basra'daki kuruluş İbnü'n - Nedim'de "hizanetü'l-vakf",
Makdisfde ise "darülkütüb" şeklinde geçmektedir. Özellikle Mu'tezili fikirleri yaymak için kurulmuş olduğu ileri sürülen
bu kütüphanede adı geçen mezhebin
doktrinini öğreten bir de hoca bulunmaktaydı. Yine Makdisfnin rivayetinden, zengin bir kitap koleksiyonuna sahip olan
kütüphanenin geniş bir okuyucu kitlesine hitap ettiği ve buraya yapılan vakıf
ların Mu'tezile mezhebini öğrenmek isteyenlere bazı imkanlar sağladığı da anlaşılmaktadır. Ancak burası hakkında
bilinenler Makdisfnin naklettiklerinden
öteye geçmez. Kurucusunun ölümünden sonra müessesenin ne şekilde devam ettiği konusunda herhangi bir bilgi mevcut değildir. izzeddin İbnü'I-Esir
ve Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi, 483 (1090)
yılı olaylarını zikrederlerken Basra· nın
o yılın cemaziyelewelinde mehdilik iddia eden bir müneccimin taraftarların
ca yakıldığını ve bu sırada iki de kütüphanenin yok edildiğini söylerler. Bazı
araştırmacılar, bunlardan birinin İbn Sivar'ın kütüphanesi olabileceğini ileri sürmektedirler.
Büveyhi hükümdarlarından Bahaüddevle devrinde birkaç defa vezirlik görevine getirilen Ebü Nasr Şapür b. Erdeşir, 383 (993) yılında Bağdat'ın batısın
da yer alan Kerh bölgesindeki iki sur arasında, Yakut'un rivayetine göre ise Mansür sokağında, çoğunluğu meşhur alimlerin ve hattatların kaleminden çıkmış
eserlerden oluşan büyük bir kütüphane
kurmuştur. Bu öğretim ve araştırma müessesesinde 10.400 kitabın mevcut olduğu nakledilmektedir. Sıbt İbnü'I-Cev
zfnin yazdığına göre katalogunu da bizzat kurucusu hazırlamıştı. Bağdat'ın kültür hayatında önemli bir yeri bulunan
bu kurum. yetmiş yıl kadar süren hayatında ilmi toplantıların ve edebi sohbetlerin yapıldığı bir merkez olmuştur. Ünlü şair Ebü'I-Ala ei-Maarri Bağdat'ta
kaldığı sırada bu kütüphanede çalışmış,
hafız-ı kütüblerinden Abdüsselam el Basri ve Ebü Mansür'la yakın dostluk
kurmuş, Risiiletü ·ı- gufriin adlı eserinde
de buradan söz etmiştir. Kaynaklardan
öğrenildiğine göre Ebü Nasr Şapür'un
darülilminde nazır ve hafız-ı kütüb ola-

