
Bedr el-Cemal! tarafından kapatılmışsa 
da kısa bir süre sonra S 17 ( 1123) yı lın

da Vezir Me'mUn ei-Betaihfnin gayret
leriyle başka bir binada tekrar açılmış 
ve Selahaddin-i EyyUbfnin Kahire'yi fet
hedip (ı ı 7 ı) Fatımi saltanatma son ve
rerek ismam propagandasının merkezi 
haline getirilmiş olan diğer kütüphane
lerle birlikte burayı da dağıtmasına ka
dar faaliyetlerini sürdürmüştür. Halife 
Hakim-Biemrillah'ın , bundan başka Fus
tat'ta ve bir kiliseden faydalanmak su
retiyle de Kudüs'te birer darülilim daha 
kurduğuna dair bazı rivayetler vardır (Ka
hire'deki darülilim hakkında daha geniş bil

gi için bk. DARÜLHİKME) 

Kaynaklar, Trablusşam ve civarında 

yaklaşık kırk yıl (1070-1 109) hüküm sü
ren Ammaroğulları'ndan , burada kur
dukları darülilim dolayısıyla övgüyle söz 
ederler. Zehebfnin nakline göre her ne 
kadar bundan önce de Trablusşam'da 
bazı kütüphaneler bulunuyor idiyse de 
bunlardan hiçbiri darülilim kadar şöhret 
kazanmamıştı. Çok zengin bir kütüpha
neye sahip olan bu müesseseyi, şehrin 
Fatımi valisinin ölümü üzerine bağımsız
lığını ilan eden Kadı EbU Talib Hasan b. 
Ammar, mensup olduğu Şii-İsmam mez
hebinin akldesini yaymak ve dal yetiştir
mek için kurmuş ve başta Ebü'I-Hasan 
Ali b. Muhammed b. Arnmar olmak üze
re diğer Ammari emirleri de kitapların 
sayısını arttırmışlardır. islam kaynak
ları bu kütüphanedeki kitap sayısı hak
kında 100.000 ile 3.000.000 arasında 
değişen rakamlar verirler. Youssef Ec
he, bu sayıyı 3.000.000 olarak veren 
İbn EbU Tayy'ın Şii olması sebebiyle mü
balağa etmiş olabileceğini belirterek 
100.000 rakamının daha makul görün
düğüne dikkat çekmektedir. İ bn Furat 
bu darülilimden bahsederken dünyada 
bir benzerinin bulunmadığını söyledik
ten sonra burada görevli 180 müsten
sihten otuzunun gece gündüz devamlı 
çalıştığı. Ammaroğulları'nın çeşitli ül
kelerdeki adamları tarafından satın alı
nan kitaplarla kütüphanesinin çok zen
ginleştiği ve bu sebeple İslam dünyası
nın her yerinden buraya okumak, araş
tırma yapmak için pek çok öğrenci ve 
hocanın geldiği yolunda bilgiler vermek
tedir. Ne yazık ki bu müessese, Trablus
şam'ın Haçlılar tarafından işgali (1 109) 

sırasında önce yağmalanmış, sonra da 
yakılmıştır. Olga Pinto, darülilmin yakı

lışının islam kaynaklarında canlı bir şe-

kilde tasvir edilmesine karşılık hıristi

yan kaynaklarında hiç yer almamasını, 
müslüman tarihçilerin olayı İskenderiye 
Kütüphanesi ' nin ya kılmasına benzete
rek Haçlılar'a yükleme çabasında olabi
lecekleri şeklinde açıklayan Lammens'e 
karşı çıkmakta ve bu durumu, islam kül
türünü çok az tanıyan ve ondan nefret 
eden Haçlılar'ın her yerde kütüphane 
tahribi yaptıkları için bu olayın hıristi

yan tarihçilerinin dikkatini çekmemiş 

olabileceği şeklinde yorumlamaktadır. 

Öte yandan Batı kaynaklarının, Haçlı
lar'ın yaptıkları somut delillerle sabit 
pek çok tahribatı görmezlikten geldik
leri veya küçülterek naklettikleri de bi
linen bir gerçektir. 

