DARÜLKURRA
lacağı da açıktır. Nitekim halkının irtidad ederek istila ettiği ülke. imam Şa
fii'ye göre küfür hükümlerinin uygulanmasıyla darülharbe dönüşür. Zira malIarın ve arazilerin mülkiyeti esasen irtidad edenlere ait olup bir el değiştirme
söz konusu değildir.
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·ver, mekan. ev" gibi anlamlara gelen dar ile "okuyan" anlamındaki karl kelimesinin çağu l u olan kurra kelimelerinden meydana gelen darü'I-kurra. Kur'an-ı
Kerim'in öğ retildiği, bir bölümünün veya tamamının ezberletildiği ve kıraat vecihlerinin talim etiirildiği mektepler için
kullanılmıştır. Bu müesseselere darülkur'an ve darülhuffaz adı da verilir.
Çok güzel Kur'an okuyan ama Abdullah b. ümmü Mektüm'un Medine'ye hicretinde, Mahreme b. Nevfel'in darOikurra denilen evinde misafir olduğu şeklin
de İbn Sa'd'da yer alan bir rivayetten

(et- Tabalcat, IV, 205). bu ismin mescidler
dışında

Kur'an okunan ve öğretilen yerler
için daha Hz. Peygamber devrinde kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu
ev muhtemelen İbn Şebbe'nin sözünü
ettiği, Mescid-i Nebevi'nin güneydoğu
köşesinde yer alan ve sonradan Abbas!
Halifesi Mehdi- Billah tarafından satın
a lınıp m escide dahil edilen binadır ( Tarfl]u'l-Medfneti'l-müneuuere, 1, 241). Aynı
rivayeti İbn Abdülber'den nakleden Huzaf, bu olayın medreselerin kuruluşuna
örnek teşkil edebileceğini söyler.
Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğ 
retimi daha çok Darülerkam'da olmuş
tur. Akabe biatlarından sonra Hz. Peygamber Medineliler'e Kur'an muallimi
olarak Mus'ab b. Umeyr'i göndermişti.
Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği
bir kısım valiler aynı zamanda Kur'an
muallimleriydi. Mescid-i Nebevi'de bu
görevi Hz. Peygamber bizzat yapmakla
birlikte Ubade b. Samit'i de Suffe ashabına Kur'an öğretmekle görevlendirmiş,
mescidlerde Kur'an derslerini teşvik etmiştir: "Allah'ın evlerinden birinde, Allah'ın kitabını okumak ve kendi araların
da mütalaa etmek (tedarüs) üzere toplanan her topluluğa Allah iç huzuru verir;
onları rahmet bürür. çevrelerinde melekler toplanır ve Allah onları meleklerin yanında anar'' ( Müslim, "?:ikr", 38; HaUb et-Tebrfzi, I, 71 lnr 711). Hadiste geçen "tedarüs" kelimesi bütün Kur'an
ilimlerine şamil olmalıdır.
Dokuz mescidde eğitim ve öğretimin
devam ettiği Medine'den başka fethedilen ve yeni kurulan merkezlerde ashabın kıraatte mahir olanlar Kur'an dersleri vermişlerdir. D ımaşk'ta (Şam) Emeviyye Camii'ndeki ders halkalarının birçoğ u kıraatı e ilgiliydi. Ebü' d- Derda burada Kur"an talim ettiği için "Muallimü ' ş 
Şam" veya ''Kariü'ş-Şam" unvanıyla anıl
mıştır. Öğrenci sayısının zaman zaman
1500' ü geçmesi onun derslerine olan
rağbeti gösterir. Ebü'd- Derda vefat etmeden önce, yerine kıraatini takdir ettiği sahabi Fedale b. Ubeyd el-Ensarf'yi
hoca olarak görevlendirmesi için Suriye
Valisi Muaviye b. Ebü Süfyan'a tavsiyede bulunmuştu. Seyahatleri sırasında Dı
maşk'a da uğrayan İbn Cübeyr, bu şe
hirde bütün gün devam eden Kur'an
dersleri hakkında bilgi vermektedir. Sabah namazından sonra "seb'" denilen
meclisle başlayan kıraat dersleri ikindiden sonra "Kevseriyye" adı verilen derslerle devam ederdi. Burada, kendilerine
"Kevserf" denilen ve Kur'an'ı ezberleme-

