
DARÜSSULH 

oldukları için kendilerinden ayrıca baş 
cizyesi alınmaz. Bu son kısmın darülis
lam sayılmaması arazi hukuku yönün
dendir; ülkenin mülkiyeti müslümanla
ra ait olmadığından darülislam sayılma
mıştır. Halkıyla zimmet akdi yapılmış bu
lunan bu ülkeye, kendileriyle darülharp
ten farklı olarak sürekli bir barış hali 
mevcut olduğu için darülahd adı veril
miştir. Ancak İslam devletinin kontrol ve 
hakimiyeti söz konusu olduğunda bu ül
kenin darülislam sayılması gerekir. Nite
kim Şafii fakihleri, ahatisiyle barış yapı
lan bu iki tür ülkenin de darülislam oldu
ğunu belirtmişlerdir (Şirbini, Il, 422 ; İbn 
Hacer ei-Heytemi, VI, 350; Remli, V, 454). 
Çünkü her ne kadar ülke gayri müslim
lere 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 boz
ması halinde, Şafiiler'e göre ülke yeni
den fethedilecek olursa fetihle elde edi
len toprakların hükmünü alır, fethedil
mezse 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 top
raklar statüsüne geçer. Ülkenin yeni
den fethedilememesi halinde ülke da
rülharp olur. 

Darüzzimme ve Darülmuvadea. Hanefi 
hukukçuları, kendileriyle yapılan barış 

antlaşmasının mahiyetine göre anttaş
malı gayri müslim ülkeleri iki grupta mü
talaa ederler. a) Darüzzimme. Kendile
riyle sürekli bir antlaşma (zimmet akdi) 
yapılan ülkeler bu gruba girer. Müslü
manlar tarafından fethedilmeden önce 
halkı ile cizye karşılığında barış yapılan 
ve darüzzimme diye adlandırılan bu ül
ke, İslam devletinin hakimiyeti altında 
bulunduğundan darülislam sayılır. İmam 
Malik de bu konuda HaneiDer'le aynı gö
rüşü paylaşır. b) Darülmuvadea. Kendi
leriyle geçici barış antiaşması yapılan ül
keler bu gruba girer. Yapılan antlaşma 
ile karşılıklı olarak cana ve mala yönelik 
tecavüzlere son verilip barışa girilir. An
cak İslam devletinin hakimiyeti altında 
bulunmadığından darülislam sayılmayan 
bu ülkelere darülmuvadea yanında da
rüleman da denir. 

Daha önce işaret edildiği gibi Şafii, Ma
lik! ve Hanbeli fakihleri de gayri müslim
lerle geçici antlaşmalar yapılacağı görü-
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şündedirler. Söz konusu fakihler, Hane
IDer'in darülmuvadea diye adlandırdık
ları bu barış ülkesinden müstakil bir ad
la bahsetmeseler de bu antlaşma türüy
le ilgili görüşleri onların bu ülkeler hak
kındaki kanaatlerini de yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak Hanbeli hukukçularıyla 
Şafiiler'den Maverdfnin, cizye karşılığın
da arazi mülkiyeti gayri müslim ahalisi
ne bırakılan barış ülkesini darülahd di
ye adlandırarak darülislam saymamala
rı, meseleye arazinin statüsü açısından 
bakış yapmalarından kaynaklanmaktadır. 

Hanefi fakihleri ise konuya İslam devle
tinin hakimiyeti noktasından bakmakta 
ve darüzzimme adını verdikleri bu barış 
ülkesini darülislamdan kabul etmekte
dirler. Meseleye İslam devletinin haki
miyeti açısından bakıtdığı takdirde Şafii 
ve Hanbeli fakihlerinin de aynı görüşte 
oldukları görülür. Darülahdi darülislam
dan saymaları sebebiyle HaneiDer'in da
rülislam ve darülharp dışında, müslüman
larta aralarında sulh münasebeti bulunan 
üçüncü bir ülke taksimini kabul etme
diklerine dair bazı müelliflerin ileri sür
düğü 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 darüs
sulh ile ilgili yanlış değerlendirmelerin
den kaynaklanmıştır (Özel. s. 226-227). 
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DARÜSSÜNNE 
( a.:...J\;1~ ) 

Medine için kullanılan 
isimlerden biri. 