Ortaçağ İslam dünyasında bunlardan 
başka, kaynakların haklarında kısaca bil
gi verdikleri birkaç darülilim daha bu
lunmaktadır. Basra'da İbn Ebü'I -Beka'
nın (ö 499/ ı 105) kurduğu darülilimde 
Zehebfnin rivayetine göre 12.000 cilt ki
tap mevcuttu; bu müessese bedeviler 
tarafından yağmalanarak yok edilmiş
tir. Hamdani hükümdarlarından Seyfüd
devle ei-Hamdani'nin (945-967) Halep'te
ki kütüphanesi her ne kadar kaynaklar
da darülilim adıyla geçmiyorsa da Yous
sef Eche, V. (Xl.) yüzyılın ortalarına ka
dar kurulan kütüphanelerin darülilim 
karakteri taşıdığını göz önünde tutup 
bunun da onların arasına dahil edilmesi 
gerektiğini ileri sürmektedir. Yine Zehe
bfnin bildirdiğine göre bu kütüphanede 
Seyfüddevle ve başkaları tarafından vak
fedilmiş 10.000 cilt kitap bulunmaktay
dı. Kaynak,larda bu kütüphanenin, ku
ruluşundan bir asır sonra yandığı veya 
Şiiler'le Sünniler arasında çıkan bir ça
tışma sırasında yağma edildiği şeklinde 

farklı rivayetler mevcuttur. Şerif er-Ra
dfnin (ö. 406/ 1015) ve İbnü'I-Marista
niyye'nin (ö 599/ 1202) Bağdat'ta kur
dukları darülilimler ise uzun ömürlü ola
mamıştır. 

Sünni görüşün kuwetli bir savunu
cusu olan NUreddin Zengive Selahad
din-i EyyUbi gibi hükümdarların İslam 
dünyasında önemli bir siyasi güç ha
line gelmeleri, daha ziyade Mu'tezili, 
ismaili ve Batını görüşlerin bir öğre
tim ve propaganda merkezi haline gel
miş bulunan darülilimlerin üç asır ka
dar süren hayatlarını sona erdirmiş ve 
darülilimlerin yerini Sünni birer kuru
luş olan darülhadis ve medreseler al
mıştır. 
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Müslüman bir devletin 
hakimiyeti altındaki topraklar için 

L 
kullanılan fıkıh terimi. 

_j 

Arapça'da "ev, mahalle, bir kavmin 
konakladığı veya yerleştiği yer" anlamı
na gelen dar kelimesi mecazi olarak ka
bile manasını da ifade eder. islam hu
kukunda ise "İslami veya islam dışı bir 
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yönetimin hakimiyeti altındaki ülke" an
lamında kullanılır (İbn Abidin. lll, 247). Bir 
ülkenin müslümanlara veya gayri müs
limlere nisbet edilmesi, o ülkedeki yö
netim ve hakimiyet faktörlerine bağlı
dır; yönetim ve hakimiyet kimdeyse ülke 
onlara nisbet edilir ( Cessas, vr. 162 b; De
büs!, vr. 122b; SerahsT. el-Mebsa~ X, I 14). 
Fıkıh kitaplarında darülislamın "müslü
manların hakimiyeti altındaki yer" veya 
"müslümanların imamının (devlet başka
nı) hüküm ve sultasının yürürlükte ol
duğu ülke" şeklinde tarif edildiği görül
mektedir. Buna göre darülislam, müs
lümanların hakimiyeti altında bulunup 
İslam hukuk sisteminin uygulandığı ül
kedir. Bu durumda nüfusun müslüman 
veya gayri müslim, az veya çok olması 
önemli değildir. Bu ölçüler çerçevesinde 
darülislamın kavram olarak ortaya çıkı
şı Hz. Peygamber'in Medine dönemine 
rastlar. Çünkü müslümanlar Mekke dö
neminde henüz müstakil bir idareye ve 
siyasi teşkilata sahip değildiler. Ancak 
hicretten sonra Medine ·de İslam devle
tinin teşekkülüyle kendilerine ait bir ül
keye ve bu ülkede müstakil bir yöneti
me kavuştular. Böylece ilk darülislam, 
bazı hadislerde (İbn Mace, "Cihad", 38; 
Ebu Davüd, "Cilıad", 90) "darü'l-hicre" ve
ya "darü'l-muhacirin" şeklinde zikredi
len Medine oldu (İbn Kayyim ei-Cevziyye, 
ı. 5) Müslümanlar Medine'de siyasi an
lamda bir toplum meydana getirip gay
ri müslimlerle münasebetleri milletlera
rası bir mahiyet kazanınca İslam yöne
timinin faaliyet ve hukuk düzeninin uy
gulama alanı olarak darülislam da te
şekkül etmiş oldu. 