de güçlük çeken yüzlerce kişiye Kevser
süresinden itibaren namaz süreleri talim
ettirilirdi (er-Rihle, s. 244). Birçok merkezde Kur'an dersleri veren ashaptan
itibaren tabiln ve tebeü't-tabifn dönemlerinde değişik lehçelere göre okuyuş tarzları şekillenmeye başladı. Hicri
ll. yüzyılda Medine'de Nafi" b. Abdurrahman. Mekke'de Ebü Ma'bed Abdullah b. Keslr ve Humeyd b. Kays el-A' rec;
Küfe'de Asım b. Behdele, Hamza b. Hablb, Ali b. Hamzael-Kisaf ve A'meş ; Basra'da Ebü Amr b. Ala; Dımaşk'ta İbn
Amir kıraat ilminde şöhret buldular. Bunlardan İbn Keslr, Nafi', İbn Amir, Ebü
Amr, Hamza, Kisaf ve Asım ' ın okuyuş
tarzları "kıraat-i seb'a" olarak tanındı.
EbQ Ca'fer Yezfd b. Ka'ka', Ya'küb elHadramf ve Halef b. Hişam'ın kıraatle
riyle sayısı ona çıkan mütevatir kıraat
ler daha sonra darülkurraların başlıca
derslerinden oldu.
Camiler uzun süre bilhassa Kur'an ve
hadis tahsilinin merkezi olma özelliğini
korudular. Buralarda ileri seviyede Kur'an
öğrenimi için oluşturulan ders halkaları
"se b"' ve "tasdfr" diye anıldı; kıraat hocasına " şeyhü'I-kıraa" , görevine de "meşlhatü' I- kıraa" denildi. Şehir camilerinde yürütülen Kur'an okutma faaliyeti
"meşfhatü'l- mescid", ordugahlarda yürütülen faaliyetler "meşfhatü'I-cünd" ismini aldı. Bu sonuncunun hacalarma "kariü'l- cünd" de denilirdi. Evliya Çelebi'nin selatin, vüzera ve diğer ileri gelenIerin camilerinin her birinde bir darülkurra olduğunu söylemesinden de anlaşılacağı gibi mescidlerde kıraat ilminin
okutulduğu özel bölümlere Osmanlılar
darülkurra adını vermişlerdir.
İlk dört asırda yüksek seviyede Kur'an
dersleri yalnız camilerde verilmekte.
m escidierde ibadet huzurunu bozacağı ·
düşüncesiyle küçük çocuklara "küttab"
adı verilen mekteplerde Kur'an öğretil
mekteydi. Buharf'nin bir rivayetinden
("Diyet", 27) daha Hz. Peygamber döneminde var olduğu anlaşılan ve Osmanlı
lar'daki sıbyan mekteplerini andıran küttablarda çocuklara okuma yazma öğ
retildikten başka temel dini bilgiler ve
Kur'an da öğretiliyordu. Yazı ve Kur 'an
dersleri ayrı ayrı hocalar tarafından verilir ve bunların farkını belirtmek için
Kur'an hacalarma "muallim" veya "mukrf", yazı hocalarına da "mükettib" denilirdi. Mekteplerin Kur'an talimi ağırlıklı
olanlarına sonradan "Kur'an küttabları"
denilm iştir. Bu okulların daha Muaviye
zamanında Dımaşk'ta mevcut olması bun-
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ların erken dönemde yaygınlaştığını göstermektedir.
İslam dünyasında ilk medreseler hicri
IV. yüzyılın ortalarında Nişabur' da kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı "darüssünne" denilen hadis okullarıydı. Diğer
lerinde, sonraki bazı medreselerde örneği görülen darülkurra ve darülhadis gibi bölümlerin olup olmadığı kesin olarak bilinmemekle birlikte hocalarından
bir kısmının mukri olmasından da anlaşılacağı üzere okutulan dersler arasın
da kıraat ilminin önemli bir yer tuttuğu
muhakkaktır.

