
DARÜLHARP 

Müslüman olmayan 
bir devletin hakimiyeti altındaki 

L topraklar için kullanılan fıkıh terimi. _j 

Arapça'da ev, "mahalle, bir kavmin ko
nakladığı veya yerleştiği yer" anlamına 
gelen dar kelimesi mecazi olarak "kabi
le" manasını da ifade eder. İslam huku
kunda ise "İslami veya İslam dışı bir yö
netimin hakimiyeti altındaki ülke" anla
mında kullanılır (İbn Abidin, III, 247). Bu
na göre bir ülkenin İslam veya küfre 
nisbet bakımından niteliğinin tayin ve 
tesbitinde temel ölçü yönetim ve haki
miyettir. Darülharp, klasik İslam huku
ku kaynaklarında "küfür yönetiminin ha
kim olduğu ülke" (Haccavi, II, 7), "kafir 
liderin emir ve idaresinin yürürlükte ol
duğu ülke" (Kuhistani, II, 311 ı şeklinde 
tarif edilmiştir. Buna göre darülharp, 
İslam dışı devlet ve yönetimlerin haki
miyet alanını, faaliyet ve hukuk düzen
lerinin uygulama sahasını ifade eder. 
Başka bir deyişle İslam siyasi hakimiye
tinin sınırları dışında kalan, yönetim ve 
hukuk düzeni İslam esaslarına uyma
yan her ülke darülharptir. İslam hukuk
çuları devletin ülkesini tarif ve tesbit 
ederken dünyayı iki kısma ayırmışlar, 

devletin siyasi, iktisadi, idari ve hukuki 
düzeninin İslam esaslarına dayandığı, 
yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin 
İslami otoritenin elinde bulunduğu ül
kelere darülislam, İslam düzeninin ha
kim olmadığı ve bu yetkilerin müslüman 
otoritenin elinde bulunmadığı ülkelere 
de darülharp adını vermişlerdir. 

"Darü'l-harp" terkibi her ne kadar ilk 
bakışta "kendisiyle darülislam arasında 
savaş halinin mevcut olduğu ülke" ma
nasını ifade ediyorsa da İslam hukuku 
kaynaklarında "darülislam dışındaki ül
keler" anlamında ve bugünkü "yabancı 
ülke" tabirinin karşılığı olarak kullanıl
mıştır. İslam hukukçularının ülkeleri bu 
şekilde ikiye ayırmaları ve yabancı ülke
leri darülharp şeklinde adlandırmaları 

konusunda bazı Batılı müelliflerin ileri 
sürdüğü (Massignon, s. 80-81; Tyan, II, 
302; Khadduri, War and Peace, s. 53, 170; 
a.mlf., Law in the Middle East, s. 351; E/2, 

II, 126). müslümanların gayri müslimle
re karşı sürekli savaş hali içinde bulun
dukları ve ~olayısıyla darülislamın diğer . 

ülkelerle itıünasebetinin savaş esasına 
dayandığı, söz konusu ayırım ve adlan
dırmanın da bundan kaynaklandığı şek-

536 

lindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 

İslam hukukundaki hakim telakkiye gö
re gayri müslim milletlerle savaşın meş
ruiyet sebebi onların müslümanlara sa
vaş açmalarıdır (bk. CİHAD); yabancı ül
kelerin darülharp şeklinde adlandırılma

