
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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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). 

_j 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

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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tör yardımcısının başkan yardımcıl ı ğını 

yaptı ğı, idari ve mali yönden tam yetkili 
bir idare meclisine devredildi. Akademik 
faaliyetlerinin yürütülmesi ise bir ilim 
heyetinin sorumluluğuna verildi. İdare 
meclisi kurulu ve ilim heyetinden başka 
meşhur ilim adamları ve seçkin şarkiyat

çılardan oluşan bir de danışma kurulu 
göreve getirildi. Bir öz sermayeye sahip 
olan kurum. finans yönünden Hindistan ' ın 

Andra Pradeş eyaJet idaresi ve üniversi
te tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 
belirli bir yayın programının uygulanma
sına yönelik olarak da Hindistan Eğitim 
Bakanlığı'ndan yardım almaktadı r. 

Kuruluş gayesi, telif faaliyetlerinin al
tın çağı olan vııı-x ıv . yüzyıllarda kaleme 
alınmış değerli el yazması İslami eserle
rin toplanması . korunması , incelenmesi 
ve yayımlanmasıdı r. Bu çerçevede Alman
ya, Arabistan, Fransa, Hindistan, İngil
tere. İ ran . İspanya, İtalya , Lübnan. Mısır, 
Rusya. Suriye, Türkiye ve Yemen gibi ül
kelerdeki devlet ve şahıs kütüphanele
rinden çeşitli ilim daliarına ait değerli is
lam kaynaklarının yazma. mikrofilm, fo
toğraf ve fotokopileri sağlanarak geniş 
bir koleksiyon oluşturulmuştur. Kurum, 
ehliyetli araştırma kadrosu ve ana kay
nak eserleri ihtiva eden zengin kütüp
hanesinden aldığı ilmi güç ile yüzyılı aş
kın bir süredir yürüttüğü yayın faaliyet
leri neticesinde tefsir. hadis. fıkıh. ke
lam, felsefe. tasawuf, tarih , dil, edebi
yat, biyografi, matematik, astronomi, 
kozmografya, tıp , optik ve benzeri bilim 
dallarında yaklaşık 700 cildi bulan 200'e 
yakın eser yayımlam ı ştır. Yok olmaktan 
kurtarı lan ve geniş bir araştırmacı kit
lesinin istifadesine sunulan bu eserlerin 
başlıcaları şunlardı r: Sadreddin Konevi'
nin rcazü 'l- beyô.n 'ı. Tayalisf'nin el
Müsned' i, Tahavi'nin Müşkilü '1- ô.şdr'ı. 

Müttaki ei-Hindf'nin Kenzü'l- 'ummdl'i. 
Hakim en-Nisabüri'nin el-Müstedrek'i, 
Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki'nin es 
Sünenü 'l-kübrô.'sı, Muhammed b. İs
mail ei-Buharf'nin et-TCıril]u'l-kebir 'i. 

Zemahşerf' nin el-Fô. 'il~ ii garibi'l-I,ıa
diş'i, Hazimf'nin el -İ'tibdr'ı. Muhammed 
b. Hasan eş-Şeybanf'nin Şeri,ıu 's - Siye
ri'J-kebfr'i. İbn Abdülber en- Nemeri'nin 
el -İsti'ô.b 'ı, Zehebf'nin Te~kiretü '1- I,ıuf
fô.? 'ı, İbn Hacer el- Askalanf' nin Teh~i
bü't - Teh~ib, Lisô.nü'l-Mi'zdn, ed-Düre
rü'l-kdmine ve Ta'cilü'l-men!a'a ' sı, 
Kureşf' nin el- Cevô.hirü 'l- muçtiyye 'si, 
Ebü Hanife'nin el-Fıkhü 'l-ekber'i, Ta
kıyyüddin İbn Teymiyye'nin es-SCırimü'l-
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meslCıl'ü , Ebü Nuaym ei-İsfahanf'nin ijil
yetü'l- evliyô.' ve Delô.'ilü'n-nübüvve'
si, Süyütf'nin el -Eşbô.h ve'n-nezô.'irve 
el-Ijaşô. 'isü 'n -nebeviyye'si, İbnü ' s
Sünni'nin <Amelü 'l-yevm ve'l-leyle'si, 
İbnü ' ş-Şecerf'nin el-Emdli'si, Ali b. Zeyd 
ei -Beyhaki'nin TCıril]-i Beyhak'ı, ibn Dü
reyd 'in el -Cemhere fi'l-luga'sı , Taşköp

rizade Ahmed Efendi'nin Miftô.J:ıu 's-sa 'ô.
de'si. 
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D AKAR 