Camiler dışında yüksek seviyede Kur'an
öğretimi için kurulan ilk müstakil medreseler darülkur'anlardır. Dımaşk'ta Emir
Şücaüddevle Sadir b. Abdullah tarafın
dan 391 'de (1001) Sadiriyye Medresesi'nin yaptırılmasının ardından Şam kurrasından olan ve İbn Amir kıraatini iyi
bilen Rişa' b. Nazif, IV. (X.) yüzyılın sonlarında veya V. (Xl.) yüzyılın başlarında
buranın ilk darülkur'anını kurmuştur. Bu
darülkur'an, kurucusu ve hocasına izafeten Rişaiyye Darülkur'anı adıyla anıl
mıştır.

Nuaymi, Rişaiyye dışında Dımaşk'ta
bulunan diğer darülkur'anları Cezeriye,
Haydariye, Dellamiye, Sencariye, Sabuniye ve Vecihiye adlarıyla belirtir. Bunlar
VIII ve IX. (XIV ve XV.) yüzyıllara ait olup
her biri kıraat ilminde mahir bir alime
izafe edilmiştir. Bu alimierin ölümünden
sonra ilmi fonksiyonlarını fazla devam
ettiremedikleri anlaşılan medreselerin
bina olarak sadece üçü mescide çevrilmiş olarak zamanımıza kadar gelebilmiştir. Ancak İbn Kesir'in VIII. (XIV.) yüzyılın ortalarına dair verdiği bilgilerde baş
ka darülkur'anlardan da söz etmesi, Dı
maşk'ta o dönemdeki darülkur'an sayı
sının Nuaymfnin verdiği rakamdan daha fazla olduğunu göstermektedir. Dı
maşk'ta ayrıca darülkur'an ve darOihadisi müştereken bünyesinde toplayan
veya sadece darülhadis olarak zikredildiği halde kıraat-i seb'a da okutulan öğ
retim kurumları da mevcuttu. Eşrefiyye
Darülhadisi'nin hocaları arasında mukri
ve vakfiye gereği sayıları onla sınırlı olan
kıraat - i seb'a öğrencileri vardı (Sübkf.
n. I09l.
Darülkur'anlar sadece

bölgesine
ziyaret eden
İbn BattGta. Kur'an öğrenmek üzere buraya gelen öğrencilerin kalması için yapılmış 300 adalı büyük bir medreseden
söz etmektedir (er-Rif:ıle, s. 183) Özellikle darülkurra veya darülkur'an şeklinde
Şam

münhasır değildi. Vasıt'ı
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adlandırılan bölümleri olmasa da Kur'an
ilimlerinin medreselerde de ders ola-.
rak okutulduğu muhakkaktır. Bağdat'
taki Müstansıriye Medresesi'ndeki darülkur'anda bir kıraat hacası ve muidi
ile belli sayıda kıraat öğrencisi vardı (Naci Ma'rüf, I. 40-41). Mısır'daki meşhur Ezher' de kurulduğu günden beri Kur'an
dersleri okutulmuştur. 1930 yılında çı
karılan ve bir yıl sonra uygulanmaya baş
lanan kanunda tecvid ve Kur'an hıfzı
ibtidai ve sanevi bölümlerinde yer almaktadır.