Darülharp sayılan bir ülke, halkının 

müslüman olması veya fetihten sonra 
orada islam hükümlerinin uygulanma
sıyla darülislama dönüşür. Bu hususta 
fıkıh alimleri arasında görüş birliği var
dır. Ancak bir ülke yalnız fethedilmiş ol
makla darülislam haline gelmez. Darü
lislam sayılması için yurt edinilmesine 
karar verilmesi, başka bir ifadeyle yöne
tici tayin edilerek islam ahkamının uy
gulamaya konulması gerekir. Ayrıca da
rülharbin darülislama dönüşebilmesi için 
mutlaka islam ülkelerine bitişik olması 
da gerekmez. Etrafı darülharp toprak
larıyla çevrili bulunan bir yer, küçük de 
olsa zikredilen şartların gerçekleşmesi 

halinde darülislam olur. 

Darülislamın hangi durumlarda darül
harbe dönüşeceği konusunda islam hu
kukçuları arasında görüş ayrılıkları mev-
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cuttur. Fıkıh kitaplarında darülislamın 

darülharbe dönüşmesi şu üç durumda 
söz konusu edilmiştir: a) Gayri müslim 
bir devletin İslam ülkesini istila etmesi. 
b) Darülislamda bir şehir veya bölge hal
kının irtidad ederek o yeri işgal etmesi. 
c) Zimmet akdiyle İslam devletinin hi
maye ve hakimiyetine geçerek islam te
baası olan gayri müslimlerin (zimmDer) 
bu anlaşmayı bozup bulundukları yerde 
hakimiyetlerini ilan etmeleri. Bu üç du
rumda hangi şartların gerçekleşmesiyle 
istila edilen yerlerin darülharbe dönüş
müş olacağı hususundaki görüşler de 
şöyledir: 

1. Maliki ve Hanbelf fakihleriyle Hane
filer'den Ebu Yusuf ve imam Muham
med'e göre darülislarrı. içinde küfür ah
kamının uygulanmasıyla darülharbe dö
nüşür. Bu görüş kıyasa dayanmaktadır; 
yani darülharp islam hükümlerinin tat
bikiyle darülislama dönüştüğüne göre 
darülislam da küfür hükümlerinin uy
gulanmasıyla darülharbe dönüşür. 

z. Ebü Hanife'ye göre darülislamın da
rülharbe dönüşmesi için şu üç şartın ger
çekleşmesi gerekir: a) istila edilen yer
de küfür ahkamının (İslam dışı hukuk dü
zeninin) uygulanması. b) Ülkede ilk eman
ları üzere bulunan hiçbir müslüman ve
ya zimminin kalmaması. c) Ülkenin da
rülharbe bitişik olması. İlk şarta göre is
tilaya uğrayan darülislamda küfür hü
kümleriyle birlikte İslam hükümleri de 
uygulamyorsa bu şart gerçekleşmemiş 
demektir. İlk emandan maksat ise düş
man istilasından önce darülislamda müs
lüman ve zimmilerin İslam hukuku ge
reğince sahip oldukları can ve mal gü
venliğidir. Bu güvenlik hiç kesintiye uğ
ramadan devam ediyorsa o yer darülhar
be dönüşmez. Fakat can ve mal güven
liği bir defa bile tamamen ortadan kalk
sa. diğer şartların varlığı halinde ülke 
darülharbe dönüşeceğinden, sonradan 
bu hakların tekrar tanınmasının bir de
ğeri yoktur. Bu durum, herhangi bir da
rülharbe emanla giren müslümana ta
nınan can ve mal güvenliğine benzer. 
Üçüncü şarta göre ülke. diğer İslam ül
keleriyle çevrili olup darülharple sınırı 

bulunmazsa yine darülharbe dönüşmez. 