_j 

Ashab-ı kirarn ve daha sonraki nesil
ler Medine-i Münewere'ye duydukları 
sevgiyi ifade etmek üzere ayet ve hadis
lerden aldıkları bazı kelime ve terkipleri 
Medine'ye ad olarak vermişlerdir. Sem
hüdl bu isimlerden doksan dördünü say
maktadır (Vefa'ü'L-vefa', 1, 3-19). Bunla
rın içinde "dar" kelimesiyle yapılan ter
kipler epeyce fazladır. Kur'an-ı Kerim'
de sadece "ed-dar" kelimesiyle Medine'
nin kastedildiği görülmektedir (el-Haşr 
59 / 9). Hadislerde ise Darülhicre, Darüs
selame, Darüllman isimleri geçmektedir 
(Buhari, "Mena~bü'l-enşar", 46, "i'tişam", 
16; Münavi, VI, 264). Bunlardan başka 
Darülebrar, Darülahyar, Darüsselam, Da
rülfeth gibi isimleri de vardır. 

Hz. Peygamber'in Mekke'den hicret 
ederek Medine'ye yerleşmesinden son
ra, İslam'ın esasını teşkil eden hüküm
terin büyük çoğunluğunun bu şehirde 
ortaya konduğunu ve bütün dünyaya bu
radan yayılmaya başladığını belirtınesi 

sebebiyle diğer isimler arasında Darüs
sünne (sünnet yurdu) ismi daha çok be
nimsenmiştir. İslamiyet'in Mekke döne
mi dinin öğrenilmesinden çok imanın ko
runması için verilen mücadele yıllarıdır. 

Bu devirde dini hükümleri belirleyen 
ayetterin sayısı pek az olduğu için onla
n açıklayan sünnet de fazla değildir. Din 
esaslarının bizzat Hz. Peygamber'in tat
bikatıyla öğrenilmesi Medine devrinde 
gerçekleştiği ve başta Hulefa-yi Raşidln 
olmak üzere ileri gelen sahabe burada 
yaşadığı için Resülullah'ın sünnetini ya
kından görüp öğrenmek isteyen müslü
manlar Medine'ye yönelmişlerdir. 

Darüssünne tabirinin ilk defa Abdur
rahman b. Avf tarafından kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Hz. Ömer son haccı sı
rasında hilafetiyle ilgili olarak bazıları
nın ileri geri konuştuğunu duyunca he
men o akşam bir toplantı yapmak iste
miştir. Mina'da karşılaştığı Abdurrah
man b. Avf ise böyle hassas bir konuyu 
sıradan kimselerin katılacağı bir mec
liste konuşmanın doğru olmayacağını 

söyleyerek meseleyi görüş ve anlayış sa
hibi kimselerin bulunduğu "darü'l-hicre 
ve's-sünne" olan Medine'ye bırakmasını 
teklif etmiş, o da bu tavsiyeyi benimse
miştir (Buhari, "Men~bü'l-enşar", 46). 



Hicret yurdu ve sünnet ocağı olması se
bebiyle Medine'nin sağlam görüştü şah
siyetleri barındırdığı kanaatine Abdullah 
b. ömer'de de rastlanmaktadır. Abdul
lah b. Zübeyr ile Abdülmelik b. Mervan 
kendisini istişare için yanlarına çağırdık
ları zaman İbn ömer onlara, "Gerçekten 
müşavere etmeyi düşünüyorsanız da
rü'l-hicre ve's-sünneye gelmenizi tavsi
ye ederim" diye haber göndermiştir. Me
dineliler'in din ilimterindeki üstün yerini 
belirtmek isteyen imam Şafii on ların bil
mediği bir hadisi zayıf saymak gerekti
ğini söylemiştir. 

