DARÜLHiKME
hammed'e göre, darülislamda yapıldı
faiz sayılan muamelelerle dinen
alım satımı yasaklanan maddelerin konu
edildiği alışverişler darülharpte müslümanla bu ülkenin vatandaşı gayri müslim
(harbi) arasında yapıldığında caizdir. Ancak faiz sayılan fazlalığı müslümanın alması ve söz konusu maddeyi müslümanın satmış olması şarttır. islam devletinin 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 sürülmesi yanında harbinin malının temelde mubah sayılması ve akid yoluyla rızası
sağlanarak mubah bir malın mülkiyete
geçirilmesi asıl gerekçe olarak kabul edilmiştir. Harbinin malının mubah olması
na karşılık müslüman veya zirnıninin malının masum (hukuki koruma altında) olması sebebiyle söz konusu muameleler,
fazlalığı ancak bunların alması halinde
caiz görülmüştür. Nitekim harbi de darülislama emanla girdiğinde malı hukuken masum olacağından kendisiyle böyle bir muamelede bulunmak meşrü değildir. Diğer üç mezhep alimleriyle Hanefi 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 sürmektedirler (geniş bilgi için bk. Özel, s. 257-273).
Bugün devletlerin karşılıklı ilişkilerde barışı esas kabul etmeleri, ayrıca faiz alan
kimsenin ferdi planda karlı görünmesine 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.
ğında

Mükellefin dini ve hukuki hükümler
konusundaki bilgisizliğinin (cehl) sorumluluk açısından özür sayılmayacağı genel kural olmakla birlikte darülharpte
islamiyet'i kabul edip de henüz darülislama hicret etmemiş kimse, dini emir ve
yasaklara uyma sorumluluğu açısından
mazur sayılmıştır. Alimierin çoğunluğu,
bu konudaki bilgisizliğin sorumluluğu tamamen kaldırdığını söylerken bazı alimler sorumluluğun tamamen kalkmayacağını, böyle bir kimsenin namaz, oruç,
zekat gibi veeibeleri zamanında yerine

getirmeme hususunda mazur olsa bile hükmü öğrendiğinde bunları kaza etmesinin gerekli olduğunu ileri sürmüş
lerdir.
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propaganda amacıyla
Kahire' de kurduğu kütüphane
ve kültür merkezi.
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Şii- ismaili mezhebinden olan Fatımi
ler, Sünni Abbasiler'e karşı hilafeti temsil hak ve yetkisinin kendilerine ait olduğu fikrini yaymak ve kurdukları devleti her bakımdan güçlendirmek için çeşitli yöntemlere baş vurmuşlardır. Bu
arada Halife Hakim- Bi emriilah ismaililiği yayacak dai yetiştirmek, bu mezhebi akide ve hukuk açısından temellendirmek, Abbasiler'in Bağdat'ta kurduğu
Beytülhikme ile rekabet edebilmek amacıyla 1004 yılında Kahire'de Darülhikme
adını verdiği bir ilim ve kültür merkezi
kurdu. Kaynaklarda buranın adı Darülilim
olarak da geçmektedir.