Ebü Hanife'ye göre bir hüküm bir ilietle 
sabit olunca o illetten bir şey kaldığı sü
rece aynı hüküm devam eder. Darülharp. 
orada İslam hükümlerinin tatbikiyle da
rülislam olmuştur. Bu sebeple istilaya 
uğrayan darülislamda islam hükümle
rinden bazıları mevcutsa illetten bir cüz 

mevcut olacağından darülislam hükmü 
de devam eder. Sözü edilen üç şart ger
çekleşmemişse gayri müslimlerin fiili ha
kimiyetiyle islam hakimiyetinin hükmen 
devamı söz konusu olacağından deliller 
çatışma halinde (kıyasların tearuzu) ola
caktır. Bu durumda ya ihtiyaten İslam 
tarafı tercih edilerek veya kıyaslarıo bir
birini hükümden düşürmesi sebebiyle 
istisha.b • kaidesi gereğince o yerin da
rülislam olduğu kabul edilecektir. Ebü 
Hanife'nin görüşünü şöyle açıklamak 

mümkündür: İslam hakimiyeti altında 
bulunan bir yer islam dışı güçlerin eli
ne geçtiğinde ülke hükmünün değişme
si için fiili hakimiyet yeterli değildir. Ha
kimiyetin el değiştirmesiyle birlikte müs
lümanların daha önce sahip oldukları can 
ve mal güvenliğinin kesintisiz devam et
mesi, müslümanların ibadetlerini yerine 
getirmede, dini eğitim ve öğretim faali
yetlerini sürdürmede serbest olmaları. 
bunların o yerde mevcut yönetimin gör
mezlikten gelemeyeceği bir güce sahip 
bulunduklarını ve dolayısıyla fiili de olsa 
gayri İslami hakimiyetin tam gerçekleş
miş sayılamayacağını göstermektedir. Bu 
da İslam hakimiyeti altında bulunan bu 
yerin küfür hakimiyetine geçmiş sayıl
masına engeldir. Bu durumda ülkenin 
darülislam kalmaya devam ettiğini be
lirtmek, ülkedeki küfür hakimiyetinin hu
kuken geçerli sayılmadığı anlamındadır. 
Ülkenin darülharbe dönüştüğünü kabul 
etmek ise mevcut hakimiyetin hukuken 
geçerli olduğunu onaylamaktır. Ancak 
ülkenin ister darülislam kalmaya devam 
ettiği, ister darülharbe dönüşmüş bu
lunduğu kabul edilsin, mevcut gayri is
lami yönetimin oradaki müslümanlar ve 
diğer islam devletleri tarafından siya
si bakımdan tanınması söz konusu de
ğildir. 

3. Şafiiler'e göre darülislam daha son
ra istilaya uğramış olsa. hatta istilanın 
üzerinden uzun yıllar da geçse darülhar
be dönüşmez. Darülislamın darülharbe 
kesinlikle dönüşmeyeceği şeklindeki bu 
görüş, mülkiyetin hukuken gayri müs
limlere geçmeyeceği anlamındadır. Çün
kü diğer üç mezhebin aksine Şafiiler'e 
göre gayri müslimler istila ile müslüman
ların mal ve mülklerine hukuken sahip 
olamazlar. Ancak gerek bir islam ülke
sini istila etmesi gerekse ŞafiTier'e gö
re savaşın sebebinin küfür olması (bk. 
ciHAD) göz önüne alındığında bu devlet
le savaş halinde bulunulacağı ve ülkenin 
siyasi ilişkiler açısından darülharp sayı-



lacağı da açıktır. Nitekim halkının irti
dad ederek istila ettiği ülke. imam Şa
fii'ye göre küfür hükümlerinin uygulan
masıyla darülharbe dönüşür. Zira mal
Iarın ve arazilerin mülkiyeti esasen irti
dad edenlere ait olup bir el değiştirme 
söz konusu değildir. 
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(bk. İMARET) . 
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DARÜLKURRA 

ı 
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Kur'an öğretilen 
ve hafız yetiştirilen mekteplerin, 
kıraat talimi yapılan medrese 

L 
veya bölümlerin genel adı. 

