
DAHiLiYE NEzARETi 

riyeti devletin nüfus muamelelerini, ne
zaretin bu konudaki yazışmatarım ya
pacak, nüfus sayımını ve istatistikleri 
düzenleyecek; Hapishaneler Müdüriyeti 
buraların korunmasını, idaresini, inşaat 
ve tamiratını gerçekleştirip hesaplarını 
tutacak; Evrak Müdüriyeti, gelen giden 
evrak! alıp gönderme ve kayıt işlerini ye
rine getirecekti. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi' nde mev
cut belge tasnifleri arasında Dahiliye Ne
zareti'ne ait evrak önemli bir yekün tut
maktadır. Nitekim nezaretin hukuk ka
lemine ait 19.557, hukuk müşavirliğine 
ait 6304, siyası kısma ait 66.031, şifre 
kalemine ait 20.640, idare-i Umümiyye 
kısmına ait 79.685, Kalem-i Mahsüs Mü
düriyeti'ne ait 28.000 olmak üzere top
lam 220.217 vesikanın bugün için dü
zenli katalogları hazırlanarak istifadeye 
sunulmuştur. 

Osmanlı devlet salnamelerinde genel
likle Babıali heyeti içerisinde olmak üze
re, bazan da müstakil olarak Dahiliye 
Nezareti teşkilatı verilmiştir. Burada ka
lemlerin tek tek isimleri, kalemiere men
sup çeşitli rütbe ve memuriyetteki gö
revlilerin adları, sahip oldukları madal
ya ve nişanları düzenli bir şekilde göste
rilmiştir. Dahiliye Nezareti Osmanlı Dev
leti'ni yıkılışma kadar devam etmiş, Cum
huriyet döneminde ise ismi önce Dahili
ye Vekaleti daha sonra da içişleri Bakan
lığı olmuştur. 
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cahiliye döneminde 
Abs ile Zübyan ve müttefiki Fezare 

kabileleri arasında yıllarca devam eden 
ve pek çok kişinin 

ölümüne sebep olan meşhur savaş 
(bk. ABS; FEzARE; ZÜBYAN). 

L _j 

L 

DAHKİ MUSTAFA EFENDi 

(ö. 1090/1680) 

Osmanlı fakibi 
ve Rumeli kazaskeri. 

_j 

Re ce b 1 O 11 'de (Aralık 1602 - Ocak 1603) 
Siroz'da doğdu. Babasının adı Mirza, de
desinin adı Muhammed'dir. Dahkl (Dıhki) 
lakabıyla tanınmıştır. ilk tahsilini Siroz'
da yaptı, daha sonra istanbul'a gitti. Şi
Mb Efendi diye tanınan Şehabeddin ei
Hafacl başta olmak üzere devrin ileri ge
len alimlerinden ders aldı. 1646'da Kürk
çübaşı, 1651 'de Rüstem Paşa, 1654'te 
Sahn-ı Seman, 1655'te Zal Mahmud Pa
şa medreselerine müderris oldu. 1656 
yılında Haremeyn müfettişi olan Dahkf 
Mustafa Efendi bir yıl sonra müsıle-i Sü
leymaniyye payesini elde etti. 1657' de 
Köprülü Mehmed Paşa ile Boğazhisar (Ça
nakkale) seferine ordu kadısı olarak ka
tıldı. Böylece müderrislikten kadılığa geç
ti ve muhtemelen Köprülü üzerinde bı
raktığı müsbet intiba sayesinde ertesi 
yıl Edirne kadılığına, 1660 yılında da is
tanbul kadılığına tayin edildi. Aynı gö
reve 1666 ve 1670 yıllarında iki defa da
ha getirildi. Zilhicce 1080 (Mayıs 1670) 
tarihinde Rumeli kazaskerliğine tayin 
edildi. Yedi ay bu görevde kaldıktan son
ra emekliye ayrıldı. 20 Zilhicce 1090'da 
(22 Ocak 1680) vefat eden Dahkl Musta
fa Efendi'nin kabri Şeyh Vefa Türbesi 
civarındaki Molla Gürani Camii hazfre
sindedir. 

