
DARÜLACEZE 

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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Meşru yönetimin hakimiyet 
ve idaresi altındaki 

ülke için kullanılan fıkıh terimi 
(bk. DARÜLBAGY). 
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(bk. DARÜSSULH). 
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ı 
DARÜLBAB 
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(bk. KAZVİN). 
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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 



takibata engel teşkil eder. Nitekim ay
nı sebeple darülharpte işlenen suçlara 
da ceza hukuku hükümleri uygulanmaz. 
Hanbeli, Şafii ve Maliki mezheplerine gö
re ise gerek darülbağy gerekse darül
harpte işlenen suçlar cezayı gerektirir. 
bu hususta yer ve ülke ayrılığının tesiri 
yoktur. 
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DARÜLBEDA Yİ 
( t'-I..W0 IJ ) 

İstanbul Belediyesi'ne bağlı bugünkü 
Şehir Tiyatroları'na kuruluşundan 

1931 yılına kadar verilen ad. _j 

Aslı Darü'l-bedayi-i Osmani olan ve 
"güzellikler evi" anlamına gelen bu isim 
Ali Ekrem (Bo\ay1r) tarafından konulmuş
tur. Darülbedayi 1931 'de Şehir Tiyatro
su, semt tiyatroları açıldıktan sonra da 
Şehir Tiyatroları adını almıştır. 

Avrupai kültüre değer veren İstanbul 
Belediye Başkanı Cemi! Paşa (Topuzlu) 
ünlü tiyatrocu Andre Antoine'ı Fransa'
dan istanbul'a getirterek bir konserva
tuvar kurulmasına ön ayak oldu. 28 Ha
ziran 1914'te İstanbul'a gelen Antcine'ın 
başında bulunacağı okul bir yandan tiyat-
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ro eğitimi, öte yandan da müzik eğitimi 
yapacaktı. Belediye bütçesinden 12.000 
frank ayrılarak üç ay için çağrılan Anto
ine, kuruluş hazırlıklarıyla birlikte ders 
programını ve giriş imtihanlarını yaptı. 

İmtihanlara başvuran 8'i hanım 197 ki
şi arasında başta Muhsin Ertuğrul ol
mak üzere Ali Naci (Karacan). Peyami Sa
fa. Halit Fahri (Ozansoy). Behzat Haki (Bu
tak). Celal Sahir (Erozan). Emin Beliğ (Bel
li). Ahmet Muvahhit. i. Galip (Arcan), Fik
ret Şadi, Raşit Rıza (Samako) gibi tanın
mış kişiler de vardı. Ancak ı. Dünya Sa
vaşı'nın çıkması üzerine Antoine, Fran
sa'nın karşısında yer alan Osmanlı Dev
leti'nin başşehrinden ayrılmak zorunda 
kaldı. 

Derslerin başlayacağı sırada Antcine'ın 
gitmesiyle Darülbedayi'in açılışı ertelen
diyse de onun yardımcısı olan Reşat Rıd
van, Darülbedayi teşebbüsünün sonuç
suz kalmaması için kamuoyunda yankı 
uyandıracak bir açı lış töreni düzenlen
mesi işine girişti. Aynı yılın kasım ayın-

Darülbedayi'in , 
ilk okuma 
kurulu üyeleri. 
Oturanlar 
!soldan sağa i: 
Emin Bülent, 
Mehmed Rauf, 
Abdullah Cevdet. 
Ahmed Hasim, 
Talısin Nahid. 
And re Antoine. 
Abdülhak Ham id , 
Rıza Tevfik. 
Yahya Kemal. 
Yakup Kadri; 
ayaktaki ler: 
As ım Bey ve 
mütercim Bedi Bey 
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da düzenlenen törende Türk ve Batı mü
ziğinden örnekler çalmarak açılış yapıl
dı. Fakat bu başlangıç yeterli olmad ı ve 
kurum kısa bir müddet sonra resmen 
kapandı. Cemi! Paşa'dan sonra belediye 
başkanı olan İsmet Bey (Canpolat). otuz 
yedi maddelik bir yönetmelik hazırlata
rak konuyu yeniden gündeme getirdi. 
Yönetmeliğe göre Darülbedayi sadece 
bir okul değil aynı zamanda temsiller 
verecek bir tiyatro topluluğu olacaktı. 

Ancak kısa bir süre için verilen dersler
den sonra Darülbedayi giderek okul hü
viyetinden çıktı ve sadece temsiller ve
ren bir tiyatro oldu. Oyunculuk eğitimin
den çok oyun hazırlama işine girişildL 

Mınakyan'ın denetiminde Şehzadebaşı'n
daki Ferah Sahnesi ile Kuşdili Çayırı Ti
yatrosu'nda yedi sekiz oyun birden çalı
şılmaya başlandı. İl k temsil 20 Ocak 1916 
gecesi, Hüseyin Suat'ın (Yalçın) Emile Fab
re'dan Çürük Temel adıyla uyarladığı 

La Maison d'Argile oldu. 

1916-1926 arasındal~i on yıl, kurumun 
her an dağılma tehlikesiyle karşılaştığı 
bunalım dönemidir. Darülbedayi'in oyna
dığı ilk yerli oyun, Halit Fahri'nin (Ozan
soy) Baykuş adlı manzum eseriydi. 2 
Mart 1917 gecesi seyirci 1-<arşısına çıka
rılan bu oyunu Muhsin Ertuğrul sahne
ye koydu ve baş rolü de kendisi üstlen
di. Baykuş temsili büyük bir başarı ka
zanmasına rağmen problemleri çözme
ye yeterli olmadı. Kurumun bütçesinde 
para yoktu. ayrıca yeterli sayıda oyun
cuya sahip değildi ve yönetirnde şahsi 
çekişmeler başlamıştı. Üstelik okul ni
teliğini kaybetmiş olan Darülbedayi tem-
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