Bizzat Hz. Peygamber' in Medine'nin 
önemini belirtirken körüğün demirin ki
rini yok ettiği gibi Medine'nin de kötü 
kimseleri dışarı atacağım, mürninterin 
Medine'de toplanacağını, orayı melekle
rin koruması sebebiyle veba hastalığı 

ile deccalin bu beldeye giremeyeceğini, 
evi ile minberi arasındaki yerin cennet 
bahçelerinden bir bahçe olduğunu söy
lemesi (Buhari, "Feül.'ilü'l-Medine", 2, 6, 
9, ı 2}, bunlara ilave olarak Medine'de 
vefat edip yine oraya gömülmesi gibi 
sebepler bu şehrin sünnet yurdu olarak 
müslümanlar nazarındaki değerini da
ha da arttırmıştır. 
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DARÜŞŞAFAKA 

( ~~b) 

Öksüz ve yetim 
müslüman çocukları okutmak için 
Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i İslil.miyye 

tarafından 1873 yılında 
İstanbul'da açılan mektep. 

_j 

Daire-i Askeriyye ruznamecisi Yüsuf 
Ziya Bey'in (Paşa) teşvik ve öncülüğü ile 
Gazi Ahmed Muhtar Paşa (sadrazam), Vi
dinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmed Esad Pa
şa (sadrazam) ve Ali Naki Efendi tarafın
dan, diğer unsurlara göre yoksul ve geri 
kalmış müslüman halk çocuklarının eği

tim ve öğretimine yardımcı olmak üzere 
21 Şewal1280 (30 Mart 1864) tarihinde 
Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i istamiyye adlı bir 
dernek kurulmuştur. 

15 Muharrem 1289 (25 Mart 1872) ta
rihli Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i istamiyye Ni-

zamnamesi'nde (Düstur, Mütemmim, s. 
ı-6) cemiyetin vatan sevgisini ve millet 
gayretini esas alacağı, üyelerinin bu yön
de çaba gösterecek şahıslardan oluşaca
ğı belirtilmektedir (md 5) Cemiyetin ida
re ve tedris meclisi adıyla seçimle olu
şan iki organı bulunduğunu belirten ni
zamnamede, Tedris Meclisi azalarının is
tifa etmedikleri sürece üyeliklerinin de
vam edeceği hükmünün getirilmesi (md. 
ı 4 ), cemiyetin bütün zorluklara rağmen 
uzun süre yaşamasına imkan sağlamış
tır. Nizamnamede okututacak dersler 
belirlenmekle birlikte ileride bu dersler
de değişiklik yapılmasına veya başka 

dersler ilavesine de imkan verilmiştir. 

Cemiyet ilk faaliyet olarak Yüsuf Ziya 
Paşa'nın şahsi imkanlarıyla tamir edi
len. Beyazıt ' ta Simkeşhane'deki Valide 
Emetullah Kadın Mektebi'nde bir çırak 
okulu açmıştır. Kapalı Çarşı'daki esnaf 
çıraklarına okuma yazma, hesap, sosyal 
bilgiler ve islam dini esaslarını öğret
mek amacıyla açılan bu mektep büyük 
ilgi görmüş ve zamanla yetersiz hale gel
miştir. Bunun üzerine Aksaray'daki Ebü
bekir Paşa Mektebi cemiyetin idaresine 
verilerek burada da bir şube açılmış ve 
faaliyeti 1865'ten 1873'e kadar aralık
sız devam etmiştir. Çırak rnektsplerin
de nizarnname gereğince dersleri fahri 
olarak cemiyet üyeleri veriyordu. Üç sı
nıftan oluşan mektepte okuma yazma, 
ilmihal, Kur 'an, Türkçe gramer, kompo
zisyon, matematik, tarih ve coğrafya gi
bi dersler okutuluyordu. Kitap ve her tür
li.i ders aracı öğrencilere parasız sağlan
maktaydı. Türkiye'de ilk halk mektebi 
sayılan bu çırak mekteplerinin eğitimi 
1864'ten 1873'e kadar sürdü. Bu tarih
ten sonra çırak rnektsplerinin niçin ka
patıldığı kesin olarak bilinmiyorsa da 
Maarif Nazırı Münif Paşa'nın adı geçen 
mektep binasını 1873'te cemiyetin elin
den almasının veya söz konusu rnekte
bi Darüşşafaka ile birlikte yürütmenin 
zorluklarının bunda rolü olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i islamiyye, eği
tim ve öğretim faaliyetlerinin bir parça
sı olmak üzere telif ve tercüme yoluyla 
ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitap
lar hazırlatmış, bunlar Darüşşafaka'nın 
yanında birçok resmi okulda da okutul
muştur. Cemiyet bu faaliyetiyle aynı za
manda önemli bir gelir kaynağı sağla
mıştır. Tesbit edilebildiği kadarıyla ce
miyetin kuruluşundan itibaren çeşitli ko
nularda elli sekiz kitap bastırılmış olup 
bunlardan özellikle cemiyetin adıyla ta-
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nınan Elitbti, Kadri Efendi ile Yüsuf Zi
ya Paşa'nın birlikte hazırladıkları hesap 
kitabı ve Rıza Paşa'nın hazırladığı Esmii-i 
Türkiyye adlı sözlük büyük ilgi görmüş
tür. Son kitabın 1317 ( 1899) yılında 14. 
baskısı yapılmış, eser Salih Vehbi tara
fından Arapça'ya tercüme edilerek Türk
çe'siyle birlikte basılmıştır (Şam ı 3 1ı. 

