
DALALET 

ederse, üstelik bu tutumunu inatla sür
dürorse bir taraftan dalalet kendisine 
güzel görünmeye başlarken diğer taraf
tan.hidayet yoluna girmesi zorlaşır ve bu 
kişi gittikçe hidayetten uzaklaşır. Daha 
sonra bu tutum onda hakim bir karak
tere dönüşür ve nihayet artık dalaletten 
kurtulması imkansız hale gelir (Tafsflü'n

neş'eteyn, s. 104, 107-108). Fahreddin er
Razi, Eş'ari'nin fikrine uymakla birlikte 
ona açıklık getirmeye çalışır. Ona göre 
insanın bütün fiilierinde olduğu gibi da
lalet fiilinin de meydana gelebilmesi için 
kalbinde bunun faydalı veya cazip oldu
ğunu telkin eden bir temayülün bulun
ması gerekir. Diğer temayOller gibi bu
nun da Allah tarafından yaratıldığını ka
bul etmek icap eder. Aksi takdirde bir 
yaratıcı olmadan kendi kendine oluş 

inancı ortaya çıkar ki bu sonuçta Allah'ın 
varlığını inkara kadar giden bir çıkmaz
dır. Şu halde dalaleti dileyip yaratan Al-

, lah'tır. Razi ayrıca, Allah'ın ezeli ilmiyle 
kulların yapacağı fiilieri önceden bildiği
ni ve bu bilginin zıddının meydana gele
meyeceğini de dikkate alarak dalaletin 
Allah'tan olduğunu söyler. 

Matüridiyye alimleri dalaleti Allah'ın 

irade, ilim ve yaratma sıfatları çerçeve
sinde açıklamakla birlikte, insanın so
rumluluğunu daha makul bir temele da
yandırmak amacıyla, dalalete düşmek
teki asıl rolü insanın tercihine bağlamak 
istemişlerdir. Ebü Mansor el-Matüridi'
ye göre idlal hidayet gibi ilahi bir fiildir. 
İlahi fiilin anlamı ise Allah'ın her şeyi la
yık olduğu şekilde yaratmasıdır. Bu ya
ratış kul için ilahi Iutuf (hidayet) çerçe
vesinde olabileceği gibi adalet ( dalalet) 
çerçevesinde de olabilir. Bu sebeple da
lalet ilahi adaletin gereği olarak vücut 
bulur. Dalalete düşürmenin . manası ise 
gönüllerin hidayete karşı daraltılması ve 
iman ile itaatin meşakkatli gösterilme
sinden ibarettir. Sonuç olarak dalalet 
kulun onu dilemesiyle hasıl olur (Kita

bü't- Tevhfd, s. 287, 3 I 3-314) Daha son
ra gelen Miltüridi alimleri, kulun isteme
si halinde dalaletin Allah tarafından ya
ratıldığını açıkça belirtmişlerdir (Pezde
vT, s. 45, 127 ; SabünT. s. 79; Elmalılı, lll, 
2087). Matüridiler'e göre dalaleti seçmek 
suretiyle kul sorumlu tutulmakta, onu 
yaratmış olmakla da Allah daliliete sev
ketmiş bulunmaktadır. 

Selefiyye'ye mensup alimierin dalalet 
konusunda benimsedikleri görüşlerle 

Eş'ariler'in görüşleri arasında fark yok
tur. Selefiyye'ye bağlı olduğu kabul edi
len İbn Hazm, Allah'ın katirieri saptır-
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masını yardımını kesmesi. onları inkarı 
seçmelerini sağlayacak bir tabiat ve psi
kolojide yaratması . şeytanın güzel gös
tererek telkin ettiği kötü duyguları akıl 
gücüne baskın getirmesi tarzında açık
lar (el-Faşl, lll, 70-74). Ancak son dönem 
Selef alimlerinden M. Reşid Rıza, dala
Ietin gerçekleşmesine ilişkin farklı bir 
yorum getirmek istemiştir. Ona göre da
lalet, doğrudan doğruya insanın aklını 

kullanma tarzına ve bununla ilgili ola
rak Allah'ın vazettiği küliY kanuna bağlı
dır. Allah, gerçeği bulmak için aklını ve 
duyularını kullanmayan veya bunların 

verilerine bilerek uymayan, hidayete kar
şı dalaleti seçip onu azgınlık derecesi
ne kadar götürenleri saptıracağına hük
metmiş ve bu hususta umumi bir kanun 
koymuştur. Dalalete sevkedilen kişi bu 
kanunun gereği olarak sapıklıkta kalır. 