Senegal Cumhuriyeti'nin başşehri. 
L ~ 

Batı Afrika· nın en batı noktasındaki 

Yeşilburun (Cap Vert) yarımadasının gü
neydoğu ucunda ve Gore adasının kar
şısında yer alır ; adı Volof dilindeki de
mirhindi ağacının karşılığı olan dakhar 
kelimesinden gelmektedir. Afrika'nın en 
büyük ve en kozmopolit şehirlerinden bi
ri olan Dakar Senegal'in hem siyasi hem 
de ekonomik, kültürel , ticari ve dini mer
kezidir. Stratejik konumunun yan ı sıra 

milletlerarası hava ve deniz ulaşımında 
da büyük bir öneme sahiptir. Afrika'nın 
güneyini dolaşarak Orta ve Güney Ame
rika 'ya giden Avrupa gemilerinin uğrak 
yeri ve ikmal merkezidir. XIX. yüzyılın 

ortalarına kadar yerli Lebular'a ait ba
sit bir balıkçı köyü olan şehrin gelişme
sine coğrafi konumu tesir ei;miştir. Ye
şilburun yarımadasının alüvyonlu verim
li arazisi üzerinde kurulmuş olan Dakar' ın 

rutubetli iklimi Senegal'in iç kesimlerin
den farklı ve son derece güzeldir. 

Geniş bir alana yayılmış olan Dakar 
başlıca dört bölgeye ayrılmıştır. Uma
nın batısında yer alan Le Plateau (Dakar

Ville), büyük ticaret merkezlerinin bulun
duğu Avrupalılar'la varlıklı sın ıfla rın ya
şadığı modern kesimi oluşturur: baş

kanlık sarayı, meclis binası ve diğer ida
ri yapıların çoğu buradadır. Limanın ku
zeydoğusundaki sanayi bölgesi, çeşitli 

endüstri kuruluşları. Dakar Ulucamii ve 
bazı kültür kurumlarının toplandığı yer
dir. Le Plateau'nun kuzeydoğusunda yer 
alan ve şehrin en kalabalık, en sağlıksız 
kesimini teşkil eden Grande Medina ise 
yoksul Afrikalılar'ın yaşadıkları gecekon
du bölgesidir. Şehrin banliyösünü oluş

turan Fann bölgesi de milletlerarası ha
vaalanı. üniversite, kütüphane ve bazı 

kültür kuruluşlarının bulunduğu kesim
dir. Gelişmekte olan modern semtler 
planlı şehirciliğe örnek teşkil edecek ni
teliktedir. Dakar'daki milletlerarası ha
vaalanı ve liman, ticaret ve taşımacılığın 
yanı sıra turizm alanında da önemli rol 
oynamaktadır. 

Da kar' da çeşitli etnik gruplara men
sup karış ı k bir halk yaşamakta ve sayı
ca en kalaba lık grubu Voloflar oluştur
maktadır. Bunun dışında Lebu, Tukulör, 
Serer, Pöl , Bambara. Sarakale ve Diyu
lalar da önemli oranda temsil edilirler. 
Yerli halkın yanında % 7-8 oranında Av
rupalılar da bulunmaktadır. Nüfusun sa
dece dörtte biri burada doğmuş, geri 
kalanı ise göçmen olarak dışarıdan gel
miştir. Şehir merkezinin kenarlarında 

teşekkül eden gecekondu semtlerinde 
yaşayanların büyük çoğunluğu Senegal
liler'den meydana gelmekle birlikte Gi-

D akar 

IR' 

1 

N E G A Ll 

1 


