DARÜLHADiS
Mecmuanın yayın politikasında, içinde bulunulan dönemin şartlarından doğan siyasi polemiklere girilmeden objektif bir yol takip edilmiştir. Ancak yazarlar yine de dinf. tarihi. içtimal ve felsefi problemlere akademik ve ilmf bir
yaklaşımla, dikkati çekmeyecek şekilde
makalelerin içinde cevap vermeyi uygun
bulmuşlardır.

Derginin sürekli yazar kadrosu Meh med Ali (Ayni). İzmirli İsmail Hakkı. Mehmed Şerefeddin (Yaltkaya). Yusuf Ziya
(Yörükan). Mehmed Emin (Erişirgil). Mehmed Şemseddin (Günaltay). Halil Nimetullah (Öztürk) ve Hilmi Ömer (Budda) baş
ta olmak üzere Abdülkadir (inan). Abdülbaki (Baykara) . Halil Halid (Çerkes Şeyhf
zade). İsmail Hakkı (Baltacıoğlu). Kıvamüd
din (Burslan ). Mehmed İzzet (Mete). Mustafa Şekip (Tunç), Necmeddin Sadık (Sadak). Nüreddin (Selçuk) ve Zakir Kadirf'den (Ugan) oluşmaktadır. Bunlardan hayatta kalanlar. 1949 ·da kurulan Ankara
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde aynı
çizgiyi takip eden ilmf bir derginin (An·
kara Üniuersitesi ilahiyat Fakültesi Der·

9. ı 928) ve Ebü Ali Miskeveyh (sy. ı 0- ı ı ,
1928- ı 929) gibi düşünürlerin biyografi-

virdiği

lerini ve felsefi görüşlerini ele alan incelemeleri de yayımlanmıştır.

için amblem olan hilal- yıldız ile ilgili dikkate değer bir iddiaya yer verilmiştir. Mecmuada yer alan diğer bir makaleler grubu ise psikoloji. sosyoloji ve
kültür antropolojisi içerisinde ele alına
bilir.
Dergide Mösyö Dumezil, Durkheim,
Frazer. Theodule Goumperte, F. Leroux,
Levy- Bruhl. T. Noldecke. Dominique Parodi. Theodore Ribot. William Ricwey, A.
A. Semenow. Sir Thomas Arnold ve Yakub Artin Paşa gibi yabancı ilim adamlarının çalışmalarından da tercümeler yer

M. Şerefeddin Yaltkaya'nın "Mu'tezile ve Hüsn-Kubh" (sy 2, 1926). "Yezfdfler" (sy 3, ı 926). "Fatımfler ve Hasan Sabbah" (sy 4, ı 926). "Nasır -ı Husrev" (sy.
5-6, 1927). "Karamita ve Sinan Reşfdüd
din" (sy 7, ı 928), "Batınflik Tarihi" (sy 8,
1928), "Kerramfle r " (sy ı ı. 1929) gibi batınf düşünceyi işleyen makaleleri dikkati çekmektedir. Bu düşüncenin bir baş
ka cephesini oluşturan. Yusuf Ziya Yörükan'ın "Anadolu Alevneri ve Tahtacı
lar" (sy 8, ı 928) ile "Tahtacıla r" (sy 12,
13, 14, 15 , 19, 20, 1929-1931) adlı makaleleri diğerleriyle bir bütün oluşturmak
ta. bu da mecmuanın belli bir yayın politi kası takip ettiğini göstermektedir.
Yörükan'ın "Ebü Dülef Seyahatnamesine
Göre Orta Asya Türk Boyları" (sy. 22. 23,
24, 1932) adlı seri makalesi Orta Asya'daki Türk toplulukları bakımından önem
taşımaktadır.

"Türk Hilalinin Aslı" (sy 2, 3, ı 926)
adlı iki ayrı makalede. Türk- İslam dün-

yası

almaktadır.
Aynı dönemde yayımlanan Darülfünun'un diğer fakültelerine ait mecmualar arasında (Fen, Edebiyat, Tıp ve Hukuk
fakülteleri) oldukça önemli bir yeri bulunan bu derginin 1933'te ilahiyat Fakültesi'yle birlikte kapanması büyük bir kayıp olarak nitelendirilmiştir.

