
DARÜ'I-MAHFÜZATi'I-UMÜMiVVE 

senedat makbuzları, ab'adiyye senetleri 
(işlemek mecburiyetiyle veri len vergiden 
muaf topraklar), şürütnameler, antlaşma
lar. emlak-imiri hüccetleri, valinin müh
rünü taşıyan kadastro planları, kadastro 
defterleriydi. 

Ancak merkezi arşiv sistemi sebebiy
le belge yığınları giderek endişe verici 
tarzda arttı. Mahalli idareler. işlemi bit
miş kayıt ve dosyaları Defterhane'ye yol
ladılar. 1889'da Arşiv Komisyonu'nun ka
rarına uygun olarak bir tasfiye yapıldı. 
Belgelerin artması yine sürdüğünden Def
terhane tıkanma noktasına geldi. 1927'
de bazı malzemeler, kalede eski darp
hanenin yerindeki sekiz depoya taşındı 
ve ayıklamalar yapıldı. Abidin Sarayı'nın 
bazı bölümleri de arşive tahsis edildi. 

Osmanlı idaresindeki Mısır'dan günü
müze intikal eden arşiv malzemesi, tür
leri bakımından defterler (defatir) ve müs
takil belgeler (evrak) olmak üzere iki gru
ba ayrılabilir. Mısır arşivlerinde muhte
lif depolarda dağılmış ve oldukça önem
li kayıplara uğramış olan Türkçe belge
ler. Mart 1926'dan itibaren Fransız Tür
kologu Jean Deny tarafından bir depo
da toplanmış, tasnif ve katalogu yapıl
mış. envanteri bir büyük cilt halinde ba
sılmıştır (Sommaire des archives turques 
du Ca i re, Ca i re 1930). 1294 ( 1877) yılına 
kadar olan rüznameler Türkçe bölümün
dedir. Mehmed Ali Paşa dönemine ait 
bazı askeri maaş defterleri ise mevcut 
değildir. 

Mısır'ın Avrupa devletleriyle olan yo
ğun siyasi ve ekonomik münasebetleri 
sebebiyle arşivde Türkçe ve Arapça dı

şında Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve 
Almanca belgeler bulunmaktadır. Özel
likle XX. yüzyılda Avrupa'nın önemli ar
şivlerindeki Mısır'la ilgili malzemelerin 
kopyalan temin edilerek arşivin zengin
leştirilmesine ve tamamlanmasına çalı
şılmıştır. Darü'l -mahfüzat'ta ayrıca plan
lar, resimler. fotoğraflar gibi farklı mal
zemeler de vardır. Mısır'la ilgili olup kay
bolmuş veya tahribe uğramış İstanbul'
dan gönderilen emir ve fermanları, Baş
bakanlık Arşivi'ndeki Mühimme Def
terleri'nde ve Mühimme -i Mısır ( 1119-
1333 / 1707-1915) defter serilerinde bul
mak mümkündür. 

Mısır Meliki Fuad zamanında Avrupalı 
tarihçilere Mısır tarihi yazdırılırken Mı
sır arşivlerinden de geniş ölçüde fayda
lanılmış, Mısır valilerine gönderilen fer
manlar yayımlanmıştır. 

23 Temmuz 1952 isyanından ve Mısır'
da rejim değişikliğinden sonra 1 954 yı
lında bir kanun çıkarılarak Darü' 1-vesa-

512 

iki't-tarihiyyeti'l-kavmiyye kuruldu. Da
rü'l-mahfüzati ' l - umümiyye ve ei-Vesaik 
fi'l-vatani'I -Arabiyye buraya devredHip 
çeşitli dillerdeki belgeler de ilave edildi. 
Önemli belge gruplarını vali divanının 
belgeleri. vesaik-i hassa ( 1965'ten sonra 
Darü'l-vesaik'ten nakledilen yeni belgeler). 
Hicaz ve Basra'ya gönderilen vesaik-i 
hassa, emirü'l- haclıkla ilgili belgeler, XIX. 
yüzyılda divan hükümleri belgeleri, fer
manlar ve emirler, Arabi (Urabi) isyanı 

belgeleri, sicili er. 1882 ·de İskenderiye'
nin işgali hakkında takrirler. Fransa'nın 
Mısır'ı işgali belgeleri. Süveyş Kanalı bel
geleri. Ezher belgeleri, Memlük ve Os
manlı emirleri ve sultanları belgeleri ve 
önemli şahsiyetlerin yazıları oluşturmak
tadır. 

