
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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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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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 
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yaşta öldürüldüğünü kaydetmesi, öte 
yandan Çaganiyan emirlerinden Fahrüd
devle Ahmed b. Muhammed'i (ikinci ve 
üçüncü emirliği 951-955) övdüğü sırada 
en az yirmi, Samani emirlerinden Mansur 
b. Nuh'u (961-976) övdüğü sıralarda ise 
otuz yaşlarında olduğunun tahmin edil
mesi, onun en erken 320 veya 330 (932 
veya 942) yılları arasında doğmuş olduğu 
ihtimalini kuwetlendirir. Dakiki'nin do
ğum tarihi gibi doğum yeri de ihtilaflıdır. 

İran edebiyatının ilk tezkirelerinden Av
fi'nin Lübclbü'l-elbc'ib'ında (s 250-251) 
Tuslu; Lutf Ali Beg'in Ateşkede'sinde (s . 
341 ı Tuslu, Belhli, Buharalı veya Semer
kantlı; Rıza Kulı Han Hidayet' in Mec
ma'u'l-tuşahii, (1, 214) adlı eserinde ise 
Mervli veya Belhli olduğuna dair rivayet
ler kaydedilir. Çağdaş bilginlerden Nölde
ke (Das lranische Nationalepos, s. 20) kay
naklardaki bu yerlerden hiçbirini tercih 
etmez. iranlı bilgin Hasan Takizade (Fir· 

devsf ve Şehname·i O, s. 33, 49). Dakiki'nin 
Belhli veya Semerkantlı olduğunu kayde
der. Ancak rivayetler arasında Avfi'nin 
Dakiki'yi Tuslu olarak göstermesi gerçe
ğe en yakın olanıdır (bk. Djalal Khaleghi 
Mottlagh, Isi., Llll, 115-119) Dakiki'nin ölüm 
tarihi de açık olarak bilinmemektedir. An
cak Nuh b. Mansur (976-997) tarafından 
bir şehname yazmakla görevlendirilmesi
ne ve Firdevsfnin Şehname'sini yazdığı 
sırada (370-371 1 980-981 ı Dakiki'nin köle
si tarafından öldürülmüş olduğuna ba
kılarak bu olayın 366-370 (976-980) yıl
ları arasında vuku bulduğu söylenebilir. 

Firdevsi, Dakiki'nin gençliğinde kötü 
huylu olduğunu ve dünyadan bir türlü 
memnun kalmadığını. bu niteliklerini öl
dürülünceye kadar da sürdürdüğünü be
lirtir. Bazı bilginler (Nöldeke, s. 20; Ethe, 
Tarfl]·i Edebiyyat, s. 29). "Dakiki çar has
let ber-güzidest 1 Begiti ez heme hubi 
vü zişti 1 Leb-i yaküt-reng ü nale-i çeng 1 
Mey-i hun-reng ü din-i Zerdüşti" (DakTkT 
dünyadaki bütün güzellik ve çirkinliklerden 
dört şey seçmiştir: Yakut renkli dudak, çenk 
nağmesi, kan renkli şarap ve Zerdüşt dini) ru
baisine bakarak onun Zerdüşti olduğu
nu ileri sürmüşlerdir. Bu konuda Browne 
(LHP, ı, 459-462) "din-i Zerdüşti"yi şarap 
içme biçiminde yorumlamak suretiyle 
daha ihtiyatlı davranır. Schaeder (War 

Daqfqf Zoroastrier, s. 288-303). bu rubai
nin Dakiki'nin Zerdüşti olduğunu göste
remeyeceğini. zira babası müslüman bir 
ad taşıyan, cennet ve hurilerden söz eden 
bir kişinin Zerdüşti olamayacağını hak
lı olarak ileri sürer. Ona göre bu rubai, 
Samaniler döneminde başlayan eski İran 
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tarih ve geleneklerine karşı duyulan ro
mantik sevgi sonucunda söylenmiş fan
tezi kabilinden bir sözdür. 