Ddrülfümln İldhiyat Fakültesi Mecbir yüksek lisans tezi çalışması
na konu olmuş, 1992 yılında tamamlanan araştırma yayımlanmıştır (bk bibll

muası

İsmail Hakkı Baltacıoğlu 'nun "Türk SaTedkikine Medhal" (sy 2, 1926)

gisi) yayımını gerçekleşti rm işlerdir.

natlarının

Mecmuada yayımlanan makalelerde,
derginin alt başlığında belirtilen tarihi.
içtimaf, dinf ve felsefi kaydına bağlı kalındığı görülür. Dergide İslam felsefesine geniş yer ayrılmış olup bunun yanın
da İslam tarihi. Türk ve İslam sanatları
tarihi. dinler tarihi ve kelam konularına
da öncelikle yer veri lmişti r. Buna karşı
lık tefsir. hadis, fıkıh gibi şer'f ilimlerle
doğrudan ilgili yazılar yok denecek kadar azdır. İzmirli İsmail Hakkı'nın İslam
felsefesi, M. Şerefeddin Yaltkaya'nın kelam ve Yusuf Ziya Yörükan'ın mezhepler tarihine dair kaleme aldıkları makalelerin o günkü Türk toplumunun içinde
bulunduğu dinf-siyasi kargaşalıklarla
yakından ilgili olduğu görülmektedir.

ve "Türk Yaz ıla rının Tedkikine Medhal"
(sy. 5-6, 1927) adlı makaleleri konuların
da önemli çalışmalardır. Halil Halid Bey'in
W. Ricwey ve Yakub Artin Paşa'dan çe-

Darül(ılnun ilahiyat Faicüllesi Mecmuast"nın
n ı n kapağı

ilk

sayıs ı·
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İzmi rli İsmail Hakf'ı'nın felsefe tarihi
açısından büyük önem taşıyan " İslam·

da Felsefe Cereyan ları" (sy. 12-25. ı 9291933) adlı kitap hacmindeki makalesinin
yayımı on dört sayı devam etmiştir. Burada, Grek- Roma düşünce sistemlerinin
desteklendiği bir dönemde İslam düşünce sisteminin menşeini teşkil eden
Selefiler. mütekellimler. felsefeciler. mutasawıflar ve Batınfler' den başlayarak
VII. (XIII.) yüzyıla kadar olan felsefe akım
ları ele alınmıştır. İzmirli'n in bunun dı
şında, İslam dünyasında fikirleriyle uzun
süre etkili olan İbnü'l - Heysem (sy 4.
1926). Ebü Bekir el-Bakıllanf (sy. 5-6.
ı 927), imamü'l-Haremeyn ei-Cüveynf (sy
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öğrenimi