Selçuklular, kıraat ilminin okutulduğu
medreseleri genellikle "darülhuffaz" şek
linde adlandırmışlardır. Bu adiandırma
kısmen Osmanlılar dönemine de uzanmaktadır. Timur devri mimarisinde bazı türbelerin çevresinde yer alan külliyelerde hafızların Kur'an okuması için
yapılan odalara bu isim verilmiştir. Nitekim Meşhed'de imam Ali er-Rıza Türbesi ve Gevher Şad Camii planlarında darülhuffaz olarak adlandırılan odaların
bulunduğu görülmektedir. A Survey of
Persian Art adlı eserde (bk bibl.) yer alan
bir planda bu odaların muhafıziarın kaldığı bölüm olarak gösterilmesi doğru
değildir.

İbrahim Hakkı Konyalı. tarihi kaynaklarda ve arşiv vesikalarında rastladığı
darülhuffazlar hakkında bilgi vermektedir. Buna göre çoğunluğu şahıslar tarafından yaptırılan ve çok azı zamanı
mıza intikal eden bu darülhuffazların
Konya'daki sayısı otuza yakındır. Bunların bir kısmı Karamanoğulları ve Selçuklular'dan Osmanlılar'a intikal etmiş ve
uzun süre varlığını sürdürmüştür. Arşivlerde bulunan bazı darülhuffaz vakfİ
yelerinde buralar için neler vakfedildiği,
derslerin yapılış biçimi ve "reisülhuffaz"
denilen şeyhin seçiliş tarzıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Osmanlılar Kur'an ihtisas medreselerine genellikle darülkurra demişlerdir.
Osmanlı topraklarının her tarafında çok
sayıda darülkurra vardı. Ancak bu binaIarın büyük bir kısmı bugün mevcut değildir. Anadolu beylerbeyi iken 1S82'de
Rumeli beylerbeyliğine tayin edilen Cafer Paşa'nın yaptırdığı. bugün evler arasında sıkışıp kalmış Kütahya DarGlkurrası gibi bazıları ise ayakta kalmak için
direnmektedir. Mimar Sinan'ın yaptığı
darülkurralardan istanbul Süleymaniye,
Hüsrev Kethüda, Sokullu Mehmed Paşa, Atik Valide darülkurraları ile Davud
Ağa'nın yaptığı Edirne Selimiye DarGlkurrası zamanımıza kadar gelebilmiştir.

Darülkurraların birçoğu hakkında tarihi
kaynaklar yanında seyahatnamelerle vaktiyelerden ve tabakat kitaplarında yer
alan hocalarının biyografilerinden bilgi
edinilebilmektedir.
Gezdiği yerlerdeki darülkurraların bazı
özellikleri hakkında çok değerli bilgiler
veren Evliya Çelebi, kendi asrında oldukça fazla sayıda darOikurradan söz etmektedir. Bundan bir asır sonrasının (XVIII.
yüzyıl) vakıf eserleri üzerinde yapılan bir
araştırma ise bu dönemde çok az sayı
da darülkurra bulunduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi'nin kendi dönemini
biraz abartmış olabileceği düşünülürse
de devletin gittikçe gerilemesinin bu
müesseselerin azalmasına yol açmış olabileceğini, ayrıca onun sözünü ettiği darülkurraıardan büyük bir kısmının selatin. vüzera. ayan ve eşraf camileri bünyesinde yer aldığını unutmamak gerekir.

Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre Amasya' da dokuz darülkurra vardı.
Bunlardan sadece Sultan Bayezid Darülkurrası'nda 300'den fazla hafız bulunmaktaydı,

bunların

arasında

kıraat-i

seb'a, aşereve takribi bilenler de mevcuttu (Seyahatname, ll, 188). Amasya
Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin'in burada mevcut sekiz darülkurra hakkında
ayrıntılı bilgi vermesi, Seyahatname'deki sayının abartılmış olmadığını gösterir. Hüseyin Hüsameddin' e göre sı byan mekteplerinde de hafızlık yapılmak
taydı ve bu sayede Amasya'da birçok hafız yetişmişti (Amasya Tarihi, I, 265-268).
Evliya Çelebi Edirne hakkında bilgi verirken bu şehirde de birçok darülkurra
bulunduğunu ve buralarda hafızlık yapıldığını, çeşitli seviyelerde kıraat dersleri görüldüğünü. İbnü'I-Cezeri ve Satı
bi'nin eserleriyle şiirler okutulduğunu
yazar (Seyahatname, lll, 449). Ayrıca İs
tanbul'da bütün büyük camiierin bünyesinde birer darülkurra yer aldığı gibi
müstakil binalardan darülkurraların da
mevcut olduğunu ve döneminde İstan
bul' da 3000'i kadın olmak üzere 9000
hafız bulunduğunu kaydeder (a.g.e., ı.
524) .