Halifenin sarayı civarında kurulan ve
büyük bir kütüphane ile çeşitli toplantı
salonları ve odalardan oluşan Darülhikme'de nadir kitapların yanı sıra hat, cilt
ve tezhip açısından sanat değeri yüksek
olan eserler ve çeşitli koleksiyonlar vardı. Makrizi'nin, islam ülkelerinde büyüklük ve zenginlik bakımından bir benzerinin bulunmadığını söylediği bu kütüphanede başlangıçta kitap sayısı 1 milyondu; fakat Hakim-Biemrillah'ın Kahire'deki köşklerde bulunan kitapları toplatması, ayrıca kendi saray kütüphanesindeki değerli koleksiyonları da bağışla
masıyla kitap sayısı 1.600.000'e ulaşmış
tı. Bunlardan 1OO.OOO'i sanat değeri yüksek olan nadide eserlerdi. 18.000'ini de
Antikçağ ilim, felsefe ve kültürüne ait
eserler teşkil ediyordu. Konuları itibariyle bu kitaplar dil, edebiyat, fıkıh, tefsir. hadis, tarih, tıp, felsefe, astronomi,
astroloji, matematik, kimya ve çeşitli sanatlarla ilgili olup hemen hemen her
eserden birkaç nüsha bulunuyordu. Mesela meşhur hattatlara ait 2400 tezhipli Kur'an-ı Kerim'in, biri kendi el yazısıy
la olmak üzere Taberi'nin Tiirfl]. 'ine ait
1200 nüshanın bulunduğu verilen bilgiler arasındadır. Ayrıca burada haritalar.
astronomide kullanılan gözlem ve ölçüm
aletleriyle biri gümüş, diğeri bakırdan
iki küre mevcuttu. Gümüş kürenin üzerinde, bunun Batlamyus tarafından yapıldığı, daha sonra Emevi Prensi Halid
b. Yezid b. Muaviye'ye intikal ettiği yazılıydı. 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 hizmet kadrosunda görev yapanlar için cömertçe tahsisatta bulunmuş, Fustat'taki
birkaç yerin gelirini bu kuruma vakfetmiş, ayrıca Cami u' 1- Ezher Vakfı başta
olmak üzere Kah ire' deki bazı camiierin
vakıf gelirlerinin bir kısmının Darülhikme'ye aktarılmasını sağlamıştır. Makrizi yıllık tahsisatın 257 dinar olduğunu
söylüyor, kime ve nereye ne kadar harcanacağının bir dökümünü veriyorsa da
böylesine büyük ve önemli bir müessese için bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Buna karşılık Said ed-Diveci,
Seyyid Emir Ali'ye dayanarak yıllık tahsisatın 43 milyon dirhem olduğunu söylemektedir (Beytü 'l-J:ı.ikme, s. 44).
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Darülhikme bir akademi gibi çok yönlü hizmet veriyor ve her sınıftan halka
açık bulunuyordu. Bu arada ilmi araştır
ma yapanlara, eğitim ve öğretimde görev alanlara maaş veriliyor, okuyucu ve
müstensihlerin kalem. mürekkep. kağıt
vb. ihtiyaçları buradan karşılanıyordu.
Fatımiler Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika'da, Filistin, Şam ve ei-Cezire
bölgelerinde ismaili doktrinini yaymak
için Darülhikme'yi hem bilgi hem de propaganda merkezi olarak kullanıyorlardı .
Devletin fakih ve kadıları pazartesi ve
perşembe günleri "dai'd-duat" denilen
baş dainin başkanlığında toplanarak mezhebin itikadi ve fıkhi meseleleri üzerinde tartışıyorlardı. Bu otururnlara "mecalisü'l-hikme", tutanaklara da "meclisü'lhikme" deniyordu. Dai'd-duat tutanakları halifeye sunuyor, onun onayından
sonra ayrı salonlarda toplanan kadın ve
erkeklere bunlar okunuyordu. Toplantılara bizzat halife de iştirak ediyordu.
Müstansır-Billah ei-Fatımi döneminde
(!0 36-1 094) Darülhikme'de dai'd-duat
olarak görev yapan EbQ Nasr Hibetullah b. Musa eş-Şirazi tam 800 oturum
düzenlemiş ve buradaki tutanakları değerlendirerek sekiz büyük cilt haline getirmiştir. Genellikle bunlar fıkıh, felsefe, siyaset. edebiyat konularıyla isınaili
lik açısından nasların te'vilini. nübüwet
ve imarnet gibi meseleleri ihtiva ediyordu. Darülhikme'de dini ilimierin yanı sı
ra dil, edebiyat, mantık, felsefe, tıp, kimya, matematik ve astronominin de okutulduğu. bu alanlarda değerli bilginierin
yetiştiği bilinmektedir. Mesela hekim Ali
b. Rıdvan, büyük matematikçi ve optiğin kurucusu sayılan ibnü'l- Heysem o
dönemde yetişen ünlü bilginlerdendir.

