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Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Heki
moğlu Ali Paşa, nr. 574, vr. 118b-125b). 
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li KASIM KıRBIYfK 

D Ai 
(~l.ıll) 

İslam dünyasında 
ortaya çıkan bazı tırkalarda 

mezhebi yayma yetkisi verilen kimsenin 

L 
görev unvanı. 

_j 

Arapça'da "seslenmek, çağırmak, da
vet etmek" anlamındaki da've veya dua 
kökünden sıfat olan dal, "insanları ken
di din veya mezhebine çağıran kimse" 
demektir. Bazan anlamı pekiştirrnek için 
sonuna "ta" getirilerek daiye şeklinde de 
kullanılır. Dal Kur'an- ı Kerim'de, Hz. Pey
gamber'in Allah elçisi olarak fonksiyon 
ve görevlerini dile getiren ayetlerde bil
hassa "Allah'a çağıran· manasında yer 
almakta (el-Ahzab 33/46; el-Ahkiif 46/ 
31- 32), ayrıca genel olarak "dua eden, 
çağıran" anlamında da geçmektedir (bk. 
M. F. Abdülbakl, Mu c cem, "da ci" md.). Ke
lime "dua eden, çağıran" manasıyla çe
şitli hadislerde de görülmektedir (bk. 
Wensinck, Muccem, "d'av" md.). "Allah'a 
çağıran· anlamıyla Hz. Peygamber'e nis
bet edilişinden faydalanılarak benimse
nen, ilk Mu'tezile, Zeydiyye ve Abbasiler'-
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de nadiren kullanılan dal en çok ismai
liyye. Karınatıler ve Dürzi tarihinde gö
ze çarpmaktadır. 

ismailiyye ve Karmatiler'de "da'vet" 
adı verilen mezhep faaliyetlerini yürüt
mek için imam tarafından yetki verilmek 
suretiyle tayin edilen dailer, mezhep bün
yesi içinde hüccet*ten sonra gelen önem
li bir mevkiye sahiptirler. Kendi araların

da hiyerarşik bir sisteme tabi tutulan 
bu görevliler içinde en yüksek rütbeye 
sahip bulunan, bazan dal-i ekber veya 
bab unvanıyla da anılan ve imarnın söz
cüsü durumunda olan dai'd - duattır. Bu 
en yüksek dai, her türlü ilim ve mezhep 
faaliyetlerini yürütme konusunda bir 
üst rütbe olan hüccete karşı sorumlu
dur. Sıra itibariyle ikinci derecede olan 
dai'I- belağ, bir bakıma da i' d -duatın ge
nel sekreteri durumunda olup çeşitli böl
gelere gönderilecek emirlerin tebliğiyle 
ve sırların gizlilik içinde ilgili yerlere ulaş
tınlmasını sağlamakla yükümlüdür. Ba
zan zü'l-massa ( wı_,.ı) veya nakib adı 
da verilendai- i mutlak. ihtiyaç duyulan 
bölgelere tam yetkili olarak gönderilen, 
faaliyetleri konusunda emir ve talima
tı sadece dai' d-duattan alan göreviidir. 
Rütbe itibariyle bundan sonra gelendai-i 
me'zün ise görevli olduğu yerde tebliğ 
edeceği bilgileri ve mezhep esaslarını 

dal-i mutlaktan öğrenir, bulunduğu yer
den başka bir yere tayini konusunda 
dai'd-duata bağlıdır. Bundan sonraki de
rece dai-i mahdüd veya dal-i mahsür 
mertebesidir. Bu mevkideki dar. kendi 
bölgesinde mezhebin tebliği işi ve böl
gesinden başka bir yere tayini konusun
da tamamen dal-i mutlaka bağlı olarak 
faaliyet gösterir. Cenah adı verilen rüt
be ise daha aşağı bir derecede olup sağ 
ve sol cenah olmak üzere ikiye ayrılır. 