rak çalışan kimselerin çoğu devrin ünlü alimleriydi. Ebü Nasr'ın ölümünden
(416 / 1025) sonra da mevcudiyetini sürdüren bu kurumun ne zaman ortadan
kalktığı konusunda kaynaklarda farklı
iki rivayet bulunmaktadır. Yaküt, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in 447 ( 1055)
yılında Bağdat' a girişi sırasında çıkan
bir yangında bu kütüphanenin de büyük
ölçüde zarar gördüğünü söyler. Yangın 
dan artakalan eserleri gözden geçiren
Tuğrul Bey'in veziri Amidülmülk Kündürf bazı kitapları seçerek Horasan' a götürmüştür. İbnü'l-Esfr ve Bündarf ise
kütüphanenin 451 (1059) yılında çıkan
yangında yok olduğunu naklederler.
İslam dünyasındaki darülilimlerin en
ünlüsü, 39S'te (1004) Fatımf Halifesi
Hakim- Biemrillah tarafından Kahire'de
kurulan ve Darülhikme adıyla da tanı
nan merkezdir. Hakim-Biemriilah büyük
bir özenle inşa ettirdiği ve döşettiği bu
kuruluşta, kitaplarının büyük bölümü
saray koleksiyonundan sağlanan çok zengin bir de kütüphane bulunuyordu. Kaynaklar, başlangıçta Sünni bir hüviyete
sahip olan bu müssesede bütün ilim dallarından eserlerin mevcut olduğunu belirtirler. Her sınıftan insana açık olan darülilmin masrafları önceleri Hakim- Biemrillah'ın özel bütçesinden karşılan
maktaydı. Halife 400 ( 1009) yılında hayratının tamamı için bir vakıf kurduğun 
da buraya da vakfın gelirlerinden pay
ayırdı. Darülilimde kütüphaneden baş
ka toplantı ve dersler için de ayrı bölümler vardı . Kuruluşunun ilk yıllarında burada yapılan ilmi toplantılara. başta devrin ünlü muhaddisi Abdülganf el-Ezdf olmak üzere birçok Sünni alim geliyor ve
aralarına zaman zaman Halife HakimBiemrillah da katılıyordu. Muhtemelen
Hakim'in hilafeti süresince Sünni karak. terini muhafaza eden darülilim, onun
ölümünden sonra ismailf propagandacı
ları (dal) yetiştiren bir merkez haline geldi ve daidduatların kontrolü altına girdi. Youssef Eche'ye göre Hakim -Biemrillah'ın darülilme Sünni bir görünüm vermesinin iki sebebi olabilir : Birincisi, şid
detli ismailf propagandası neticesinde
isyan edecek hale gelen Sünni Kahire
halkını yatıştırmak, ikincisi ise burada
akutulacak felsefe dersleriyle ismiiili propagandaya bir zemin hazırlamak. Bu müessese, Fatımiler'in imarnet konusunda
Nizariyye ve Müsta'liyye olmak üzere ikiye ayrılmaları sonucunda Vezir Efdal b.

DARÜLiSlAM
Bedr el-Cemal! tarafından kapatılmışsa
da kısa bir süre sonra S17 ( 1123) yı l ın
da Vezir Me'mUn ei-Betaihfnin gayretleriyle başka bir binada tekrar açılmış
ve Selahaddin-i EyyUbfnin Kahire'yi fethedip (ı ı 7 ı) Fatımi saltanatma son vererek ismam propagandasının merkezi
haline getirilmiş olan diğer kütüphanelerle birlikte burayı da dağıtmasına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Halife
Hakim-Biemrillah'ın , bundan başka Fustat'ta ve bir kiliseden faydalanmak suretiyle de Kudüs'te birer darülilim daha
kurduğuna dair bazı rivayetler vardır (Kahire'deki darülilim hakkında daha geniş bilgi için bk. DARÜLHİKME)

Kaynaklar,

Trablusşam

yaklaşık kırk yıl

ve

civarında

(1070-1 109) hüküm sü-

Ammaroğulları'ndan ,

burada kurdarülilim dolayısıyla övgüyle söz
ederler. Zehebfnin nakline göre her ne
kadar bundan önce de Trablusşam'da
bazı kütüphaneler bulunuyor idiyse de
bunlardan hiçbiri darülilim kadar şöhret
kazanmamıştı. Çok zengin bir kütüphaneye sahip olan bu müesseseyi, şehrin
Fatımi valisinin ölümü üzerine bağımsız
lığını ilan eden Kadı EbU Talib Hasan b.
Ammar, mensup olduğu Şii-İsmam mezhebinin akldesini yaymak ve dal yetiştir
mek için kurmuş ve başta Ebü'I-Hasan
Ali b. Muhammed b. Arnmar olmak üzere diğer Ammari emirleri de kitapların
sayısını arttırmışlardı r. islam kaynakları bu kütüphanedeki kitap sayısı hakkında 100.000 ile 3.000.000 arasında
değişen rakamlar verirler. Youssef Eche, bu sayıyı 3.000.000 olarak veren
İbn EbU Tayy'ın Şii olması sebebiyle mübalağa etmiş o l abileceğini belirterek
100.000 rakamının daha makul göründüğüne dikkat çekmektedir. İ bn Furat
bu darülilimden bahsederken dünyada
bir benzerinin bulunmadığını söyledikten sonra burada görevli 180 müstensihten otuzunun gece gündüz devamlı
çalıştığı. Ammaroğulları'nın çeşitli ülkelerdeki adamları tarafından satın alı
nan kitaplarla kütüphanesinin çok zenginleştiği ve bu sebeple İslam dünyası
nın her yerinden buraya okumak, araş
tırma yapmak için pek çok öğrenci ve
hocanın geldiği yolunda bilgiler vermektedir. Ne yazık ki bu müessese, Trablusren

dukları

şam'ın Haçlılar tarafından işgali
sırasında

(1 109)

