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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-
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Da kar' ın havadan görünüşü 

neli, Sudanlı ve Moritanyalılar da önem
li bir yekün tutmaktad ı rlar. Avrupalılar 

ise şehrin en modern semtlerine yerleş
mişlerdiL 1887'de 1556 kişi olan nü
fus 1914'te 18.000'e, 1945'te 132.000'e, 
1955'te de 300.000'e yükselmiştir. Alt
mışii yılların sonlarına doğru 600.000 ci
varında olan bu rakam kırsal alanlardan 
şehir merkezine yönelen göç ve şehirleş
me sebebiyle hızla artarak 1980'de 1 mil
yona. 1986'da 1.5 milyona çıkmış. 1992'
de de 1.729.823'ü bulmuştur. Günümüz
de Dakar'ın en önemli problemi. hızlı şe
hirleşme ve kı rsa l alanlardan gelen nü
fus akınının ortaya çıkardığı konut. sağ
lık ve alt yapı hizmetlerindeki aksaklı k

lardır. 

Halkın büyük çoğunluğu müslüman. 
% 8 kadarı hıristiyandır; mahallf dinle
re mensup o lanların sayısı pek fazla de
ğildir . Müslümanlar Maliki mezhebine 
mensupturlar ve tasawufa meyilleri faz
ladır. Ticaniyye. Kadiriyye ve MürTdiyye 
tarikatları etkin durumda olup müslü
man halkın yarıs ından çoğu Ticaniyye'
ye. geri kalanı ise diğer tarikatiara men
suptur. Her yıl binlerce kişi MürTdiyye·
nin merkezi Tuba (Dakar ' ı n 190 km . doğu

sunda) ile Ticaniyye'nin merkezi Tivauan'ı 
(Daka r ' ın 80 km. kuzeydoğusu nda) ziya
ret eder. Senegal' deki tarikatların bu
luşma yeri olan Dakar. aynı zamanda 
önemli dini müesseselerin ve eğitim ku
rumlarının da toplandığı bir merkezdir. 
Dakar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde faaliyet gösteren Arapça bö
lümü. Siyah Afrika Temel Enstitüsü'ne 
(lnstitut Fondamental d'Afrique Noire) bağ
l ı İslam ilimleri kısmı ve Dakar İslam 
Enstitüsü başlıca İs lami ilim merkezle
ridir. 1963'te yapılmış olan Fas mimari
sini andırır Dakar Ulucamii ile çok sa-

yıda cami, mescid ve bazı dini kurum
lar da şehirde din eğitimi faaliyetlerini 
sürdürürler. 

1857 yılında Fransızlar'ın anakaraya 
çıkarak Dakar' ı işgal etmelerine kadar 
bölgenin en önemli yeri Gore adası idi. 
Avrupa-Afrika ve Afrika-Amerika de
niz yolu üzerinde çok önemli bir ikmal 
merkezi olan bu adaya ilk önce XV. yüz
yılın ortalarına doğru PortekizlBer gel
diler ve burayı bir üs olarak kullanmaya 
başladılar. Daha sonra ada Hollandalı

lar'ın ( 1588). 1675 yılında da Fransızlar'ın 
eline geçti. Burada yeriiierin bulunma
ması Avrupalıla r' ın yerleşmelerin i kolay
l a ştırmıştır . Özellikle Afrikalı kölelerin 
Amerika'ya sevk kapılarından biri olan 
Gore adası köle ticaretinin yasaklanma
sıyla eski önemini kaybetti. Yeriiierin ya
şadığı Yeşilburun yarımadasına Avrupa
lılar'ın girmeleri adaya göre daha güç ve 
tehlikeli olduğundan sömürgecilerin Af
rika içlerine nüfuz etmeleri ancak 1857 
yılında gerçekleşmiştir. Fransızlar yarı

madaya çıktığında Dakar yerli Lebular'ın 
yaşadığı küçük bir balıkçı köyü idi. Bu
raya yerleşen Fransızlar köyü bir ikmal 
merkezi ve depolama yeri olarak kul
lanmaya başladılar. 1862 yılında inşa edi
len limandan sonra önemi artan Dakar, 
kısa zamanda Batı Afrika kıyılarının en 
önemli sömürge merkezi haline geldi. 
1890'1arda ise Suriyeli ve Lübnanlı tüc
carların buraya gelip yerleşmeleri şeh
rin ticarT hayatına bir canlılık getirdi ve 
ticaret sektörü kısa zamanda onların eli
ne geçti. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru Fransız
l ar'ın burada bir deniz üssü inşa etme
leri. ticaret ve ulaşım alanlarının yanın
da askeri yönden de Dakar'ın önemini 
arttırdı. 1909'da Dakar'da, Osmanlı Dev
leti adına faaliyet gösterecek bir f ahrT 
şehbenderlik kuruldu. XX. yüzyılın baş-
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fa h ri 

konsolasi u k 
tesisi ve 

konsolos 
tavini ile 

ilgil i irade 
(BA. irade· 
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DAKiKi 

larında Fransı z Batı Afri ka sı ' nı n başşeh

ri haline getirilen 1 1902) Da kar sahip ol
duğu liman sebebiyle 1. Dünya Savaş ı y ı l 

larında ayrı bir değer kazanmıştı r. 1924'
te Fransız Sudanı ' nın (bugünkü Mali) iç
lerine uzanan Dakar - Bamako demiryo
lunun açılmasıyla ba şlayan transit tica
ret, özellikle iç bölgelerde yeti ştirilen yer 
fıstığı ve diğer ürünlerin Dakar Liman ı 'n

dan Avrupa'ya ihraç edilmesi şehrin ge
lişmesine katkıda bulundu. 1957'den it i
baren Senegal sömürgesinin, 1959-1960 
arasında da Mali Federasyonu'nun mer
kezi oldu. Günümüzde Dakar, 20 Ağustos 
1960 tarihinde bağımsızlığını kazanan 
Senegal Cumhuriyeti'nin başşehri dir. 
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Ebu Mansur Muha mmed b. Ahm ed 
(ö. 366 / 976 [?]) 

İran edebiyatında 
kendisine ilk manzum şehname 

L 
yazma g örevi verilen şair. 

_j 

Kendisi veya ailesi unla uğraştığı için 
"Daklki" nisbesini a lmış olmalıdı r. Do
ğum tarihi kesin olarak belli değildi r. 

Bir yandan FirdevsT' nin Daklkl' nin genç 

423 