Bu rütbedekiler dal-i mutlakın propa
ganda işlerinde yanında olmak, hizme
tinde bulunmak ve faaliyet gösterilecek 
belde yahut bölgede hareket tarzının 
tesbiti için istihbarat temin etmekle mü
kelleftirler. Cenahlar da i' d-du ata hizmet 
ettikleri için yed (çoğulu eyadil unvanı 
ile de anılırlar. Mükasir, mükalib veya 
mükelleb adı verilen en aşağı seviyede
ki dailer ise avcı köpeğinin avı yakalayıp 
avcıya getirmesi gibi mezhebe girebile
cek kimseleri tesbit edip bağlı bulun
dukları dal ile irtibat kurduran görevli
lerdir. Daima halk arasında faaliyet gös
teren bu sonuncu zümrenin mezhep ko
nusunda sahip oldukları bilgiler yanın
da davet edeceği kimselerin psikolojik 
durumlarını da çok iyi kavrayan ve ge
reğine göre hareket eden kişiler olma
sına özellikle dikkat edilmiştir. Bu ara-

da dailerin hareket tarzları, "el-belagu'l
ekber" adı verilen da'vet hiyerarşisi ve 
metotları da tesbit edilmiştir (Bağdadl, 
s. 301 -305; GazzalT, s. 21-36). 

ismailiyye'nin ilk devrelerinde imam 
tarafından tayin edilen ve güvenilir ajan
lar olan dailerin imamla doğrudan irti
bat kurdukları anlaşılmaktadır. Dailer, 
diğer fırkalardaki din alimlerinden fark
lı olarak, kaynağını imamdan yahut mez
hebin öteki yetkililerinden alan manevi 
bir otoriteye sahiptirler. Görevleri, sa
dece imamların kutsal ve hikmetli dü
şüncelerini yaymak türünden eğitim ve 
öğretim düzeyindeki faaliyetlerden iba
ret olmayıp imam adına hareket ede
rek ahid, misak ve biat almak gibi yet
kileri de vardır. 

Dailerin ilmf manada yetiştirilmesi son 
derece önemlidir. Bunun için başkaları
nın sorduktan sorulara rahatça cevap 
verebilecek ve bundan dolayı mahcup 
olmayacak derecede bilgilendirilmeleri
ni sağlayacak bir öğretim planı uygulan
mıştır. Genellikle Fatimiler devri dalleri 
Kur'an-ı Kerim, tefsir ve te'vil, fıkıh, ha
disin bütün dalları, da'vet nazariyesi. mü
nazara üslübu, dinf kıssalar, bid'at eh
li ve zındıklarla ilgili bilgiler, felsefe ve 
özellikle sudür felsefesi, mantık, fiziki 
alemdeki müşahhas meselelerin manevi 
aleme uygulanması gibi konularda esas
lı bir eğitim ve öğretim görmüşlerdir. Da
ilerin yetişmesine yardımcı olmak mak
sadıyla daha çok diyalog tarzında çeşitli 
eserler hazırlanmıştır. Mesela İbn Hav
şeb'e veya oğlu Ca'fer b. Mansürü'l-Ye
men'e nisbet edilen. bir talebe ile bir ali
min soru- cevap şeklindeki konuşmala
rını konu alan el - <Alim ve'l-gulô.m ve 
Ebü Hatim er-Razfnin Kitô.bü'z-Zine'si, 
dailer arasında el kitabı olarak kullanıl
mış eserlerdir. Yetişmişliği yanında din
dar, ahlaki ve dini faziletiere sahip ör
nek insan, organizasyon ve yönetirnde 
başarılı, görevine samimi bir şekilde bağ
lı ve dürüst olması gereken dainin, bun
lardan başka imama yahut kendisinin 
üstündeki görevliye itaat ve sadakat gös
termesi de başta gelen özellikler ara
sında kabul edilmiştir. 