Eserleri. Matlı1bü '1 - fukaha' ve mer
gübü'n-nübeha'. Alışverİşte ayıp*, ayıp 
muhayyerliği ve bu konudaki hükümler
den etraflıca bahseden bir eserdir. Çe
şitli yazma nüshaları bulunan MatJı1bü '1-
ful!-ahô' (bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 613, Hasan Hüsnü Paşa, nr. 503; 
Millet Ktp, nr. 1089), bizzat müellifın kay
dettiğine göre (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 613, vr. 169b) 22 Ramazan 1053 
(4 Aralık 1643) tarihinde tamamlanmış
tır. Dahkf Mustafa Efendi daha sonra 
eserini gözden geçirip bazı ilavelerde bu
lunarak Levazımü'l-1!-uc;ldt ve'1-J:ıükkam 

if ış1aJ:ıi umı1ri'l-enam (meşalihi'l-enam) 
adıyla yeniden düzenlemiştir (bazı yaz
ma nüshaları için bk. Süleymaniye Ktp., 
Şe h id Ali Paşa, nr. 73 I , müellif hattı; Yeni
cami, nr. 541; Kılı ç Ali Paşa, nr. 495). Mat-
1ı1bü '1- ful!-ahd' nın kapağındaki bir k~
yıttan anlaşıldığına göre eser muhteva
sından dolayı ulema arasında Cdmi<u'1-
<uyı1b adıyla tanınmış olup bazı kaynak
larda (Hediyyetü'l - 'ari{fn, ll, 441; Osman

lı Müelli{leri, ı, 345) bunun ayrı bir kitap 
gibi gösterilmesi doğru değildir. 

Bu eserinden başka Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Hüsrev Paşa, nr. 748/3, 
4; Şe hi d Ali Paşa, nr. 2725) Dahkfye ait 
her biri dörder sayfalık iki küçük risale 
daha bulunmaktadır. 
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Iii CELAL ERBA y 

DAHLAN, Ahmed b. Zeyni 
( .;,ı.)b.~ ~j .:r. ....,.. ı ) 
Ebü'l-Abbas Ahmed 

b. Zeynl Dahlan ei-Mekkl 
(ö. 1304/1886) 

Mekke müftüsü, tarihçi. 
_j 

1232'de (1816) Mekke'de doğdu. Tah
sili sırasında başta Mısırlılar olmak üze
re Hicazlı. Hintli ve Mağribli alimlerden 
ders gördü. Kendisi Şafii olmakla birlik
te diğer fıkhf mezhepleri de öğrendi. Fı
kıh ve hadis ilimlerinde, özellikle tarih 
sahasında meşhur oldu. Buharfnin e1-
Cami<u·ş-şaJ:ıfJ:ı'ini ezberledi. Mescid -i 
Haram'ın Necabe adlı köşesinde ders 
verip öğrenci yetiştirdi. 1871 yılından iti
baren Mekke'de Şafiiler' in müftülüğüne 

ve şeyhü'l-ulemalığa tayin edildi. Mek
ke'de ilk matbaa kurulunca bu müesse
senin idaresini üzerine aldı. Daha önce 
basılmamış eserlerini burada bastırdı. 

1886'da Mekke Şerifi Avnürrefik, Osman
lı Valisi Osman Paşa ile anlaşmazlığa düş
tüğü zaman şerifin tarafını tuttu ve şe
rif Mekke'den Medine'ye çekilmek zo
runda kalınca onunla birlikte Medine'ye 
gitti. Aynı yıl Medine'de vefat etti. 

Dahlan tarih, fıkıh, hadis, mantık ve 
tasawufa dair birçok eser yazmıştır. Çe
şitli meseleler hakkında verdiği fetvalar-



la devrinin tarihine ait kitapları meşhur

dur. Dahlan dini ve tarihi konular yanın
da MehdTiik, VehhabTiik, Şiilik. EbO Ta
lib'in imanı ve bazı tarikat şeyhlerinin 
durumu gibi ihtilaflı meseleler üzerinde 
de birçok kitap ve risale kaleme almış
tır. Şerif ailesine yakınlığı dolayısıyla XVIII 
ve XIX. yüzyıllara ait tarihi hadiseler hak
kında hem yazılı hem de şifahi geniş ve 
sağlam bilgilere sahipti. Talebelerinden 
EbO Bekir Osman b. Muhammed Şetta 
ei -Bekri ed-Dimyati Nefl}.atü'r-ral}.mô.n 
(Tuh{etü 'r·rahman ) ii menô.~bi seyyid 
Ahmed Zeyni Dafılô.n (Kah i re 1 305) adlı 
eserinde Dahlan'ın hayatını anlatmıştır. 