Hanefi ve Maliki kadılarının mahkeme 
kayıtlarını ihtiva eden sicilieri el-Mahke
me li'l -ahvali'ş-şahsiyye'de korunmak
tadır. 
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DARÜDDARP 

(bk. DARPHANE). 

DARÜIACEZE 
( ·_:r...l~ \~ ) 

Kimsesiz çocukları, 
yaşlı ve muhtaçları 

barındırmak amacıyla 1896'da 

ı 

_j 

ı 

L İstanbul'da açılan bir hayır kurumu. _j 

Dilencilikle mücadele yolunda atılmış 

önemli bir adım olan Darülaceze'nin ger
çek banisi Sultan ll. Abdülhamid'dir. Ab
dülhamid, 8 Şaban 1307 (30 Mart 1890) 

tarihli bir irade ile sokaklarda dilenrnek
te olan kimsesiz çocukları, sakat erkek 
ve kadınları hem dilenme zilletinden kur
tarmak, hem de eğitim ve bakımlarını 
sağlamak üzere bir yer ayrı l masını, bu 
hususta alınacak tedbirlerin ve yapıla
cak projelerin en kısa zamanda kendisi
ne bildirilmesini istedi. Hükümetin ko
nu ile ilgili çalışmaları devam ederken 
Abdülhamid, doğum günü olan 16 Şaban 
1307 (7 Nisan 1890) tarihinde çıkardığı 
ikinci bir iradede kurulacak müessese
nin adının "darü'l-aceze" olacağını bil
dirdi. 22 Şaban 1307 ( 13 Nisan 1890) ta
rihli bir resmi tebliğ yayım lanarak pa
dişahın iradesiyle bir darülacezenin ku
ru lacağı ilan edildi. Konu Şüra - yı Devlet 
Tanzimat Dairesi'nde müzakere edilerek 
karara bağlandı. Buna göre çalışmaya 
muktedir oldukları halde dilenc i liği mes
lek edinenler memleketlerine gönderi
lecek. sakat ve kimsesizler için bir da
rülaceze inşa edilecekti. Buraya alınacak 
kişilerde din ve milliyet farkı gözetilme
yecekti. Kimsesiz ve sakat oldukları hal
de darülacezeye başvurmayıp dilenrnek
te ısrar edenler ise hapis cezası ile ce
zalandırılacaktı. Ülkenin diğer büyük şe
hirlerinde de acezehaneler kurulacak ve 
Darülaceze Nizamnamesi oralarda da 
uygulanacaktı. Ayrıca darülacezenin ye
rini belirleyip inşaatını yapmak üzere 
patrikhane ve hahamhane temsilcileri-
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nin de katılmasıyla bir komite oluşturu
lacaktı. 

Bu kararları aynen benimseyen hükü
met, durumu 4 Ramazan 1307 (24 Ni
san 1890) tarihli tezkire ile padişaha bil
dirdi. Maliye Nazırı Agop Paşa· nın baş

kanlığında istanbul'da man kurumla rın 
yöneticilerinden, bankerlerden ve tica
ret odas ı başkanından oluşan on alt ı ki
şilik bir komisyon kurularak derhal ça
lışmalara başl andı. Komisyon darülace
ze için yardım toplanmasına ve her tür
lü hediyenin kabul edilmesine karar ver
di. ilk hediyeyi padişah verdi. On sekiz 
parça değerli eşyadan oluşan bu hediye 
satılarak 7000 altın lira elde edildi. Pa
dişah ayrıca 10.000 lira da nakit olarak 
verdi. Komisyon 50.000 liralık yard ım 

makbuzu bastırarak hayır sahiplerine da
ğıttı. Böylece inşaat başlamadan 70.000 
liradan fazla bir para toplanmış oldu. 