_j 

·ver, mekan. ev" gibi anlamlara ge
len dar ile "okuyan" anlamındaki karl ke
limesinin çağu lu olan kurra kelimelerin
den meydana gelen darü'I-kurra. Kur'an-ı 
Kerim'in öğretildiği, bir bölümünün ve
ya tamamının ezberletildiği ve kıraat ve
cihlerinin talim etiirildiği mektepler için 
kullanılmıştır. Bu müesseselere darül
kur'an ve darülhuffaz adı da verilir. 

Çok güzel Kur'an okuyan ama Abdul
lah b. ümmü Mektüm'un Medine'ye hic
retinde, Mahreme b. Nevfel'in darOikur
ra denilen evinde misafir olduğu şeklin
de İbn Sa'd'da yer alan bir rivayetten 

(et- Tabalcat, IV, 205). bu ismin mescidler 
dışında Kur'an okunan ve öğretilen yerler 
için daha Hz. Peygamber devrinde kul
lanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Bu 
ev muhtemelen İbn Şebbe'nin sözünü 
ettiği, Mescid-i Nebevi'nin güneydoğu 
köşesinde yer alan ve sonradan Abbas! 
Halifesi Mehdi- Billah tarafından satın 

alınıp m escide dahil edilen binadır ( Tarf

l]u'l-Medfneti'l-müneuuere, 1, 241). Aynı 
rivayeti İbn Abdülber'den nakleden Hu
zaf, bu olayın medreselerin kuruluşuna 
örnek teşkil edebileceğini söyler. 

Hicretten önce Mekke'de Kur'an öğ

retimi daha çok Darülerkam'da olmuş
tur. Akabe biatlarından sonra Hz. Pey
gamber Medineliler'e Kur'an muallimi 
olarak Mus'ab b. Umeyr'i göndermişti. 
Fetihten sonra vilayetlere tayin ettiği 

bir kısım valiler aynı zamanda Kur'an 
muallimleriydi. Mescid-i Nebevi'de bu 
görevi Hz. Peygamber bizzat yapmakla 
birlikte Ubade b. Samit'i de Suffe asha
bına Kur'an öğretmekle görevlendirmiş, 
mescidlerde Kur'an derslerini teşvik et
miştir: "Allah'ın evlerinden birinde, Al
lah'ın kitabını okumak ve kendi araların
da mütalaa etmek (tedarüs) üzere topla
nan her topluluğa Allah iç huzuru verir; 
onları rahmet bürür. çevrelerinde me
lekler toplanır ve Allah onları melekle
rin yanında anar'' ( Müslim, "?:ikr", 38; Ha
Ub et-Tebrfzi, I, 71 lnr 711). Hadiste ge
çen "tedarüs" kelimesi bütün Kur'an 
ilimlerine şamil olmalıdır. 

Dokuz mescidde eğitim ve öğretimin 
devam ettiği Medine'den başka fethe
dilen ve yeni kurulan merkezlerde asha
bın kıraatte mahir olanlar Kur'an ders
leri vermişlerdir. Dımaşk'ta (Şam) Eme
viyye Camii'ndeki ders halkalarının bir
çoğu kıraatı e ilgiliydi. Ebü' d- Derda bu
rada Kur"an talim ettiği için "Muallimü ' ş 