için kurulan medrese.
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"Yer. mekan, ev" gibi anlamlara gelen dar ile hadis kelimesinden oluşan
darü' ı- had fs "hadis okutulan yer" demektir. Bu müesseselere "darü's- sünne". "darü's-sünneti'n-nebeviyye " veya "darü's-sünneti'I-Muhammediyye" adı
da ver ilmi ştir.
ır+ ..J~ ,ı
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Hz. Peygamber'in Mekke döneminde
ilk dersleri verdiği Erkarn b. Ebü' I- Er-
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kam'ın evi sonraki yıllarda da öğretim
için bir müddet kullanılm ıştır. Mahreme b. Nevfel'in Mescid-i Nebevf yanın
da bulunan evine "darülkurra" denilmesi ve "kurra" kelimesinin genel olarak
Kur'an ve Sünnet'i bilen ilim ehlini ifade etmesi (Ayni, XX, 208), hicretten sonra da bazı evlerin birer mektep gibi kullanıldığını göstermektedir. Ebü'l- Hasan
ei-Huzafye göre bu ev medreselerin dağ
masına öncülük etmiştir (Tal]rfcü'd -delalati's-sem ciyye, s. 80). Daha sonraki dönemlerde bazı hadis alimleri evlerinde
oluşturdukları meclislerde hadis öğre
nimini sürdürmüşlerd ir. Medreselerin
kurulmasından önce eğitim ve öğretim
için en çok kullanılan mekanlar mescidlerdi. Hz. Peygamber'in kadın erkek herkese ders verdiği Mescid -i Nebevf, daimi talebeleri olan ehl-i Suffe ile adeta
bir medrese hüviyetini taşıyordu. Mescidler zaman içinde bilhassa hadis öğ
renimi için çok önemli görevler yüklendiler (bk. CAMi). Mescidlerde değişik ilimlerin okutulduğu meclisler kurulurdu.
Genel olarak hadislerin müzakere edilip
yazdırıldığı meclisiere "meclisü'l-ilm" ve
"meclisü'l-imla" denirdi. Bu meclislere,
talebelerin hocanın etrafında toplanması sebebiyle Hz. Peygamber döneminden
başlayarak "halka" da denilmiştir. Ders
veren hocanın şöhretine göre hallçalar
büyür, verilen dersin daha iyi duyuiabilmesi ve metinlerin doğru bir şekilde yazılması için hocanın sözlerini tekrarlayan
ve kendilerine "müstemlf" denilen yardımcılar tayin edilirdi (bk. iMLAJ.

Mescidlerde o şehrin muhaddisleri ders
gibi buralar, ilmi seyahatleri dolayısıyla şehre gelen meşhur muhaddislerin hadis derslerine de tahsis edilirdi.
imam Buhar!, lll. (IX.) yüzyılın başların
da Basra 'ya geldiğinde mescidde binlerce talebenin iştirak ettiği ilim meclislerinde hadis okuttu (Hatib, ll, ı 6- ı 7) .
Kendi alanında otorite olan ilim ehlinin
ders vermesi serbest olmakla beraber
genellikle siyasi otoriteden de izin alınır
dı. Hatfb ei-Bağdadf Mansür Camii'nde
ders vermek için bizzat halifeye başvur
muş, halife de hocanın farklı görüşleri
ne gösterilecek muhtemel tepkilere karşı güvenliğin sağlanması için nakfbü'nnükabaya (nakibü 'l- Haşimiyyfn) gerekenin
yapılmasını emretmişti (G. Makdisi, s.
14- 15)
verdiği

ve onlara iştirak eden
sebebiyle camiler dışında yeni müesseselere ihtiyaç duyuldu. Önceleri darüssünne diye anılan
Ders