Darülkurralar hakkında bilgi verirken
gözlemlerde de bulunan Evliya ÇeIebi'ye göre dokuz darülkurranın bulunduğu Manisa'da halkın Kur'an öğrenme
ve ezberlemeye büyük bir ilgisi vardır;
burada büyük küçük, kadın erkek 3000
hafız bulunmaktadır; ancak bunlar "Türkzad" olduklarından meharic-i hurGfa pek
riayet edemezler (ag.e., IX. 74-75). Sayı
sı 370'i bulan· Mısır darülkurralarında ise
bazı
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fazlaca "lahn-ı celi ve hafi" yapılmakta
dır (a.g.e., X, 233-235). Tebriz'de de yirmi kadar darülkurra mevcuttur. Fakat
•Acemiere tecvidle kema hiye hakkuha
kıraat müyesser olmamıştır" (a.g.e., II,
250) . Saraybosna'da toplam sekiz yerde
Kur'an hıfzedilir ve kıraat-i seb'a üzere okunur: ancak hafızların sayısı azdır :
özellikle ileri seviyede ve büyük vakfı bulunan darülkurraları yoktur, ulucamilerde şeyhülkurralar bulunmaktadır (a.g.e.,
V, 431 ). Üsküp'te darülkurra sayısı dokuz
olmakla birlikte bunlar camiierin bünyesindedir ve buranın halkı "hıfza candan mukayyet değildir" (a.g.e., V, 556)
Evliya Çelebi Bursa ·da da birçok darülkurra bulunduğunu söylemekte. ancak bunlar hakkında fazla bilgi vermemektedir (a.g.e., II, 17). Haremeyn'i de
gezen müellif Medine'de yedi, Mekke'de kırk yerde darülkurra olduğundan ve
buralarda çeşitli seviyelerde kıraat okunduğundan söz etmektedir (a.g.e., IX, 641,
781)
Darülkurraların

Bazı

bir

çeşidi

türbe darültürbelerinde
Kur'an okunınası ve öğretilmesi için vasiyette bulunmuş ve bunun için vakfiyeIer düzenlemişlerdiL Dımaşk'ta VIII. (XIV.)
yüzyılda inşa edilen Efridüniye Türbesi
ve ünlü kıraat alimi Ebü Same'nin meşihatü ' l-kıraa görevinde bulunduğu Eyyübi Hükümdan ei-Melikü'I-Eşref'in türbesi bunlardandır. Yine Dımaşk'taki Ümmü Salih Türbesi için yapılan vasiyette,
buraya Kur'an hacası olarak şehrin kı
raat ilmini en iyi bileninin seçilmesi istenmiştir. I. Abdülhamid gibi bazı Osmanlı padişahlarının ve Sultan lll. Mustafa'nın kızı Şah Sultan gibi bazı hanım
sultanların da türbelerinde belli zamanlarda Kur'an okunınası ve öğretilmesi
için vasiyette bulundukları bilinmektedir.
Türkiye'deki darülkurralar. 3 Mart
1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu 'nun 2. maddesi gereğince
bütün okullar gibi Maarif Vekilieti'ne
bağlanmak istenmişse de zamanın Diyanet işleri başkanı Rifat Börekçi' nin bu
kurumların birer ihtisas okulu olduğu
için başkanlığa bağlı olarak öğretime devam etmesi gerektiği yolundaki ısrarla 
rı sonucu Kur'an kurslarına dönüşerek
varlıklarını kesintisiz devam ettirmişler
dir (bk. KUR'AN KURSU). Fakat bunlar zamanla sadece Kur'an okumanın öğretil
diği. din dersleriyle takviye edilen okullar durumuna geldi. Kıraat ilminde ihtisaslaşma ise sayıları pek fazla olmayan
hocaların şahsi gayretleriyle sınırlı kalkurralardır.