Eserleri. 1. Tô.ril]u 'd -düveli'l İslô.miy
ye bi'l - cedô.vili'l -merdıyye. Müellif bu 
eserinde. kronolojik sırayı göz önüne al
maksızın. Hz. Peygamber'den başlaya
rak kendi zamanına kadar gelen, tari
hin çeşitli dönemlerinde özellikle Ara
bistan ve Mısı r üzerinde hakimiyet kur
muş Sünni ve Şii halifeterin ve hanedan
ların tarihini anlatır (Kahire ı 306). z. Hu
lô.şatü '1- kelô.m i i beyani ümerô. 'n
beledi'l- haram. Hz. Peygamber zama
nından XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar 
gelen Mekke tarihidir. Eserin 1 095 ( 1684) 
yılına kadar olan kısmı Sincari'nin tarihi
nin bir muhtasarıdır. Ancak son iki ası r
dan bahseden bölüm t amamen kendi te
lifi olup Mekke emirleri ve bilhassa Veh
habfler'in siyasi faaliyetleri için orUinat 
bir kaynak ve XIX. yüzyıl Mekke tarihine 
dair yegane eserdir. ljulô.satü'l- kelô.m 
yayımianmış olup (Kah i re ı 305 ; Mekke 
ı 3 ı ı ı ayrıca adı zikredilmeyen biri tara
fından bazı dipnotları ilavesiyle ed- Da
rü ' l-müttehide li'n-neşr müessesesi 
tarafından Ümerô. , ü '1- beledi '1-haram 
adıyla yeniden bastırılmıştır (Beyrut. ts. ) 
3. es- Siretü 'n -nebeviyye ve '1- ô.şô.rü '1 
M ul}.ammediyye. es-Siretü'z-Zeyniyye 
olarak da bilinen ve Hz. Peygamber'in ha
yatı. mucizeleri ve hilyesine dair olan eser 
iki ve üç cilthalinde Mekke'de ( ı 285 1. Ka
hire ·de (ı 285. ı 295. ı 3 ı O, 1320). istan-
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Ahmed 
b. Zeyni 
Dahla n 'ı n 

Meşariku'l· 

envarrs 
seniyye 
bi· (eia' ili 
zürriyyeti 
l)ayrrt · beriyye 
ad lı eserinin 
ilk sayfası 
(Sü leymaniye K tp .. 

Hacı Mahmud 

Efendi , 

nr. 576) 

bul'da ( ı 929). ayrıca NOreddin ei-Halebf'
nin İnsô.nü 'l- 'uyun ii sireti'l- emi'ni'l
me, mıln adlı eserinin kenarında ( Kahi
re 1292 . 1308) basılmıştır. 4. el-Fethu 'l
mübin if feiô.'ili'l - huletô.' i'r-rô.Şidi'n 
ve ehli'l-beyti 'Hô.hirin. ilk dört halife
nin ve Ehl-i beyt'in faziletleri hakkında
dır (Kahire ı 300. ı 302). Eser es-Siretü'n
nebevi yye 'nin kenarında da basılmıştır 
(Kahi re 13 ı Ol . Dahlan' ın Hz. Peygamber'in 
soyuna dair Meşô.ri~u'l- envô.ri's-seniy
ye bi-feiô. 'ili zürriyyeti l]ayri'l-beriy
ye adlı bir çalışması daha vardır (Süley
maniye Ktp., Hac ı Mahmud Efendi. nr. 
576. 54 va rakl 5. el-Fütılhô.tü 'J-İslô.miyye 
ba ' de mudiyyi'l - fütılhô.ti'n -nebevi y
ye. Hz. Ömer zamanından l l. Abdülha
mid 'in ilk yıllarına kadar cereyan eden 
siyasi ve askeri gelişmeleri ele alan bir 
islam tarihidir. Eser Selçuklu ve Osman
lı fetihlerine. Türkler'in isıam 'a hizmet
Ierine geniş yer vermesiyle tanınır. Ya
zar burada Sudan'daki Mehdi hareketi
ni çok geniş bir şekilde ele almıştır. Os
manlı Devleti 'nin Hz. Peygamber ve Hu
lefa- yi Ra şi din devirler inden sonra is
lam dünyasındaki diğer devletlerin en 
iyisi olduğunu. diğer birçok islam devle
tinde görülmeyen güzel vasıflara sahip 
bulunduğunu. büyük fetihler gerçekleş
tirdiğini, insanlar arasında ilmi, huzur ve 
sükünu yaydığım. Ehl-i sünnet anlayışı
nı hakim kıldığını belirtir. Dahlan eseri
ni, ll. Abdülhamid'in Mekke'de matbaa 
kurulmasını emrettiğini, burada Arap
ça, Türkçe ve Cava dilinde eserler basıt
maya başlandiğını haber vererek tamam
lar. el-Fütıll}.ô. t Mekke'de (ı 3 ı ı ı ve iki 
cilt halinde Kahire'de ( ı 323, ı 3871 ı 968) 
yayımlanmıştır. 6. Esne 'l metô.lib ii ne
cati Ebi Tô.lib. Eserde EbO Talib'in müs
lüman olarak öldüğü görüşü savunul
maktadır (Kah ire 1305 ). 7. ed-Dürerü 's 
seniyye fi'r-reddi 'ale ']- Vehhô.biyye. 
Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret ve te
vessül* gibi meselelerde Vehhabfler'in 
görüşlerini tenkit eden bu önemli risa
le yayımlandığı zaman (Kah i re ı 299, ı 3 ı 9) 
büyük yankılar uyandırmıştır . Hindistanlı 

