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DARÜSSULH

( eUGb l
Kendisiyle
L

barış antiaşması yapılmış ülke
kullanılan fıkıh terimi.

için
_j

İslam devletiyle barış münasebetleri
bozulan veya bilfiil savaş halinde bulunan ülkeler, kendileriyle sulh antlaşma
ları yapılması durumunda bu antlaşma
ların mahiyetine göre farklı isimler alır
lar. İslam hukukunda hakim telakkiye
göre devletler arası münasebetlerde normal olan durum barış halidir. Pıkıh bilginlerinin çoğunluğuna göre savaşın hukuki mesnet ve sebebi, müslüman olmayan ülkelerin müslümanlara savaş açmasıdır. İslam'a göre savaş zaruret icabı
başvurulan geçici bir durum olup müslüman bir ülke ile düşmanca münasebetler içine giren ülkelerle ilişkilerin normale dönmesi için gerek savaş öncesi
gerekse savaş sırasında barış yollarına
başvurmak, karşı tarafın barış istemesi
halinde bunu kabul etmek Kur ' an-ı Kerlm'in emridir (bk. el-Enfal 8/ 61). Hanefi hukukçularının açıkça belirttiği gibi
savaşın hedefi, düşmanın mukavemet
ve ü stü nlüğünü kırarak tecavüzleri ön-

!emek (Zeylaf, lll, 245; ibnü'l -Hümam. V,
204 ), müslümanların emniyet içinde din
ve dünya işlerini yürütme imkanına kavuşmalarını sağlamaktır (Serahsi, X. 3, 5).
Bu sebeple savaşa girişıneden önce veya savaş sırasında antlaşmatarla bu sonuca ulaşmak mümkün olduğu takdirde savaştan kaçınılır. Müslüman hukukçular, İslam ülkesiyle (darülislam) düşman
ca münasebetler içinde bulunan devletlerle barış ilişkilerini düzenleyen antlaş
maları iki kategoride mütalaa etmişlerdir.
1. Geçici Antlaşmalar. İslam hukuku
kaynaklarında muvadea, muhadene. müsaleme, musalaha, muahede. hüdne, sulh
ve silm gibi terimlerle ifade edilen geçici antlaşmaların yapılabilmesi, sebeplerinin ortaya çıkması halinde ittifakla caizdir. Bu antlaşma türüyle ilgili olarak
"düşmanla belli bir süre savaşı terk hususunda bir şey karşılığında veya karşılıksız yapılan antlaşma· . "savaşı terk
üzere yapılan muahede", "müslümanın
harbi* ile İslam'ın hükmü altında butunmaksızın bir süre mütareke üzerine
yaptığı akid" gibi tarifler yapılmıştır (bk.
özel, s. 214-215). Bu tür antlaşmaların
temel özelliği, gayri müslim ülkenin İs
lam hakimiyetini kabul etmemesi ve İs
lam devletinin kontrolü altına girmemesidir. Bir diğer ifadeyle böyle bir ülke İs
lam hukukunun tatbik sahası dışında
dır. Haneff, Maliki ve Hanbeli hukukçularına göre bu antlaşmalar için belli bir
süre sınırı yoktur. Şafifler'e göre ise on
yıldan fazla süre için yapılamaz, fakat
sürenin bitiminde yenilenebilir. Bu antlaşma ile darüssulh haline gelen ülke halkının (ehl -i sulh) can ve mallarına tecavüz haram olup antlaşma süresince kendileriyle savaşılmaz. Bu tür geçici antlaşmalar HanetTier'e göre gerektiğinde
bozulabilir. Maliki, Şafii ve Hanbeli hukukçularına göre ise süre bitimine kadar
antlaşmaya bağlı kalmak gerekir. Ancak
karşı tarafın antlaşmayı bozacağı anlaşılırsa tek taraflı olarak bozulabilir.
2. Sürekli Antlaşmalar. Savaştan önce
veya savaş sırasında İslam devletiyle barış içinde yaşayacağına dair bir teminat
ve İslam hakimiyetine boyun eğdiği hususunda bir işaret olmak üzere cizye vermesi karşılığında gayri müslim bir ülke
ile yapılan antlaşmalar bu kısma girer.
Böyle bir antlaşmanın yapılabilmesi için
şu iki şartın benimsenmesi gerekir: a)
Cizye ödemeleri; b) Kendilerine İslam
hükümlerinin uygulanması (İslam hakimiyetini kabul etmeleri). Bir zimmet akdi
olan bu antlaşmanın isıarn devleti tarafından ihlal ve iptali caiz olmadığı gibi