sında da Ortaçağ boyunca milletlerara
sı münasebetlere hakim olan tarihi ve 
siyasi şartlar etkili olmuştur. Zira is
lam hukukçularının müslüman devletle 
gayri müslim devletler arasındaki ilişki
lere dair görüşleri ne olursa olsun, tari
hi bir vakıa olarak müslümanlarla müs
lüman olmayanlar arasındaki münase
betler başlangıçtan beri umumiyetle sa
vaş halinde sürüp gelmiştir. İslam'ın do
ğuşu sırasında milletlerarası münase
betlerde kuwet tek hakim durumun
daydı ve İslam'ın devletler arası müna
sebetleri düzenlemek için ortaya koy
duğu kurallar yalnız müslüman devlet
lerce tek taraflı olarak uygulanabilmiş
tir. Ortaçağ'ın hıristiyan devletlerinde
ki hakim telakki, sadece müslümanlara 
karşı değil kendi dindaşlarına karşı da 
savaş halinin sürekliliği şeklindeydi. Müs
lüman hukukçular, mevcut ilişl<ileri yan
sıtan en bariz özellik olarak bu ülkeleri 
genellikle darülharp şeklinde adlandır
makla birlikte aynı anlamda "darülkü
für", "darüşşirk" ve diğer bazı tabirleri 
de yaygın şekilde kullanmışlardır (bk. 
özel, s. 125). İslam hukukçularının da
rülislam için, hukuk düzeninin hakim ol
duğu ülke anlamında "darü ahkam" (Se
rahsi. el-Mebsa~ XXX, 33; Cürcani, s. 82). 
buna karşılık gayri müslim ülkeler için 
de kuwet ve zorbalığın hakim olduğu 
yerler anlamında "darü kahr" (Serahsi, 
el-Mebsa~ XXX, 33), "darü kahr ve gale
be" (Cürcani, s. 82), "darü kahr ve ibaha" 
(Haccavi, III. 144) tabirlerini kullanmış ol
maları da dikkat çekicidir. 

İlk darülislamın Medine olması (İbn 
Kayyim, ı. 5; özel, s. ı 18) ve darülislam 
kavramının ancak hicret sonrası dönem
le ilgili bulunmasına karşılık darülharp 
kavramı müslümanlara savaş izninin ve
rilmediği hicret öncesi için de kullanıl

mıştır. Bazı fıkıh alimleri, çeşitli konular
la ilgili görüşlerine delil getirirken hic
retten önceki Mekke'ye atıfta buluna
rak oranın İslam otoritesinin hakim bu
lunmadığı darülharp olduğunu açıkça be
lirtmişlerdir (Sahnün, II, 22; Serahsi, el

Mebsa~ XIV, 57). Hatta Serahsi, hicret
ten sonra bile ilk dönemlerde Medine'
nin ancak Hz. Peygamber ve müslüman
lar şehirdeyken darülislam sayıldığını, 

herhangi bir sebeple Medine dışına çık-

tıklarında bu hükmün söz konusu olma
dığını söyler (el-Mebsa~ X, 18; Şerf}u's-Si· 

yeri' l-kebir, lll, 1009, 101 I ). Müslüman hu
kukçuların darülharp kavramını savaşın 
henüz meşru kılınmadığı Mekke döne
mine kadar götürmeleri. Batılı müellif
lerin yukarıda işaret edilen görüşlerinin 
gerçeği yansıtmadığı hususunda başka 
bir delil teşkil ettiği gibi. Medine döne
minde müslümanların dine davet mak
sadıyla komşularına savaş ilan ettikle
ri ve buna bağlı olarak darülharp kav
ramının da bu dönemde ortaya çıktığı 

şeklindeki iddialarının da (bk. Ef2, II, 126) 
mesnetsiz olduğunu göstermektedir. 

Darülharp. halkının müslüman olması 
veya ülkenin müslümanlar tarafından 
fethinden sonra orada İslam hükümle
rinin uygulanmasıyla darülislam haline 
gelir. Bu konuda İslam hukukçuları gö
rüş birliği içindedir. Ancak bir ülke sa
dece fethedilmekle değil o ülkenin yurt 
edinilmesine karar verilip hukuk düze
ninin uygulanmasıyla darülislama dönü
şür. Darülislamın darülharbe dönüşme
si konusunda ise İslam hukukçuları fark-

. lı görüşler ileri sürmüşlerdir (bk. oARüLis
ıAMl. Bunun gibi İslam devletinin kendi
siyle savaş halinde bulunduğu ülke an
lamında darülharbin tanımı da İslam hu
kukçularının cihadın meşruiyeti konu
sundaki görüşlerine bağlı olarak farklı
lık arzeder. Hakim telakkiye göre ciha
dın meşruiyet sebebi müslüman olma
yanların müslümanlara savaş açmaları 
olduğundan darülharp de "müslüman
lara karşı düşmanlık ve tecavüzü sebe
biyle darülislamla barış hali bozulan ül
ke" şeklinde tarif edilebilir. 