önce yağmalanmış , sonra da
Olga Pinto, darülilmin yakı 
lışının islam kaynaklarında canlı bir şe-

yakılmıştır.

kilde tasvir edilmesine karşılık hıristi
yan kaynaklarında hiç yer almamasını,
müslüman tarihçilerin olayı İskenderiye
Kütüphanesi ' nin ya kılmasına benzeterek Haçlılar'a yükleme çabasında olabilecekleri şeklinde açıklayan Lammens'e
karşı çıkmakta ve bu durumu, islam kültürünü çok az tanıyan ve ondan nefret
eden Haçlılar'ın her yerde kütüphane
tahribi yaptıkları için bu olayın hıristi
yan tarihçilerinin dikkatini çekmemiş
olabileceği

şeklinde yorumlamaktadır.

Öte yandan Batı kaynaklarının, Haçlı
lar'ın yaptıkları somut delillerle sabit
pek çok ta hri batı görmezlikten geldikleri veya küçülterek naklettikleri de bilinen bir gerçektir.
Ortaçağ İslam dünyasında bunlardan
başka, kaynakların hakla rı nda kısaca

bilgi verdikleri birkaç darülilim daha bulunmaktadır. Basra'da İbn Ebü'I -Beka'nın (ö 499/ ı 105) kurduğu darülilimde
Zehebfnin rivayetine göre 12.000 cilt kitap mevcuttu; bu müessese bedeviler
tarafında n yağmalanarak yok edilmiş
tir. Hamdani hükümdarlarından Seyfüddevle ei-Hamdani'nin (945-967) Halep'teki kütüphanesi her ne kadar kaynaklarda darülilim adıyla geçmiyorsa da Youssef Eche, V. (Xl.) yüzyılın ortalarına kadar kurulan kütüphanelerin darülilim
karakteri taşıdığını göz önünde tutup
bunun da onların arasına dahil edilmesi
gerektiğini ileri sürmektedir. Yine Zehebfnin bildirdiğine göre bu kütüphanede
Seyfüddevle ve başkaları tarafından vakfedilmiş 10.000 cilt kitap bulunmaktaydı. Kaynak,larda bu kütüphanenin, kuruluşundan bir asır sonra yandığı veya
Şiiler'le Sünniler arasında çıkan bir çatışma sırasında yağma edildiği şeklinde
farklı

rivayetler mevcuttur. Şerif er-Radfnin (ö. 406/ 1015) ve İbnü'I-Marista
niyye'nin (ö 599/ 1202) Bağdat'ta kurdukları darülilimler ise uzun ömürlü ola-
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mamıştır.

Sünni görüşün kuwetli bir savunucusu olan NUreddin Zengive Selahaddin-i EyyUbi gibi hükümdarların İslam
dünyasında önemli bir siyasi güç haline gelmeleri, daha ziyade Mu'tezili,
ismaili ve Batını görüşlerin bir öğre
tim ve propaganda merkezi haline gelmiş bulunan darülilimlerin üç asır kadar süren hayatlarını sona erdirmiş ve
darülilimlerin yerini Sünni birer kuruluş olan darülhadis ve medreseler al-

el- Hıtat
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Müslüman bir devletin
hakimiyeti altındaki topraklar için
kullanılan fıkıh terimi.

_j

Arapça'da "ev, mahalle, bir kavmin
veya yerleştiği yer" anlamı
na gelen dar kelimesi mecazi olarak kabile manasını da ifade eder. islam hukukunda ise "İslami veya islam dışı bir
konakladığı
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