devlet bu tür bir antlaşma teklifini kabul etmek mecburiyetindedir. Kendileriyle antlaşma yapılan ülke halkına ehl-i
zimme (ehl-i ahd) denir. Bu statüdeki ülke İslam devletinin hakimiyetinde olmakla birlikte yönetim ve iç işlerinde serbesttir; bu ülkeyi dışa karşı savunmak İs
lam devletinin görevidir. Bu tür antlaş
maları yapmaktan maksat, Hanefi hukukçularının açıkça ifade ettiği gibi müslümanlara karşı açılmış olan savaşı bertaraf etmek ve düşmanın müslümanlarla barış içine girmesini sağlamaktır (Molla Hüsrev, 1, 299; İbn Nüceym, V, 125). Fı 
kıh kaynaklarında geçici antlaşmalara
örnek olarak Hudeybiye Antlaşması, sürekli antlaşmalara örnek olarak da Hz.
Peygamber'in Necran, Eyle, Hecer, Bahreyn, Cerba ve Ezruh halkıyla yaptığı
antlaşmalar gösterilir.
Bu antlaşma türlerine bağlı olarak ortaya çıkan barış ülkelerine (darüssulh)
müslüman hukukçuların - genel olarak
verdikleri adlar ve bu ülkelerle ilgili görüşleri de şöyledir:
Darülahd. Hanbeli hukukçuları ile Şa 
fifler'den Maverdi amme hukuku yönünden yaptıkları arazi tasnifinde, mülkiyetin İslam devletine veya kendileriyle antlaşma yapılan gayri müslimlere ait olmasından hareketle ülkeleri belli bir ayı
nma tabi tutmuşlardır. Bunlara göre
müslümanların eline geçen araziler dört
kısma ayrılır. a) Kuwet ve fetih yoluyla
alınan topraklar. b) Ahalisinin terketmesi sebebiyle elde edilen topraklar. Bu iki
toprak da sakinleri ister müslüman ister gayri müslim olsun mülkiyeti müslümanlara ait olduğundan darülislamdır.
Barış anttaşması yoluyla elde edilen topraklar da iki kısımdır. c) Yapılan antlaş
ma ile mülkiyeti müslümanların ortak
malı sayılan ve bir haraç karşılığında gayri müslim ahalisine bırakılan topraklar.
Bu antlaşma ile onlar ehl-i ahd, toprakları da darülislama ait vakıf arazi haline
gelir. Bu araziden alınan haraç ücret hükmündedir; müslüman olmaları veya arazinin bir müslümana geçmesi halinde
düşmediği gibi ayrıca baş cizyesi vermeden orada bir yıldan fazla kalamazlar.
d) Yapılan antlaşma ile mülkiyeti kendilerinde kalmak üzere bir haraç karşı
lığında gayri müslim ahalisine terkedilen topraklar. Bu araziden alınan haraç
cizye hükmünde olup müslüman olmaları veya arazinin bir müslümana geçmesi halinde düşer. Bu topraklar bir önceki durumun aksine darülislam değil
darülahddir. Antlaşmaya uydukları sürece orada kalırlar. darülislam d ı şınd a
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oldukları için kendilerinden ayrıca baş
cizyesi alınmaz. Bu son kısmın darülislam sayılmaması arazi hukuku yönündendir; ülkenin mülkiyeti müslümanlara ait olmadığından darülislam sayılma
mıştır. Halkıyla zimmet akdi yapılmış bulunan bu ülkeye, kendileriyle darülharpten farklı olarak sürekli bir barış hali
mevcut olduğu için darülahd adı verilmiştir. Ancak İslam devletinin kontrol ve
hakimiyeti söz konusu olduğunda bu ülkenin darülislam sayılması gerekir. Nitekim Şafii fakihleri, ahatisiyle barış yapı
lan bu iki tür ülkenin de darülislam olduğunu belirtmişlerdir (Şirbini, Il, 422 ; İbn
Hacer ei-Heytemi, VI, 350; Remli, V, 454) .
Çünkü her ne kadar ülke gayri müslimlere aitse de İslam devletinin hakimiyeti
altındadır (Şirbini, IV, 232, 254). Ayrıca
kendilerine İslam ahkamını uygulama
şartı koşulmaksızın cizye üzerinde barış
yapılması mümkün değildir (Şafii, IV, 99,
104, 127)