Fıkıh alimleri, ülke ayrılığının hüküm
lere tesiri ve buna bağlı olarak darül
harpte bazı hükümlerin değişip değiş
meyeceği konusunda farklı görüşler ile
ri sürmüşlerdir. Hanefiler'e göre müslü
manların darülharpte işledikleri suçlara 
ceza hukuku hükümleri uygulanmaz. Di
ğer üç mezhebe göre ise bu konuda da
rülislamla darülharp arasında fark yok
tur. Ancak Hanefiler'ce cezanın uygulan
maması, suç teşkil eden fıilin mubah ol
duğu anlamına gelmez. Adam öldürme, 
hırsızlık, zina ve içki içmek gibi fıiller her 
yerde haram olmakla birlikte devletin 
hakimiyet sınırları dışında işlendiğinde 
toplum dOzenini sağlamak amacıyla ko
nulmuş olan· dünyevi ceza uygulanmaz. 
Bu durumda cezayı uygulama imkanı fi
ilen bulunmadığından işlenen suça ceza 
takdir etmenin anlam ve faydası da yok
tur. Ebü Hanife ve talebesi imam Mu-



hammed'e göre, darülislamda yapıldı

ğında faiz sayılan muamelelerle dinen 
alım satımı yasaklanan maddelerin konu 
edildiği alışverişler darülharpte müslü
manla bu ülkenin vatandaşı gayri müslim 
(harbi) arasında yapıldığında caizdir. An
cak faiz sayılan fazlalığı müslümanın al
ması ve söz konusu maddeyi müslüma
nın satmış olması şarttır. islam devleti
nin vatandaşı olan gayri müslim (zimmf) 
ve darülharpte müslüman olmuş kimse 
de harbi ile bu muameleleri yapabilir. Bu 
konuda Hz. Peygamber devrinde görülen 
bazı uygulamaların delil olarak ileri sü
rülmesi yanında harbinin malının temel
de mubah sayılması ve akid yoluyla rızası 
sağlanarak mubah bir malın mülkiyete 
geçirilmesi asıl gerekçe olarak kabul edil
miştir. Harbinin malının mubah olması
na karşılık müslüman veya zirnıninin ma
lının masum (hukuki koruma altında) ol
ması sebebiyle söz konusu muameleler, 
fazlalığı ancak bunların alması halinde 
caiz görülmüştür. Nitekim harbi de da
rülislama emanla girdiğinde malı huku
ken masum olacağından kendisiyle böy
le bir muamelede bulunmak meşrü de
ğildir. Diğer üç mezhep alimleriyle Ha
nefi mezhebinden Ebü Yüsuf'a göre ise 
anılan bütün muameleler darülislamda 
olduğu gibi darülharpte de haramdır. Bu 
görüşü savunanlar. faiz yasağı ile ilgili 
ayet ve hadislerin mutlak ifadelerini esas 
almakta, ülke ayrılığının bu konuda bir 
tesirinin bulunmadığını ileri sürmekte
dirler (geniş bilgi için bk. Özel, s. 257-273). 

Bugün devletlerin karşılıklı ilişkilerde ba
rışı esas kabul etmeleri, ayrıca faiz alan 
kimsenin ferdi planda karlı görünmesi
ne karşılık mevcut iktisadi şartlar ve iliş

kiler çerçevesinde faizi veren kurum ve 
ülkenin sonuçta kazançlı çıkması göz 
önüne alındığında çoğunluğun görüşü
ne göre hareket etmenin daha isabetli 
ve ihtiyata uygun olacağı anlaşılır. 

Mükellefin dini ve hukuki hükümler 
konusundaki bilgisizliğinin (cehl) sorum
luluk açısından özür sayılmayacağı ge
nel kural olmakla birlikte darülharpte 
islamiyet'i kabul edip de henüz darülis
lama hicret etmemiş kimse, dini emir ve 
yasaklara uyma sorumluluğu açısından 
mazur sayılmıştır. Alimierin çoğunluğu, 
bu konudaki bilgisizliğin sorumluluğu ta
mamen kaldırdığını söylerken bazı alim
ler sorumluluğun tamamen kalkmaya
cağını, böyle bir kimsenin namaz, oruç, 
zekat gibi veeibeleri zamanında yerine 

getirmeme hususunda mazur olsa bi
le hükmü öğrendiğinde bunları kaza et
mesinin gerekli olduğunu ileri sürmüş
lerdir. 
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Fatımiler'in propaganda amacıyla 
Kahire' de kurduğu kütüphane 

L 
ve kültür merkezi. 