halkalarının

öğrencilerin çoğalması
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bu medreselerin doğmasında Nişabur'un
öncülük ettiği anlaşılmaktadır. Müftü
ve muhaddis Ebü Bekir Ahmed b. İshak
es-Sıbgf'nin (ö. 342 /9 54), kendisine ait
olan darüssünnenin işlerini yürütmesi
ve vakıflarını yönetmesi için talebesi Hakim en - Nisabüri'ye vasiyette bulunması
(Sübkf, N, ı59). Nfşabur'da IV. (X.) yüzyı
lın ilk yarısında darüssünnenin kurulmuş olduğunu ortaya koymaktadır. Darüssünneye birtakım vakıfların tahsis
edilmesi bu müessesenin geniş ve teşki
latlı olduğunu, her bir mecliste "bin mürekkep hokkası sayılabilmesi" de (ag.e.,
lll, 149; Safedi, ll, 373) hadis derslerine
devam eden öğrencilerin çokluğunu göstermektedir.
Nişabur' da tesis edilen darüssünnelerden farklı olmamakla birlikte darülhadis adiyla müstakil bir öğretim müessesesi ilk defa Dımaşk 'ta (Şam) kurulmuştur. Kurucusu olan Atabeg Nüreddin Mahmud Zengi'ye (1 ı 46- ı ı 74 ı nisbetle Darü'l - hadisi' n- Nüriyye diye adlandırılan bu müessese. büyük muhaddis ve tarihçi İbn Asakir (ö 57ı 1 ı ı 75)
adına yaptınımıştır (Ebü Şam e, ı . 23; Makrizi, 11. 375; NuaymT. ı. 98- 100) Darülhadisin Selahaddin-i Eyyübfnin zevcesi İs
met Hatun tarafından inşa ertirildiği görüşü tarihi gerçekiere uymamakla birlikte muhtemelen onun da bu müesseseye bazı hizmetleri olmuştur. Binanın
kitabesi mevcut olmadığı için yapılış tarihi belli değildir. Nüreddin Mahmud Zen·
gf'ye ait tarihi binalar üzerine bir çalış
ma yapan Fransız müsteşriki Nikita Elisseeff'e göre darülhadis 566 ( 1170) tarihinde inşa edilm i ştir (Bul/etin [ı 949-1951 ı.
s. 25) İbnü'I-Esir, Nüreddin Mahmud
Zengi'nin bu darülhadis ve ayrıca hadisle meşgul olanlar için büyük vakıflar tesis ettiğini söyler (et-Tarfl]u'l-bahir; s.
ı 72). 16,30 x 17,20 m. ebadında bir bina olan Darü'l-hadisi'n-Nüriyye, 1893'te
geçi rdi ği yangın sonucunda kuzey ve güney cephesindeki birkaç duvar dışında
tamamen harap olmuştur.

Eyyübiler ve Memlükler devrinde Dı
yeni darülhadisler kuruldu. Bunlar arasında , Vezir Kadi el - Fazı! tarafın
dan tesis edilen Fazıliyye (593 1 ı ı 96 civan). Emeviyye Camii bünyesinde yer alan
Urviyye (617 / ı220), ei- Melikü'!-Eşref
Müsa tarafından kurulan el- Eşrefiyye
tü'l-Cewaniyye (630/ ı232l ve ei-Eşrefiy
yetü'I-Berraniyye (634 / 1236). Dımaşk
beytülmalinde görevli Cemaleddin b. Kürüs'un tesis ettiği Kürüsiyye (641/ 1243).
el-Melikü'n - Nasır 11. Selahaddin tarafınmaşk'ta

dan kurulan Nasıriyye (654 / ı 256). İbn
tesis edilen Şükay
şakiyye (657 1 ı 259), Sultan Baybars tarafından yenilenen Sükkeriyye (674 / 1275),
Nefis İsmail ei-Harrani'nin kurduğu Nefisiyye (696 / 1297), Seyfeddin es-Samerrf'nin kurduğu Samerriyye (696/ 1297) ve
Alemüddin Sencer' in kurduğu Devadariyye (698 / 1299) darülhadisleri zikredilebilir.
Bunların bir kısmı darülhadis olarak
vakfedilmiş zengin konaklarıydı. Dımaşk'ın
tarihi evlerinden bazıları, genellikle ortada havuzlu bir avlu etrafında dizilen
odalar şeklindeki planlarıyla Nüriyye Darülhadisi'ni and ırmaktadır. Nuaymi, Dı
maşk'ta kurulan on altı darülhadisin adı
nı vermektedir. Onun medreseler arasında saydığı Ziyaiyye'yi Şemseddin İbn
Tolun darülhadis olarak zikrettiğine göre bu rakamı ihtiyatla karşılamak gerekir (Nuaymi. ll, 89-98; İbn To lun. L 130140). Dımaşk'ta kurulan darülhadisler
içinde el -Melikü' ı- Eşref MCısa'nın yaptırdığı Eşrefiyye darülhadislerinin ayrı
bir önemi vardır. Bunlardan Cewaniyye
1S Şaban 630'da (27 Mayıs 1233) öğre
nime açılmış, meşihatına tayin edilen
büyük muhaddis İbnü's -Salah, sultanın
da hazır bulunduğu mecliste hadis dersi takrir etmiştir. Kısa zamanda büyük
üne kavuşan darülhadisin hocaları arasında İbnü's - Salah'tan başka İbn Rezin,
Yahya b. Şeref en-Nevevl', İbn Hallikan.
Ebü Şame ei-Makdisi ve İbn Hacer elAskalani gibi meşhur alimler de bulunuyordu.
Şükayşika tarafından