Darülhikme'deki ilmi araştırmalar ve
oturumlar 1068 yılına kadar devam etmiştir. Ancak Halife Müstansır- Billah'ın
kötü yönetimi sonucunda devlette iktisadi kriz baş gösterip askerin aidatı ödenemeyince isyan eden ordu kütüphaneyi de talan etmiş, burada bulunan sanat
eserlerini ve meşhur hattatların kaleminden çıkmış 2400 Kur'an - ı Kerim'i aralarında bölüşmüşlerdi. Ayrıca devetere
yükledikleri bir kısım kitapları satmak
üzere İskenderiye emiri vezir İmadüd 
din Ebü'l- Fazl'a gönderirken bedeviler
Ebyar köyünde kervanı soymuş, kitapları
ciltlerinden ayırarak yakmış ve ciltlerinden kendilerine ayakkabı yapmışlardı.
Bu felaketin üzerinden elli dört yıl geçtikten sonra Darülhikme'nin kapatılma -
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sına yol açan bazı gelişmeler oldu. Bunlardan biri. buraya devam edenlerden
Berekat ile Humeyd b. Mekki adlı yıkıcı
fikirlere sahip kişilerin faaliyetidir. Humeyd b. Mekki uiOhiyyet iddia ederek
cahil halktan bazılarını çevresinde toplamış, Darülhikme kadrosunda bulunan
bazı bilginierin zihinlerini çelmeyi de başarmıştı. Bu durumdan endişe eden devlet büyükleri buranın kapatılmasına ve
suçlula rın cezalandırılmasına karar vermişti. Öte yandan Fatımiler arasında imarnet konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bir
kısım halk imametin Müstansı r- Billah'ın
büyük oğlu Nizar'ın, d i ğer bir kısım da
küçük oğlu Müsta' li- Billah'ın hakkı olduğunu savunuyordu. Darülhikme'deki
münazaralarda Nizariyye taraftarlarının
galip gelmesi halkın on ları desteklemesine yol açmış, iktidarı elinde buiunduran Müsta'liyye taraftarları ise duruma
hakim olabilmek için Darülhikme'nin ve
buradaki ilmi oturumların bir süre için
tatil edilmesini kararlaştırmıştı. Aradan
birkaç ay geçip ortalık sükOnete kavuşunca Halife Amir- Biahkamillah. veziri
Me'mQn ei - Bataihi'den Darülhikme'nin
tekrar açılmasını istedi. Vezir. halifenin
güvenliği açısından buranın saraydan
uzak bir yere taşınmasında ısrar ettiyse
de yeni Darülhikme saray civarında inşa
edildi. Eskisindeki kitaplar buraya nakledilerek Nisan 1123'te açılışı yapıldı. O
dönemde ilim ve ahlakıyla büyük üne
kavuşmuş olan EbQ Muhammed Hasan
b. Adem'in başkanlığında yeniden faaliyete geçen bu merkez kısa dönemde eski düzeyine ulaştı. Buradaki çalışma lar.
Selahaddin-i EyyObi'nin Mısır'ı ele geçirip Fatımi Devleti· ne son verdiği 1171
tarihine kadar devam etti. Darülhikme
bu tarihten sonra yıkılarak yerine bir Şa
fii medresesi inşa edildi. Kitapları ise çeşitli medreselere dağıtıldı. bu arada
100.000 ciltkitap Kadi ei-Fazıl'ın kurduğu Fazıliyye Medresesi'ne nakledildL

Esas itibariyle İsmaili doktrini temellendirip yaymak için kurulmakla birlikte
Hakim - Biemrilli:ih 'ın Sünni Kahire halkına şirin görünmek ve burada okutulacak akli ilimlerle ismaili propagandaya zemin hazırlamak için Sünni bir görünüm verdiğ i Darülhikme. bazı fasıla
larla 167 yıl hizmet verdiği halde mezhep taassubunu aşamadığ ı için Bağdat' 
taki Beytülhikme kadar verimli olamamıştır. Beytülhikme'de sınırsız bir düşünce ve inanç hürriyeti mevcuttu : burada tercüme yapan ve ilmi araştırma-

da bulunanlar arasında müslümanlarla
birlikte hıristiyan. yahudi, Brahman. Sabii ve MecQsiler de bulunuyor. devlet
bunlara maddi ve manevi her türlü imkanı sağlıyordu. Halbuki Darülhikme'de
ismaHTiiğin dışında hiçbir din ve mezhebe
yer yoktu. Gerçi Hakim- Bi emriilah 1009
yılında siyasi sebeplerle Ehl-i sünnet'ten
bazı alimierin burada ders vermelerini
istemiş ve üç yıl süreyle Darülhikme'de
Maliki fıkhı da ol~utulmuştu. Fakat bazı
gelişmelerden kuşkulanan Hakim- Biemrillah ulema ile birlikte Sünni halktan
birçoğunu öldürtmüş ve bu olaydan sonra ismaililer'den başkasının buraya girmesi yasaklanmıştı. Bu sebeplerle Darülhikme'nin islam ilim ve kültürüne istenilen ölçüde katkıda bulunduğunu söylemek güçtür.
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Abbasiler devrinde
Bağdat'ın doğusunda
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Dicle kenarındaki hilafet sarayına
ve müştemilatına verilen isim.
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Darülhilafe önce. Ebu Ca'fer el -MansOr tarafından Dicle'nin batısında kurulan ve etrafı surla çevrili olan dairevi şe
hirde bulunuyordu. Sarayın yanında yine
EbQ Ca'fer el-MansQr'un yaptırdığı bir
cami ve bunların etrafında devlet daireleri (divanlar) vardı. Mehdi- Billah halife
olunca ( 158/ 775) hilafet sarayını Dicle'nin doğu sahilindeki Rusafe'ye taşıdı ve
zamanının büyük bir kısmını isabad'daki sarayı nda geçirdi. Burası aynı zamanda halifeliğin idari merkeziydi. O dönemin ünlü aileleri de bu bölgede büyük
konaklar inşa ettirdiler. Bunların en meş
huru. Ca'fer ei-Bermekı~ nin Mualla Kanalı'nın güneyinde yaptırdığı saraydı. Bu
saray Bermekıler'in uğradığı felaketten
sonra Abbasiler'e intikal etti ve şehrin
doğu kesiminde birçok binadan meydana gelen Darülhilafe'nin nüvesini meydana getirdi. Halife Hadi-İielhak da burada ikamet etti. Onun ölümünden son-