Dailer görevlerinin karşılığı olarak ma
aş aldıkları gibi, da'vetin yürütülebilme
si için imam yahut naibleri tarafından 
gerekli görülen mali fonlar da onların 
emrine verilir. Bu fonları dikkatli kullan
maları. şahsi ihtiyaçları için harcamama
ları ve tahsis edilen meblağı aşmamala
rı zaman zaman dailerden istenmiştir. 

ismaili daileri, imarnın bir halife gibi 
devlete hakim olduğu dönemler dışın-



da, da'vet faaliyetlerini genellikle gizli 
ve ihtilalci metotlarla yürütmüşlerdir. 

Buna karşılık imarnın devlet başkanı ol
duğu dönemlerde idari kademelerde bü
yük itibar kazanmaları yanında dinf iş
leri yürütmekle görevli dai' d- duat da 
devlet içinde vezirliğe muad(l bir mevki
ye sahip olmuştur. Bu bakımdan daTieri 
sadece mezhebin propagandacıları ola
rak kabul etmek doğru değildir. Di'iTier 
mezhebin gelişme ve yayılmasını sağla
yan ilmf faaliyetler yanında aynı zaman
da idarecilik görevi yapmış, gerektiğin
de ordunun başında kumandan olarak 
sefere çıkrnışlardır. Bu anlamda güçlü 
daTier arasında, Yemen'de ilk İsmailf Dev
leti'ni kuran ve Mansürü'l-Yemen diye 
anılan İbn Havşeb, Kuzey Afrika'daki Ser
beri kabilelerini kendisine bağladıktan 
sonra teşkil ettiği ordu ile Ağlebfler'i ye
nip Mehdi ei-Fatımfnin Fatımf Devleti'
ni kurmasını sağlayan Ebu Abdullah eş
ŞIT, Fatımf Halifesi Müstansır- Billah, dev
rinin büyük alimi ve Büveyhf sarayında 
mezhebinin ajanı olan Müeyyed- Fiddfn, 
Karmatfliğin kurucusu Hamdan Karmat 
ve kayınbiraderi Abdan, Halife Mu'tazıd
Billah zamanında Abbasf ordusunu Bas
ra'da mağlüp ederek bütün Bahreyn yö
resini zapteden Ebü Said ei-Cennabf zik
redilebilir. 

NizarT İsmaiiTier Selçuklu devrinde İran'a 
intikal ettikten sonra İsmailiyye'nin es
ki sistemini devam ettirmişlerdir. Bu sı
rada zahir imamı bulunmayan fırkaya 
İsfahan dafsi başkanlık etmiştir. Hasan 
Sabbah devrinden itibaren 1164 yılında 
zahir imam Hasan ala Zikrihi's -selam'ın 

ortaya çıkışına kadar Alamut hakimleri 
gizli imarnın tabii dafsi olmuşlardır. Bu 
arada Hasan Sabbah dalliğin de üzerin
de hüccet olarak görülmektedir. Daha 
sonra da i' d- duat karşılığı olarak şeyh 
kelimesi de kullanılmaya başlanmıştır. 
Şeyhin veya daTierin emirlerini yerine ge
tirmek için çok sayıda ikinci derece dal
ler görevlendirilmiş ve refik adı verilen 
kumandanların emrine, istenen görev
leri yerine getirecek fidaiyyün denilen 
bir de askeri güç verilmiştir. NizarTier'in 
günümüzde bu anlamda bir dal teşkila
tı mevcut değildir. 

Fatımfler' in Yemen'deki kolu olan Tay
yibf Müsta'ITier, geleneksel sistemden ay
rılarak imarnın gaybet*i halinde dal-i 
mutlakı cemaat üzerinde en geniş oto
riteye sahip lider olarak kabul etmişler
dir. Daha sonra ortaya çıkan ihtilaflar 
neticesinde ikiye ayrılan bu fırkadan Sü
leymanTier'in dal-i mutlak! Yemen'de, Da
vüdfler'inki Bombay'da yerleşmiştir. 