Darülahd ahalisinin antlaşmayı bozhalinde, Şafiiler'e göre ülke yeniden fethedilecek olursa fetihle elde edilen toprakların hükmünü alır, fethedilmezse darülharp olur. Hanbeliler'e göre
ülke yeniden fethedilirse iki görüş söz
konusudur. Bir görüşe göre antlaşma
ülke hakkında bozulmuş sayılmayacağı
için topraklar darülahd hükmünde kalır,
diğer görüşe göre ise fetihle alınan topraklar statüsüne geçer. Ülkenin yeniden fethedilememesi halinde ülke darülharp olur.
ması

Darüzzimme ve Darülmuvadea. Hanefi
kendileriyle yapılan barış
antlaşmasının mahiyetine göre anttaş
malı gayri müslim ülkeleri iki grupta mütalaa ederler. a) Darüzzimme. Kendileriyle sürekli bir antlaşma (zimmet akdi)
yapılan ülkeler bu gruba girer. Müslümanlar tarafından fethedilmeden önce
halkı ile cizye karşılığında barış yapılan
ve darüzzimme diye adlandırılan bu ülke, İslam devletinin hakimiyeti altında
bulunduğundan darülislam sayılır. İmam
Malik de bu konuda HaneiDer'le aynı görüşü paylaşır. b) Darülmuvadea. Kendileriyle geçici barış antiaşması yapılan ülkeler bu gruba girer. Yapılan antlaşma
ile karşılıklı olarak cana ve mala yönelik
tecavüzlere son verilip barışa girilir. Ancak İslam devletinin hakimiyeti altında
bulunmadığından darülislam sayılmayan
bu ülkelere darülmuvadea yanında darüleman da denir.
hukukçuları,

Daha önce işaret edildiği gibi Şafii, Malik! ve Hanbeli fakihleri de gayri müslimlerle geçici antlaşmalar yapılacağı görü-
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şündedirler. Söz konusu fakihler, HaneIDer'in darülmuvadea diye adlandırdık
ları bu barış ülkesinden müstakil bir adla bahsetmeseler de bu antlaşma türüyle ilgili görüşleri onların bu ülkeler hakkındaki kanaatlerini de yansıtmaktadır.

Sonuç olarak Hanbeli hukukçularıyla
Maverdfnin, cizye karşılığın
da arazi mülkiyeti gayri müslim ahalisine bırakılan barış ülkesini darülahd diye adlandırarak darülislam saymamaları, meseleye arazinin statüsü açısından
Şafiiler'den

bakış yapmalarından kaynaklanmaktadır.