.J 

Şii- ismaili mezhebinden olan Fatımi
ler, Sünni Abbasiler'e karşı hilafeti tem
sil hak ve yetkisinin kendilerine ait ol
duğu fikrini yaymak ve kurdukları dev
leti her bakımdan güçlendirmek için çe
şitli yöntemlere baş vurmuşlardır. Bu 
arada Halife Hakim- Bi emriilah ismaili
liği yayacak dai yetiştirmek, bu mezhe
bi akide ve hukuk açısından temellen
dirmek, Abbasiler'in Bağdat'ta kurduğu 
Beytülhikme ile rekabet edebilmek ama
cıyla 1004 yılında Kahire'de Darülhikme 
adını verdiği bir ilim ve kültür merkezi 
kurdu. Kaynaklarda buranın adı Darülilim 
olarak da geçmektedir. 

DARÜLHiKME 

Halifenin sarayı civarında kurulan ve 
büyük bir kütüphane ile çeşitli toplantı 
salonları ve odalardan oluşan Darülhik
me'de nadir kitapların yanı sıra hat, cilt 
ve tezhip açısından sanat değeri yüksek 
olan eserler ve çeşitli koleksiyonlar var
dı. Makrizi'nin, islam ülkelerinde büyük
lük ve zenginlik bakımından bir benze
rinin bulunmadığını söylediği bu kütüp
hanede başlangıçta kitap sayısı 1 milyon
du; fakat Hakim-Biemrillah'ın Kahire'
deki köşklerde bulunan kitapları toplat
ması, ayrıca kendi saray kütüphanesin
deki değerli koleksiyonları da bağışla

masıyla kitap sayısı 1.600.000'e ulaşmış
tı. Bunlardan 1 OO.OOO'i sanat değeri yük
sek olan nadide eserlerdi. 18.000'ini de 
Antikçağ ilim, felsefe ve kültürüne ait 
eserler teşkil ediyordu. Konuları itiba
riyle bu kitaplar dil, edebiyat, fıkıh, tef
sir. hadis, tarih, tıp, felsefe, astronomi, 
astroloji, matematik, kimya ve çeşitli sa
natlarla ilgili olup hemen hemen her 
eserden birkaç nüsha bulunuyordu. Me
sela meşhur hattatlara ait 2400 tezhip
li Kur'an-ı Kerim'in, biri kendi el yazısıy
la olmak üzere Taberi'nin Tiirfl]. 'ine ait 
1200 nüshanın bulunduğu verilen bilgi
ler arasındadır. Ayrıca burada haritalar. 
astronomide kullanılan gözlem ve ölçüm 
aletleriyle biri gümüş, diğeri bakırdan 

iki küre mevcuttu. Gümüş kürenin üze
rinde, bunun Batlamyus tarafından ya
pıldığı, daha sonra Emevi Prensi Halid 
b. Yezid b. Muaviye'ye intikal ettiği ya
zılıydı. ibn Mukle ve ibnü' 1- Bewab gibi 
meşhur hattatların yazı malzemelerinin 
yanı sıra çeşitli sanat eserleri sandıklar
da korunuyordu. 

Halife Hakim-Biemrillah. Darülhikme'
nin geliştirilmesi ve burada araştırma 
yapan, ders okutan ilim adamları ile hiz
met kadrosunda görev yapanlar için cö
mertçe tahsisatta bulunmuş, Fustat'taki 
birkaç yerin gelirini bu kuruma vakfet
miş, ayrıca Cami u' 1- Ezher Vakfı başta 
olmak üzere Kah i re' deki bazı camiierin 
vakıf gelirlerinin bir kısmının Darülhik
me'ye aktarılmasını sağlamıştır. Makri
zi yıllık tahsisatın 257 dinar olduğunu 
söylüyor, kime ve nereye ne kadar har
canacağının bir dökümünü veriyorsa da 
böylesine büyük ve önemli bir müesse
se için bu miktarın çok az olduğu görül
mektedir. Buna karşılık Said ed-Diveci, 
Seyyid Emir Ali'ye dayanarak yıllık tah
sisatın 43 milyon dirhem olduğunu söy
lemektedir (Beytü 'l-J:ı.ikme, s. 44). 
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