ı3ı8). Aynı sözlük Hüseyin Remzi tara
fından geliştiritip Ünsü '1-lugat adıyla ya
yımlanmıştır (İstanbul 1305). Müderris
lerden Mihaliçli Mustafa Efendi'nin Emsi
le-i Cedide'si (İstanbul 1298, ı313, 1323) 

ve Tekmile-i Binii'sı (İstanbul ı 304, 13 ı 7, 

ı 323, ı 325), Arapça öğretimini kolaylaş
tırmak amacıyla yazılmıştır. Süleyman 
Paşa'nın hazırlamış olduğu ilmihal de 
birçok defa basılmış (İstanbul ı 286, ı 289, 

ı 291), yeni baskılarında yazarı tarafın

dan gerekli değişiklikler yapılmıştır. Da
rüşşafaka ·nın yedinci sınıfında okutut
mak üzere Hafız Mehmed Emin Efendi'
nin Muhtasar-ı Meniir Tercümesi adıy
la Türkçe'ye çevirdiği eser de yayımtan

mıştır (İstanbul ı 298). 

Akaid, fıkıh, Arapça, dil öğretimi, il
mihal kitaplarından başka tabiat, hay
vanat, nebatat gibi değişik alanlarda ha
zırlanan kitaplar, özellikle Binbaşı Ali Sa
ib Bey'in Mufassal Memiilik-i Osma
niyye Coğrafyası, Hüseyin Paşa'nın Me
miilik-i Osmiiniyye Ziraat, Ticaret ve 
Maildini Coğrafyası başlıklı kitapları, 

İbrahim Şemsi Bey'in tercüme ettiği üç 
ciltlik Tarih-i Umumi gibi eserler, ülke
de ilk olarak öğretim birliğini sağlama
yı hedef alan bir program içinde hazır
lanmış ve birbiri ardınca yayımianmış 

önemli ders kitaplarıdır. 

Cemiyet kitap yayınları yanında Me
biihis-i İlmiyye adıyla 1867 yılından iti
baren bir de aylık dergi çıkarmıştır. Bir
kaç yıl devam ettiği anlaşılan bu dergi
nin muhtevası önceleri doğrudan doğru
ya cemiyetin talebelerine yönelik iken 
zamanla diğer okullara da hitap edecek 
şekilde genişletilmiştir. Dergi daha çok 
pozitif bilimiere ağırlık vermiş, çeşitli şe

kil, çizim ve cetvellerle konuları açıkla
maya yardımcı olmuştur. Dergide Vidin
li Tevfik ve Ahmed Muhtar gibi cemiye
tin kurucularının ilmi ve teknik konular
daki yazılarına yer verilmiştir. . 1 r;ı 

Cem'iyyet-i Tedrisiyye-i islamiyye :üye:! 
leri ibtidai seviyesinde düzenli. :,birc·ökul 
açmayı düşündükleri sırada, •Raı;is,;sefa" 
retinden istanbul'a gelerek [9eıniyete ka, 
tılan Sakızlı Ahmed Esa'd ı Raşa~nimıtav~ 

siyesiyle Darüşşafakati'l- ista..miyye-ıaoıyla 
bir mektep kurmaya kctrar :verdHeıı. Esad 