Hanefi fakihleri ise konuya İslam devletinin hakimiyeti noktasından bakmakta
ve darüzzimme adın ı verdikleri bu barış
ülkesini darülislamdan kabul etmektedirler. Meseleye İslam devletinin hakimiyeti açısından bakıtdığı takdirde Şafii
ve Hanbeli fakihlerinin de aynı görüşte
oldukları görülür. Darülahdi darülislamdan saymaları sebebiyle HaneiDer'in darülislam ve darülharp dışında, müslümanlarta aralarında sulh münasebeti bulunan
üçüncü bir ülke taksimini kabul etmediklerine dair bazı müelliflerin ileri sürdüğü iddia (Khadduri, War and Peace in
the Law of Islam, s. 144-145 ; amlf., Law
in the Middle Eas~ L 359-360; EJ2 [İng. J.
Il, 116, 131) gerçeğe uymamaktadır. Bu
iddia, Batılı yazarların cihad konusunda
gerçeği yansıtmayan görüşleri ve darüssulh ile ilgili yanlış değerlendirmelerin
den kaynaklanmıştır (Özel. s. 226-227) .
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Medine için kullanılan
isimlerden biri.
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Ashab-ı kirarn ve daha sonraki nesiller Medine-i Münewere'ye duydukları
sevgiyi ifade etmek üzere ayet ve hadislerden aldıkları bazı kelime ve terkipleri
Medine'ye ad olarak vermişlerdir. Semhüdl bu isimlerden doksan dördünü saymaktadır (Vefa'ü'L-vefa', 1, 3-19). Bunların içinde "dar" kelimesiyle yapılan terkipler epeyce fazladır. Kur'an-ı Kerim' de sadece "ed-dar" kelimesiyle Medine'nin kastedildiği görülmektedir (el-Haşr
59 / 9). Hadislerde ise Darülhicre, Darüsselame, Darüllman isimleri geçmektedir
(Buhari, "Mena~bü'l-enşar", 46, "i'tişam",
16; Münavi, VI, 264). Bunlardan başka
Darülebrar, Darülahyar, Darüsselam, Darülfeth gibi isimleri de vardır.

Hz. Peygamber'in Mekke'den hicret
ederek Medine'ye yerleşmesinden sonra, İslam'ın esasını teşkil eden hükümterin büyük çoğunluğunun bu şehirde
ortaya konduğunu ve bütün dünyaya buradan yayılmaya başladığını belirtınesi
sebebiyle diğer isimler arasında Darüssünne (sünnet yurdu) ismi daha çok benimsenmiştir. İslamiyet'in Mekke dönemi dinin öğrenilmesinden çok imanın korunması için verilen mücadele yıllarıdır.
Bu devirde dini hükümleri belirleyen
ayetterin sayısı pek az olduğu için onlan açıklayan sünnet de fazla değildir. Din
esaslarının bizzat Hz. Peygamber'in tatbikatıyla öğrenilmesi Medine devrinde
gerçekleştiği ve başta Hulefa-yi Raşidln
olmak üzere ileri gelen sahabe burada
yaşadığı için Resülullah'ın sünnetini yakından görüp öğrenmek isteyen müslümanlar Medine'ye yönelmişlerdir.
Darüssünne tabirinin ilk defa Abdurrahman b. Avf tarafından kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Hz. Ömer son haccı sı
rasında hilafetiyle ilgili olarak bazıları
nın ileri geri konuştuğunu duyunca hemen o akşam bir toplantı yapmak istemiştir. Mina'da karşılaştığı Abdurrahman b. Avf ise böyle hassas bir konuyu
sıradan kimselerin katılacağı bir mecliste konuşmanın doğru olmayacağını
söyleyerek meseleyi görüş ve anlayış sahibi kimselerin bulunduğu "darü'l-hicre
ve's-sünne" olan Medine'ye bırakmasını
teklif etmiş, o da bu tavsiyeyi benimsemiştir (Buhari, "Men~bü'l-enşar", 46) .