1890 -1892 yılları darülacezenin kuru
lacağı yer. planlarının yapılması ve inşa 

at masraflarının temin iyle geçti. inşaat 
için kararlaştırılan Yenibahçe çayırını be
ğenmeyen padişah sakin ve havadar bir 
yer bu lunmasını istedi. Bunun üzerine 
Kağıthane sırtlarındaki bugünkü yer tes
bit edilerek kamulaştırıldı. Binaların planı 
seraskerlik inşaat dairesine sipariş edil
di. Kimsesizlerin kalacağı odalarla sanat
kar olarak yetiştirilecek çocuklara mah
sus birçok atölye, bir cami. bir kil ise ve 
bir havranın inşaatı için çıkarı lan 100.000 
liralık tahmini hesap yapılan eksiitme
den sonra 70.000 liraya indi. inşaat, iha
leye katılan pek çok mimar arasında Ter
sane-i Amire kalfası Vasilaki Efendi'ye 
ihale edildi ve 29 Teşrfniewel 1308'de 
( 1 o Kasım 1892) Dahiliye Nazırı Hali l Ri fat 
Paşa tarafından binalarm temeli atıl dı. 

Darülaceze inşaatı devam ederken açı

lıştan sonra uygulanmak üzere 1895'te 
bir nizarnname hazırland ı. On maddeden 
oluşan nizamnameye göre kimsesiz sa-
katlarla geçimini sağlayamayan kimse-
ler darülacezeye kabul edilecekti. Erkek 

sından seçilecek birer kişiyle Rum. Er
meni, Katelik ve Müsevf cemaatleri tara
fından uygun görülecek kimseler bulu
nacaktı. Heyetin görevleri darülacezenin 
iç tüzüğü ile belirlenecekti. Nizarnname
de darülacezenin gelir kaynakları da sa
yılıyordu. Bunlar gramajı düşük olduğu 
için belediyelerce el konulmuş ekmekle
rin bedeli. t iyatro biletlerine eklenecek 
20'şer ve 40'ar paralık pulların sağlaya
cağı gelir. mabed kapılarına konulan yar
dım sandıklarından elde edilecek para
lar, halkın bağışları , verilen imtiyazlar
dan alınacak paralar ve idare heyetinin 
bulacağı Babıali'ce uygun görülecek di
ğer kaynaklardı. Nizarnname Dahiliye 
Nezareti tarafından uygulanacaktı. 

Yine 1895 yılında çıkarılan darülace
zenin iç tüzüğünde ise bu kurumun teş-

. ki latı. ça lışma şekli. kabul şartları ve uy
gulanacak cezalar belir lenmektedir. Yir
mi dört maddeden oluşan iç tüzüğe gö
re darülacezenin bir müdürü ve müdür 
muavini. muhasebecisi ve yardımcısı. baş
katibi. bir katibi, bir imamla bir müez
zini. Katolik. Ortodoks ve Gregoryen mez
hebinden üç papaz. bir haham. müslim 
ve gayri müslim çocukları akutmak için 

. iki ayrı öğretmen. çeşitli sanatları öğre
tecek yeteri kadar usta. kadın ve erkek
ler için iki başhaderne bulunacaktı. Da
rülaceze içindeki hastahaneler için bir 
başhekim , iki hekim, iki cerrah. iki ec
zacı. bir hastalar ağası ile koğuşlar. has
tahaneler ve diğer daireler için lüzumu 
kadar haderne bulunacaktı. Üst yöneti
ciler Dahiliye Nezareti'nce seçilerek sad
razamlığa bildirilecek, uygun görülürse 
padişaha arzedilerek iradesi çıktıktan 