İlk Dürzfler'de daTier, Hamza b. Ali'nin 
kurduğu teşkilata göre el-cevahirü'l
meknüne veya hudüd denilen yüksek 
dereceli ruhanTierden Tali'e (Muktena Ba
haeddin) bağlı olarak görev yapan aşağı 
seviyedeki ruhanTierdir. DaTier vazifele
rini yerine getirirken kendilerine yardım
cı olan, me'zün veya mükasir adı verilen 
bir grup daha mevcuttur. Bazan cid ve
ya ced adını alan daTieri deccalin dane
rinden ayırmak için dai'l- iclal denildiği 
de görülür. Muktena Bahaeddin'in or
tadan kaybolmasından sonra Hamza'nın 
kurduğu teşkilat terkedilmiş, dal ve yar
dımcıları gereksiz sayılmıştır (ayrıca bk. 
DA'VET ). 

Hadis ilminde, Ehl -i sünnet'in görü
şüne aykırı düşen inancını başkalarına 

kabul ettirmek için propaganda yapan 
ravinin (daT) rivayeti delil olarak kullanıl
maz. Zira böyle bir' ravinin kendi inancı
nı doğru göstermek maksadıyla mez
hebi aleyhindeki rivayetleri gizleyebile
ceği, hatta onları tahrif edebileceği dik
kate alınır. Ancak Zahiriyye alimlerinden 
İbn Hazm, doğru sözlü, hafızası kuwetli 
ve titiz bir ravinin daf de olsa rivayeti
nin kabul edileceğini söylemektedir. 
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DAiRETÜ' 1- MAARiFi' 1- OSMANiYYE 

DAiRE 
( •)l..ıll) 

Arilz ilminde ideal vezinlerin, 
tef'ilelerindeki harekeli ve sakin 
harflerin sayı ve sıralarına göre 
gruplandırılarak yerleştirildikleri 

beş bölümden her biri 
(bk. ARÜZ; BAHİR). 

DAiRE-i SENİYYE 

( ~~~~) 

Osmanlı padişahlarının ve 
Mısır hidivlerinin özel mülkü sayılan 

toprakları yönetmek üzere 
bu toprakların bulunduğu yerlerde 

kurulan müesseseye verilen ad 
(bk. HAZİNE-i HASSA). 

DAİRETÜ'l-MAARiF 

(bk. ANSİKLOPEDi). 

DAİRETÜ'l-MAARiF 
( u.) ı....ıı ;_;b ı 

Arapça'da modern usullerle 
Butrus b. Bülus ei-Bustani 

(ö. 1883) 
tarafından hazırlanan ilk ansiklopedi 

(bk. BUSTANi, Bulrus b. Bülus). 
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ı DAiRETÜ'I-MAARİFİ'I-İSIAMİYYE ı 
(bk. the ENCYCLOPAEDIA of ISlAM). 

L _j 

ıDAiRETÜ'I-MAARiFİ'l-OSMANİYYE ı 
( ~l.::o! l u.)ı....ı ı .;ı~ ı 

Haydarabad' da 
Osmaniye Üniversitesi'ne bağlı 

L 
bir yayın kurumu. 

_j 

imadülmülk Seyyid Hüseyin Bilgramf, 
Mevlana Muhammed Enverullah Han ve 
Molla Abdülkayyüm'un önderliğinde bir 
grup ilim adamı tarafından 1888'de ku
rulan müessesenin ilk adı Dairetü'l-ma
arifi'n-Nizamiyye'dir. Daha sonra Osma
niye Üniversitesi'ne (Camiatü'I-Osmaniyye). 
bağlanarak Dairetü'l-maarifi'I-Osmaniy
ye (Osmania Oriental Publications Bureau) 
adını aldı. HaydarabM Eğitim bakanının 
isteği üzerine 1944'te yeniden gözden 
geçirilen kuruluş sözleşmesi Osmaniye 
Üniversitesi yönetim kurulu tarafından 
1953'te onaylandı. Bu düzenleme ile ida
ri yönden üniversiteye bağlı özerk bir 
kurum statüsü kazandı. Yönetimi, rek-
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