Genç yaşta öldürülmüş olmasına rağ
men oldukça bol şiir yazdığı anlaşılan 

Dakiki'nin yazdıklarından pek azı günü
müze gelebilmiştir. Çeşitli tezkirelerde 
(Lübabü'l-elbab, Ateşkede, Mecma'u'l· 

fuşaf:ıa, ), tarih kitaplarında (Tarif)· i Bey· 

hal!;f), edebi sanatlarla ilgili eserlerde 
(Tercümanü'l-belaga, f:lada, i~cu 's-sif:ır, el· 
Mu' cem) ve sözlüklerde (Lugat-i Fürs, 

Bahrü'l-garaib) onun kaside ve gazelle
rinden parçalara yer verilmiştir. Bu eser
lerde rastlanan kaside parçalarının Sa
maniler'den Ebu Salih Mansur b. Nuh, 
Ebü'l-Kasım Nuh b. Mansur b. Nuh, Ça
ganiyan emirlerinden Emir Fahrüddevle 
Ahmed b. Muhammed, Emir Ebu Sa'd 
Muzaffer ve Ebu Nasr hakkında söylen
miş olduğu anlaşılmaktadır. 

Dakiki'nin İran edebiyatma en büyük 
hizmeti, İran milli destanı olan manzum 
bir şehname yazmaya başlamış olması
dır. Kendisinden önce yazılmış olan men
sur şehnamelerden üçüncüsü ve en der
li toplusu olan Ebu Mansur'un Şehna
me'sinin, döneminde gördüğü rağbet 

üzerine bu eseri manzum hale getirme 
görevi Nuh b. Mansur tarafından ona ve
rildi. Ancak Güştasb destanı ile Zerdüşt'
ün ortaya çıkışını içine alan 1000 beyit
lik bir bölümü ( Güştasbname) tamamla
dığı sırada Dakiki kölesi tarafından öl
dürüldü. Firdevsi bu 1 000 beyitlik kısmı 
aynen Şehname'sinin baş tarafına aldı. 
Bu kısmın 9000 veya 20.000 beyit kadar 
olduğu hakkındaki rivayetler gerçekle 
bağdaşmamaktadır. Özellikle destan yaz
makta Dakiki'den kat kat üstün olan Fir-
devsfnin onun bu 1 000 beytini Şehna
me'sine niçin aldığı sorusu çeşitli ihti
malleri akla getirmektedir. Firdevsi, Zer
düştiliği de öven bu kısmın sorumlulu
ğunu Dakiki'ye yüklemek istemiştir. Bu
nu da eski İran tarihine karşı romantik 
bir sevgi besleyen Samanller'in yerini 
alan Ehl-i sünnet inançlarına sıkı sıkıya 
bağlı Gazneliler'den çekindiği için yap
mıştır. Firdevsi bir gece Dakiki'yi rüya
sında gördüğünü, onun kendisine, "Bu 
1000 beyti yazacağın şehnameye al ve 
Mahmuo-ı Gaznevı~ye sun" dediğini nak
leder. Dakiki, Şehname'de yer alan bu 
beyitlerdeki kuruluk ve yeknesaklığa kar

. şılık kaside ve gazellerinde duygu! u ve 
güçlü bir şair olarak gözükür. Bu alan
da Unsuri ve Ferruhi-yi Sistani gibi şair
ler onun üsiGbunu takip etmişlerdir. 
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DAKKA 

Bengladeş 

L 
Halk Cumhuriyeti'nin başşehri. 
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Burigange nehri kenarında 23° 43' ku
zey eniemiyle 90° 24' doğu boylamı üze
rinde yer alır. Doğuda Gandaria banliyö
sünden batıda Nevabganj diye adlandı
rılan bölgeye ve kuzeyde de nehir kena
nndan yaklaşık 16 km. uzaklıktaki Fon
gi kasabasına kadar uzanır. 

Yaygın kanaate göre adını bölgede ye
tişen ve "çlhak" denilen bir ağaçtan al
mıştır. Bir Babürlü yerleşim merkezi ola
rak görülen Dakka'nın tarihi kayıtları İs
lam öncesine kadar uzanır. Cihangir za
manında Babürlü İmparatorluğu'nun Ben
gal eyafetinin (SGbe-i Bengal) valisi olan 
ve bugün de önemli ticaret merkezle
rinden birine ismi verilmiş bulunan is
lam Han, 1608'de Racmahal'de eski ka
lelerin yer aldığı kesimi imar ederek ken
dine merkez yaptı ve şehre Cihangirna
gar adını verdi. Şehrin tarihi bu aşama
dan sonra yedi ayrı safhaya ayrılabilir. 