sonra tayinleri yapılacaktı. Darülaceze
ye kabul şartları da tüzükte belirtilmiş

t i. Kimsesiz ve sakat vatandaşlar sokak
lardan incitilmeden zabıtaca toplanacak, 

ve kadınlar ayrı ayrı koğuşlarda kala- Darülaceze'nin avlusunda ver alan cami . kilise ve havra 

cak. bunlar mensup oldukları dine göre 
eğitim görecek ve bakımiarına itina edi
lecekti. Ayrıca biri erkeklere. diğeri ka
dınlara ait olmak üzere iki hastahane 
yaptırılacaktı. Darülacezenin idaresi. Da
hiliye Nezareti ·nce seçilerek sa darete 
bildirilen ve sadrazam tarafından padi
şaha arzedildikten sonra iradesi alınmak 
suretiyle tayin edilecek bir heyete veri
lecekti. Fahrf olarak çalışacak bu yedi 
kiş ili k heyette şehremaneti. şeyhül is

lamlık ve Evkaf Nazırlığı memurları ara-
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bulaşıcı hastalığı olanlar ayrı koğuşlara 
alınacak. hasta olmayanlar yıkanıp giy
dirildikten sonra koğuşlara konulacak, 
cüzzamlılar ve deliler ise kabul edilme
yecekti. Darülacezeye alınanlar için ka
dın ve erkeklere mahsus ayrı ayrı ima
lathaneler kurulacak. çalışma gücü olan
ların burada ürettikleri mallar sergiler
de ve ramazan ayında Beyazıt Camii av
lusunda satılacak, elde edilen paranın 

üçte biri darülacezeye gelir kaydedile
cek. üçte ikisi sanatkarlar arasında pay
laştırılacaktı . Hiç kimse izin almadan dı
şarıya çıkamayacak, yakınlarıyla görüş

me izne bağlı olacaktı. 

Üç yıldan fazla süren inşaat devresin
den sonra Darülaceze 17 Şaban 13131 
20 Kanunusani 1311 (2 Şubat 1896) gü
nü Sadrazam Halil Rifat Paşa tarafın
dan hizmete açıldı. ilk önce 1877-1878 
Osmanlı- Rus Savaşı'nın sokakta bırak
tıkl arından artakalan ve Haseki Hasta
hanesi 'nde barındırılan 150 kadar kadın 
buraya nakledildL Bu müessese bir ida
re binası. ikisi erkeklere. ikisi kadınlara 
ait olmak üzere dört aceze pavyonu. 200 
yataklı bir hastahane. bir yetimhane. ça
maşırhane ile hamam gibi hizmet bina
ları ve el sanatları ile ilgili imalathane
ler. fırın ve mabedierden (cami. kilise ve 
havra) oluşan bir kompleksti. Darülace
ze'de sıfır-yedi yaş grubu çocuklar için 
bir de süt emzirme yeri (ırda'hane) açıl

dı. Terkedilmiş çocuklar burada büyütü
lüyordu. Yedi yaşına basanlar ise erkek 
veya kız yetimhanesine konuluyordu. Ye
timhanedeki çocukların eğitimi için Da
rülaceze'de bir de okul açılmıştı. Başlan
gıçta otuz yedi erkek ve yirmi sekiz kız 
çocuğu okumak istediğini bildirdi; aynı 
zamanda yedi erkek çocuk da Kur'an hıf
zına başlatıldı. Okumak istemeyen ço
cuklar. Darülaceze içinde açılan imalat-
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hanelerde çalışarak bir sanat öğrenme
ye mecbur tutoluyordu; bunlar günde 
a ltı saat çalışıyorlardı. Okula yazılan ço
cuklar ise günde iki saat ders görüyor, 
dört saat de imalathanelerden birinde 
sanat öğreniyorlardı. Okulu bitirenler. 
dört yıl daha aynı sanat dalına devam 
ederek sanattan da diplama almak zorun
daydılar. Darülaceze'nin açıldığı 1896'
dan 1907 yılına kadar kırk sekiz kişi bu
radan diplama aldı, altı kişi de hafız ol
du. Bu tarihte okula 130 erkek ve 22 kız 
öğrenci kayıtlı bulunuyordu. 