NGriyye Darülhadisi'nin ardından Suriye ve Mısır'da bu müesseselerin sayısı
artmaya başladı. el-Melikü'I - Kamil Nasırüddin. Nüriyye Darülhadisi'nden esinlenerek Kahire'de bir darülhadis yaptır
dı. Kurucusuna nisbetle Darü'l-hadlsi'I Kamiliyye adıyla anılan ve 621'de (1224)
tamamlanan bu müessesenin başına
Ebü'I-Hattab b. Dihye getirilmişti. Ondan sonra birçok meşhur alim burada
hocalık yaptı (Süyüti, Hüsnü' 1· muhacj.ara,
II, 262).
VIII. (XIV.) yüzyılın sonlarında Kahire'de bulunan yetmiş üç medresenin ikisi
darülhadisti. Kudüs'te de bir darülhadis
vardı. Bunların sayısın ın daha sonraki
asırlarda arttığı muhakkaktır. Evliya Çelebi Mısır'da 860, sadece Ezher Camii
etrafında ise kırk darülhadisten söz eder
(Seyahatname, X, 232-233) Mübalağalı
gibi görünen bu rakama camilerdeki hadis meclisleri de dahil edilm i ş olmalıdır.
Nitekim Evliya Çelebi istanbul'dan söz
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el- Esrefiyyetü' 1Berran ivve
Darülhadisi' nin
cümle kapıs ı Dımask 1
Suriye

ederken bütün selatin camilerinde Buhari. Müslim ve M eşank'taki (Meşa rifı:u ' l·
enuar) hadislerin okutulduğunu söyler
ve medrese d ı şında kaydıyla üç darOihadisin adını verir (Seya hatname, 1, 318).
DarOihadisler ya müstakil veya darülkur'anla müşterek olarak faaliyet gösteriyordu: bazıları ise bir medrese bünyesinde bulunuyordu . Abdüllatif el- Bağ 
dadi'nin (ö 629 / 12311 Musul'da İbn Muhacir Medresesi'nin alt katında açtığı
darOihadis medrese bünyesindeki darOlhadisiere bir örnek teşkil eder. Bağdat'
ta kurulan ünlü Müstans ı riyye Medresesi'nin ayrı bir bölümü de darOihadis
olarak planlanmıştır. Medreseye tayin
edilen dört müderristen biri "şeyhü' 1- hadis" idi (Zehebi, s. 6 ; İbn Kesir, X III , 139,
159)

Günümüze ulaşan vakıf belgeleri darülhadislerin idaresi hakkında genel bir
fikir vermektedir. Darü' l- hadisi'!- Eşre
fiyyeti'l-Cewaniyye 'de çalışanların başın
da, İmam Sübki'nin naklettiği vakfiyesine göre (Fetaua, 11 , ı 08-115 1nazır adı verilen bir görevli bulunmaktaydı. Nazı
rın müesseseyi idare etmek, vakfedilen
mülkierin gelirlerini toplayıp gereken
yerlere harcamak, dersleri kontrol etmek, maaşları dağıtmak gibi görevleri
vardı. DarOihadisin iman, tefrişi, tem izliği, aydınlanması ve diğer ihtiyaçlarının
temini, bunun yanında vakıf gayri menkullerinde çalışanların geçiminin sağlan
ması da nazırın görevleri arasındadır.
Öğretim üyeliği derecelerinin en yükseği olan darOihadis meşihatına bilhassa hadis ilminde en üst seviyede olanlar, rivayet ve dirayet ilmini en iyi bilenler tayin edilirdi. Bunların aldığı maaş
t aylık 90 dirhem) diğer müderrislerin maaşından fazla idi.