Şam" veya ''Kariü'ş-Şam" unvanıyla anıl
mıştır. Öğrenci sayısının zaman zaman 
1500' ü geçmesi onun derslerine olan 
rağbeti gösterir. Ebü'd- Derda vefat et
meden önce, yerine kıraatini takdir et
tiği sahabi Fedale b. Ubeyd el-Ensarf'yi 
hoca olarak görevlendirmesi için Suriye 
Valisi Muaviye b. Ebü Süfyan'a tavsiye
de bulunmuştu. Seyahatleri sırasında Dı
maşk'a da uğrayan İbn Cübeyr, bu şe
hirde bütün gün devam eden Kur'an 
dersleri hakkında bilgi vermektedir. Sa
bah namazından sonra "seb'" denilen 
meclisle başlayan kıraat dersleri ikindi
den sonra "Kevseriyye" adı verilen ders
lerle devam ederdi. Burada, kendilerine 
"Kevserf" denilen ve Kur'an'ı ezberleme-

DARÜLKURRA 

de güçlük çeken yüzlerce kişiye Kevser 
süresinden itibaren namaz süreleri talim 
ettirilirdi (er-Rihle, s. 244). Birçok mer
kezde Kur'an dersleri veren ashaptan 
itibaren tabiln ve tebeü't-tabifn dö
nemlerinde değişik lehçelere göre oku
yuş tarzları şekillenmeye başladı. Hicri 
ll. yüzyılda Medine'de Nafi" b. Abdur
rahman. Mekke'de Ebü Ma'bed Abdul
lah b. Keslr ve Humeyd b. Kays el-A' rec; 
Küfe'de Asım b. Behdele, Hamza b. Ha
blb, Ali b. Hamzael-Kisaf ve A'meş ; Bas
ra'da Ebü Amr b. Ala; Dımaşk'ta İbn 
Amir kıraat ilminde şöhret buldular. Bun
lardan İbn Keslr, Nafi', İbn Amir, Ebü 
Amr, Hamza, Kisaf ve Asım ' ın okuyuş 
tarzları "kıraat-i seb'a" olarak tanındı. 
EbQ Ca'fer Yezfd b. Ka'ka', Ya'küb el
Hadramf ve Halef b. Hişam'ın kıraatle
riyle sayısı ona çıkan mütevatir kıraat
ler daha sonra darülkurraların başlıca 

derslerinden oldu. 

Camiler uzun süre bilhassa Kur'an ve 
hadis tahsilinin merkezi olma özelliğini 
korudular. Buralarda ileri seviyede Kur'an 
öğrenimi için oluşturulan ders halkaları 
"se b"' ve "tasdfr" diye anıldı; kıraat ho
casına "şeyhü'I-kıraa" , görevine de "me
şlhatü' I- kıraa" denildi. Şehir camilerin
de yürütülen Kur'an okutma faaliyeti 
"meşfhatü'l- mescid", ordugahlarda yü
rütülen faaliyetler "meşfhatü'I-cünd" is
mini aldı. Bu sonuncunun hacalarma "ka
riü'l- cünd" de denilirdi. Evliya Çelebi'
nin selatin, vüzera ve diğer ileri gelen
Ierin camilerinin her birinde bir darül
kurra olduğunu söylemesinden de anla
şılacağı gibi mescidlerde kıraat ilminin 
okutulduğu özel bölümlere Osmanlılar 
darülkurra adını vermişlerdir. 

İlk dört asırda yüksek seviyede Kur'an 
dersleri yalnız camilerde verilmekte. 
m escidierde ibadet huzurunu bozacağı · 
düşüncesiyle küçük çocuklara "küttab" 
adı verilen mekteplerde Kur'an öğretil
mekteydi. Buharf'nin bir rivayetinden 
("Diyet", 27) daha Hz. Peygamber döne
minde var olduğu anlaşılan ve Osmanlı
lar'daki sıbyan mekteplerini andıran küt
tablarda çocuklara okuma yazma öğ

retildikten başka temel dini bilgiler ve 
Kur'an da öğretiliyordu. Yazı ve Kur 'an 
dersleri ayrı ayrı hocalar tarafından ve
rilir ve bunların farkını belirtmek için 
Kur'an hacalarma "muallim" veya "muk
rf", yazı hocalarına da "mükettib" deni
lirdi. Mekteplerin Kur'an talimi ağırlıklı 
olanlarına sonradan "Kur'an küttabları" 
denilmiştir. Bu okulların daha Muaviye 
zamanında Dımaşk'ta mevcut olması bun-
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