alim Muhammed Beşir es-Sehsevani ese
re Sıyô.netü 'l -insô.n 'an vesveseti 'ş-şeyl] 
Dal}.lô.n adlı hacimli bir reddiye yazmış 
ve kitap Muhammed Reşid Rıza'nın tak
dimiyle basılmıştır (Dehli ı 308 / ı 890). 8. 
Risô.le ii keytiyyeti 'l-münô.zara ma 'a 'ş
Şi'a ve'r- reddi 'aleyhim (Kahi re 1323 ) 
9. Risô.le fi'r reddi 'ale'ş- şeyl] Süley
man Efendi. Mekke'de bulunan Nakşi 
tarikatı şeyhi Türk asıllı Süleyman Efen
di'nin aleyhinde yazdığı bir risaledir (Mek
ke ı 30 ! l 10. Şerl}.u'l-Acurrumiyye. ibn 
AcurrOm 'un (ö 723 / !3 23 ) Arap diline 

DAHI.AN, Kiai Hacı Ahmed 

dair meşhur eserının şerhidir (Kahire 
!297, !299. 1301. 1305 , 1306. 13 1 ı ; Mek
ke 1305, 13 14 ; Medine 1304) 11. el-Ez
Mrü 'z - Zeyniyye ii şerl}.i metni'l- El
fiyye. ibn Malik'in nahve dair el-Elfiy 
ye'sinin şerhidir (Bulak !294 ). 12. j'rô.
bü "cd , e Zeyd ün " ve mesô., ilü tatbi
kıyye fi'n-nal}.v ve'l-luga (Cidde 1986) 

13. Tenbihü '1- gafilin mul]taşaru Min
hô.ci '1 - ~ô.bidin . Gazzalf' nin Minhô.cü '1-
'ô.bidin adlı eserinin muhtasarıdır (Ka
hire ı 298). Bağdatlı i smail Paşa 'nın bu 
eseri Nevevi'nin Şafii fıkhına dair Min
hô.cü 't- talibin 'inin muhtasarı şeklinde 
göstermesi (izahu 'l·meknan, ll. 588) doğ

ru değ ild i r. 14. Fe tl}. u ·ı - cevô.di '1-mennan 
' ale'] - ' akideti 'l-müsemmô.t bi-Feyii'r
rahmô.n. Dahlan·a ve Ahmed ei-MerzO
kl'ye ait diğer üç risale ile birlikte basıl

mıştır (Kahire 1298 ). 15. Risô.letü'n-nasr 
if zikri vakti salô.ti 'l- 'asr (Kahire 1304, 
1 3l91 . 16. Menhelü 'l- 'atşdn 'ald Fetl}.i 'r
rahmô.n ii tecvidi'l- ~ur, ô.n. Süleyman 
ei-CümzOrf'nin tecvide dair Fetl}.u'l
akfô.l adlı risalesiyle birlikte basılmıştır 
(Kah i re 1 298) . 

Dahlan'ın bunlardan başka tasawufa 
dair Takribü 'l-usıllli-teshfli'l-vusıllli

ma 'rif~ti'r-Rab 've·r-Resul adlı bi~ ese
ri ve ayrıca çeşitli risaleleri bulunmak
tadır. 
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li) İRFAN AYCAN 

DAHlAN, Kiai Hacı Ahmed 

Kiai Ahmed Da hlan b. 
Kiai Eb\' Bekr 
(1868· 1923) 

Endonezya 
Muhammediyye Cemiyeti 'nin 

kurucusu olan müslüma n lider. 
.J 

Dindar bir ailenin çocuğu olarak Orta 
Cava ' nın Yogyakarta şehrinde dünyaya 
geldi. Resmi bir eğitim müessesesine 
gidemediğİnden ilk tahsilini bir hatip ve 
din bilgini olan babasından yaptı. Daha 
sonra Yogyakarta ve civarındaki diğer 

hocalardan bazı temel ilimlerle Arapça 
öğrendi. 1890 ·da hacca gitti ve orada 
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