Kendi imkanları ile ihtiyaçlarını sağla
ma prensibine göre çalışan Darülaceze, 
imalathanelerinde ürettiği malların ge
lirini arttırmak için 189S'te bir talimat
name çıkardı. Buna göre gücü yeten her
kesin imalathanelerde çalışması ve her 
bir imalathanenin gelir ve giderlerinin 
hesaplanması bir esasa bağlandı. Darü
laceze imalathanelerinin f aaliyetleri haf
ta sonlarında müdürlüğe rapor edilirdi. 
Her üç ayda bir muhasebece hesapları 
çıkarılır, geçmiş yıllardaki ayların hesap
larıyla karşılaştırılır ve bir defter halin
de daimi komisyona bildirilirdi. Komis
yon da mütalaasını Dahiliye Nazırlığı'na 
iletirdi. Darülaceze'de faaliyet gösteren 
belli başlı imalathaneler halıcılık, doku
macılık, terzilik. çorapçılık, kunduracı

lık, marangozluk, demircilik ve fotoğraf
çılıktı. 

Darülaceze'nin idaresi ilk açılışında Da
hiliye Nezareti'ne verildi. Daha sonra be
lediyeye (1908) ve oradan da Müessesat-ı 
Sıhhiyye Müdüriyeti'ne (1910) geçti. Bu 
kurumun kaldırılması üzerine tekrar Da
hiliye Nezareti'ne bağlandı. Cumhuriyet'in 
ilk yıllarında Sıhhat ve içtimar Muavenet 
Vekaleti kurumun idaresini ele aldıysa 
da 192S'te tekrar belediyeye verildi. Da
rülaceze bugün de istanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yönetilmektedir. 
Kuruluşundan bu yana din ve milliyet far
kı gözetmeksizin yaklaşık 28.000 çocu
ğu ve 42.000 kimsesiz, yaşlı, güçsüz ve 
sakatı himaye eden Darülaceze günü
müzde de ( 1993) 767 muhtaç kişiye hiz
met vermektedir. Zaman içinde üretime 
yönelik özelliğini kaybeden ve kuruluşun
daki gelir kaynaklarının pek çoğundan 
mahrum kalan kurum himayeye muhtaç 
hale gelmiş olup ancak hayır severlerin 
yardımlarıyla hizmetlerini sürdürebilmek
tedir. Mayıs 1991 'de kurulan Darülace
ze Vakfı'nın başlatmış olduğu yenileme 
çalışmaları sayesinde müessesenin bazı 
bölümleri elden geçirilerek daha iyi hiz
met verecek hale getirilmiştir. 
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liJ H iDAYET Y. NuHOGLU 

ı 
DARÜIADL 

( J..ıJGb) 

Meşru yönetimin hakimiyet 
ve idaresi altındaki 

ülke için kullanılan fıkıh terimi 
(bk. DARÜLBAGY). 

L .J 

ı 
DARÜIAHD 

L 
(bk. DARÜSSULH). 

.J 

ı 
DARÜLBAB 

L 
(bk. KAZVİN). 

.J 

ı 
DARÜLBAGY 

( ~\)J) 

Meşru devlet başkanına karşı 
ayaklanan asilerin hakim olduğu 

L 
topraklar için kullanılan terim. 

.J 

islam dininde meşrü devlet başkanına 
itaat gerekli görülmüş, ona karşı ayak
lanmak ve savaşmak haram kılınmıştır 
(en-Nisa 4/59). Müslümanlardan bir top
luluğun. kendilerince geçerli bir delile 
dayanarak siyası bir maksatla meşrü yö
netime baş kaldırması ve müstakil bir 
bölgede hakimiyet kurmalarına bağy, bu 
kimselere bugat (tekili bagi) veya ehH 
bağy denir. isyancıların hakim olduğu ül
ke veya bölge darülbağy, meşrU yöneti
min hakimiyet ve kontrolü altındaki ül
ke veya bölge darüladl ve burada yaşa
yanlar da ehl-i adi diye adlandırılır. is
yan hareketi siyası bir maksatla değil 
yönetimin zulüm ve haksızlığı sebebiy
le ortaya çıkmışsa isyancılar bagr sayıl