DarOihadis mescidinde namaz kıldır
mak ve şartlarını haiz ise kıraat-i seb'a
okutmak üzere bir imam tayin edilirdi.
Bazan bu görevi "mukri" denilen kıraat
hocası da yapabilirdi. Bu takdirde onun

maaşı aylık 60 dirhem olurdu. İmamlık
ve mukritik için ayrı kişilerin görevlendirilmesi halinde bu para aralarında taksim edilirdi. Mescidde 20 dirhem maaş
alan bir de müezzin vardı. DarOihadiste
ayrıca hadis karii bulunurdu ki kendisine 24 dirhem maaş ödenirdi.

Suriye bölgesi dışından "ali isnad" elde etmek için gelen şeyhler darOihadiste misafir edilir ve kendilerine her gün
için 2 dirhem verilirdi. Ayrıca hadis alma işini tamamladıklarında da 30 dinar
alırlardı. Suriye bölgesinden veya Dı
maşk'ın içinden olanlara ise daha az ücret ödenirdi.
Hadis öğrencilerinin aylık 8 dirhem
olan bursları gayretleri oranında arttırı
lır. hadis kitaplarından birini ezberleyecek kadar çalışkan olanlar nazır tarafından ödüllendirilirdi. Hadis dinleyenlere de teşvik için ayda 3- 4 dirhem verilmekle beraber kabiliyetlerine göre bu
miktar 8 dirheme kadar çıkabilirdi. Buna karşılık vakfiyelerde sayıları onla sı
nırlandırılmış olan kıraat-i seb'a öğren
cilerine aylık 1O dirhem burs veri !irdi.
DarOihadis kütüphanesindeki kitaplamuhafaza etmek, bunları okuyuculara
çıkarmak. eserlerin tamiri ve yeni kitap
sağlanması için nazıra bilgi vermek gibi görevleri olan memurun (hazin) maaşı
18 dirhemdi. DarOihadiste ayrıca 18' er
dirhem maaş alan mürettip ve nakib denilen görevlilerle 1S'er dirhem maaşı olan
kapıcı ve iki müstahdem görev yapmakrı

taydı.

Dımaşk darOihadislerinde Şahihayn,
EbO DavOd. Tirmizi ve Nesai'nin sünenleri, Ahmed b. Hanbel ' in el-Müsned 'i
gibi meşhur hadis kitapları yanında fı
kıh . tefsir ve kıraat-i seb'a da okutulurdu. Buralarda okuyan öğrencilerin arasına girebilmek için genel eğitim veren
medreselerde belli bir seviyeye kadar çık
mak gerekiyordu.
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Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar'da
Darülhadis. Anadolu dışındaki İslam dünyasında darOihadislerin ardarda çoğal
maya başladığı devirler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin iki ünlü hükümdarının, 1.
Alaeddin Keykubad ile 11220-12371 ı ı. Gı 
yaseddin Keyhusrev'in (1 237- 1246) iktidarları zamanına rastlamaktadır. Bu iki
hükümdar döneminde Anadolu'da pek
çok medresenin yapıldığı bilinmektedir.
Ancak bu medreseler ve özellikle darülhadislerle ilgili yeterli araştırma henüz
yapılmamıştır. Nitekim Anadolu Selçukluları döneminin darOihadisleri söz konusu edilirken yalnız Konya İnce Minare
DarOihadisi'nin ele alınıp arkasının getir il emeyişi bunu açıkça göstermektedir.
Halbuki İnce Minare DarOihadisi ·nden
yaklaşık otuz beş yıl önce yapılan Çankırı DarOihadisi bu dönemin en eski darülhadis müessesesidir. Günümüzde Taş 
mescid diye anılan bu müessese, Osmanlı
dönemi kaynaklarında Cemaleddin Medresesi (Ata~ ll. 231 ı veya Çankırı Medresesi (a.g.e. , 1, 184) adıyla kaydedilmektedir. OrUinal kitabesiyle günümüze kadar
gelebilen bu darülhadis. Selçuklu atabeglerinden Cemaleddin Ferruh b. Abdullah tarafından 640 ( 1242) yılında yap-
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