kişiler,

dı. Ancak Diyanet işleri Başkanlığı'na
bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nde

1976'dan beri devam eden üç yıllık aşe
re. takrib, tayyibe ihtisas kursları. tarihi
darülkurra müesseselerinde yapılan öğ
retimle hayli benzerlik göstermektedir.
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saadet'te Mescid-i
ve daha sonra ashaptan bazılarının evleriyle ilk İslam mabedIerinde devam eden kıraat ilmi eğitimi
zaman içinde kuruıniaşarak bu maksatla inşa edilen ve darülkurra (darülkur'an,
darülhuffaz) adı verilen yapılarda sürdürülmüştür. islam dünyasında bu yapı türünün ilk defa hangi dönemde ve nerede ortaya çıktığı yeterince araştırılma
mış, ayrıca erken tarihli örnekler de günümüze ulaşmamıştır.
D

Nebevı~de başlayan

Osmanlı devrinde ilk darülkurranın, Orhan Gazi'nin saltanat yıllarında İznik'in
fethinden (ı 331 ı sonra Süleyman Paşa
Medresesi ile birlikte ve onun yanına yapıldığı Evliya Çelebi tarafından rivayet
edilir. Yıldırım Bayezid'in Bursa'da XIV.
yüzyılın sonlarında inşa ettirdiği Ulucami Külliyesi'nde camiye bitişik tasariandığı anlaşılan darülkurranın belgelerde
"muallimhane" adıyla zikredilmesi, yine
Bursa'daki aynı döneme ait Gazi Demirtaş (Timurtaş) ve Ebü İshak Kazerünf camileriyle daha önce I. Murad'ın Çekirge'de yaptırdığı külliyede yer aldıkları bilinen muallimhanelerin de darülkurra niteliğinde oldukları ihtimalini güçlendirmektedir. Aynı şekilde Amasya ile Bursa'da bulunan, kaynaklarda adları "mekteb" şeklinde geçen I. Mehmed ve Il. Murad devirlerine ait yapılardan bazılarının
birer darülkurra olması mümkündür.
Bunlardan başka istanbul'daki Fatih Külliyesi'nde (1463-1470). dış aviuyu çevreleyen duvarın kuzey kenarında ve Boyacılar Kapısı'nın yanında yer aldığı bilinen
mektebin de Evliya Çelebi tarafından
"sıbyan-ı müslimin için darü't-ta'Ifm-i
Kur'an" olmak üzere bina edildiği bildirildiği için (Seyahatname, 1, 140) aslında
bir darülkurra olabileceği akla gelmektedir. Osmanlı mimarisi tarihine ilişkin
güvenilir kaynaklarda açıkça darülkurra
adıyla anılan ilk yapılar. Trabzon'daki Fatih Darülkurrası ile Amasya'daki ll. Bayezid devrine ait Abdullah Paşa ve Sultan Hatun darülkurralarıdır. Fakat Osmanlı mimarisinin doğuşundan XV. yüzyıl sonlarına kadar uzanan iki yüzyıllık
döneme ait bu örnekler tamamen ortadan kalkmış olup mimari özellikleri hakkında hemen hiçbir şey bilinmemektedir. Ancak bu yapıların. E. Hakkı Ayverdi'nin Fatih Külliyesi'ndeki mektep için
düşündüğü gibi tek hacimli, kare planlı
ve kubbeli yapılar olduğu tahmin edilebilir.

Türk- islam mimarisi tarihinde günümüze ulaşabilmiş en eski örnekler, Kon-
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