mazlar. Bu durumda yönetimin zulüm
den vazgeçerek onlara adaletle davran
ması gerekir. Öte yandan hareketleri 
kendilerince geçerli bir sebebe dayan
makla birlikte mevcut yönetimi devirme 
amacı taşımayan veya böyle bir amacı 
olmakla birlikte kendilerini savunacak 
güce sahip bulunmayan isyancılar da bu
gat sayılmazlar; bu kimselere İslam hu
kukunda yol kesidierin tabi olduğu hü
kümler uygulanır (bk. EŞKIYA). 

Hukuken muharip statüsünde kabul 
edilen asilerle, isyandan vazgeçip itaat 
edinceye kadar savaşılır (el-H ucurat 49 / 
9). İki tarafın savaş sırasında birbirleri
nin can ve mailarına verdikleri zararlar 
Hanefi, Maliki ve Hanbeli fakihleriyle Şa
fii mezhebindeki sahih rivayete göre taz
min edilmez. Ayaklanma ve çatışmadan 
önce veya sonra can ve mala verilen za
rarlar ise tazmin edilir. Muharip isyan
cılarla yapılan savaşın tabi olduğu hü
kümler, bu konuda fukaha arasında ba
zı cüzf görüş ayrılıkları bulunmakla bir
likte, birçok yönden muharip gayri müs
limler ve mürtedlere uygulanan hüküm
lerden farklıdır (bk. BAGY). Ayrıca onlarla 
meşrU idare arasındaki savaş hali müs
lümanların bir iç meselesi olup yabancı 
ülkelerin asilere yardım etmeleri düş
manca münasebetlere teşebbüs sayılır. 

Asilerin hakimiyeti altında bulunan 
darülbağy darülislamın bütünü içinde 
mütalaa edilir. Bu sebeple darüladl ile 
darülbağy arasında ülke ayrılığı mevcut 
değildir. Ancak yönetim ayrılığı birtakım 
hukuki sonuçlar doğurur. Buna göre bil
gilerin hakim olduğu yerlerdeki idari ic
raat ve cezar uygulamalar geçerli kabul 
edilir. Topladıkları zekat, haraç ve ciz
ye gibi vergiler mükelleflerden yeniden 
alınmaz. Ancak zekatı ve öşürleri har
canması gereken yerlere sarfetmedik
leri anlaşılırsa darülbağy meşru yöneti
min eline geçtiğinde mükelleflerden bu 
zekat ve öşürleri yeniden ödemeleri di
nen istenir, fakat hukuken zorlanamaz
lar. Asilerin yönetim ve hakimiyetleri 
meşrU sayılmadığı halde umumun men
faatine yönelik bu nevi tasarrufları za
rureten geçerli kabul edilmiştir. 

Asi yöneticilerin kadı tayini de caiz ve 
geçerlidir. Hakimiyetleri altındaki bölge 
meşrU idarenin eline geçtiğinde bu ka
dıların verdiği hükümlerden meşrU olan
lar infaz edilir, olmayanlar ise durdu
rulur. Bagrlerin eline geçen topraklar
da meşru idarece tayin edilmiş kadılar 
aziolunmuş sayılmazlar. Ancak görev
den alınırlarsa bu tasarruf geçerli olup 
asilerin mağlübiyeti halinde meşrU yö
netim tarafından yeniden görevlendi
rilmedikçe verecekleri hükümler infaz 
edilmez. 

Hanefiler'e göre darülbağyde işlenen 
suçlara cezai hükümler uygulanmaz. Çün
kü meşrU yönetime ait hakimiyetin ke
sintiye uğradığı bu topraklarda suçun 
işlendiği sırada cezayı uygulama imka
nının bulunmayışı, daha sonra da cezai 