Allah, hiçbir sebep ve hikmet olmaksı
zın dalaleti doğuştan sahip olunan bir 
karakter şeklinde kullarında yaratmaz. 
Bundan dolayı, dalalet hem insan ira
desinin hem de vazedilen umumi kanun 
vasıtasıyla ilahi iradenin bir sonucudur 
(Te{sfrü 'l·menar, I, 24 1; VII, 402; IX, 459; 

ayrı ca b k. FİİL). 

Dalaleti sadece ilahi irade ve takdire 
bağlı kabul eden ve bu konuda insanın 
hiçbir fonksiyonu bulunmadığını öne sü
ren Cebriyye'nin görüşü bir tarafa bıra
kılacak olursa. Mu'tezile ve Ehl-i sünnet 
alimlerinin hemen hemen tamamının in
sanların dalaleti isteyerek seçtikleri ve
ya daliliete düşmelerinde irade ve dav
ranışlarının mutlaka etkili olduğu husu
sunda birleştikleri görülür. Bununla bir
likte Allah'ın kullarından dilediğini dala
lete sevkedeceğini bildiren naslara zi
hinleri tatmin edici yorumlar getirmek
te bütün mezhepterin zorlandıkları an
laşılmaktadır. Öyle görünüyor ki kulla
rın fiilleriyle. ayrıca kader ve ilahi sıfat
Iarta bağlantısı bulunan dalalet konusu
nu itiraz edilemeyecek şekilde çözüme 
kavuşturmak kolay değildir. Nitekim ken
disi de bir Eş'ariyye alimi olan Gazzali. 
İJ:ıya 'ü 'ulilmi'd- din adlı eserinin "Tev
be" bölümünde (IV, 6-7) Cebriyye, Mu'te
zile ve Eş'ariyye'nin dalalet meselesini 
de kapsayan kader ve irade hürriyeti ko
nusundaki görüşlerini, körlerin el yorda
mıyla tanımaya çalıştıkları fili tarif eden 
açıklamalarına benzetmiş, bu görüşle

rin doğru ve yanlış yönleri bulunduğu
nu belirttikten sonra meselenin akli ve 
tecrübi bilgiler yoluyla çözümlenemeye
ceği sonucuna varmıştır. Bu güçlük, sap
tırma ve doğru yola iletme eylemlerinin 

de bir kısmını oluşturduğu ilahi fiilierin 
mahiyetleri ve yaratıklarla ilişkileri hak
kında yeterli bilgiye sahip olamayışımız
dan, ayrıca Allah'ın zatı, sıfatları ve fiil
Ieri itibariyle zaman kategorisiyle sınırlı 
olmamasına karşılık bizim zamanlı varlık 
olmamız ve zaman kalıpları içinde dü
şünmemiz gibi sebeplerden ileri gelmek
tedir (ayrıca bk. KADER). 
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liJ YusUF ŞEvKi YAvuz 

DA'LEC b. AHMED 

( -4>-1 if. ~~ ) 

Ebu Muhammed Da'lec b. Ahmed 
b. Da'lec es-Sicistani' 

(ö. 351/962) 

Muhaddis ve fakih. 
_j 

259'da (872-73) Sicistan'da doğdu. Ti
caret için gittiği Mekke, Medine, Irak. 
Horasan ve çevresinde Abdullah b. Ah
med b. Hanbel. Ebü Müslim el-Kecci, Os
man b. Said ed-Darimi, Muhammed b. 



İbrahim el-Büşencf. Ali b. Abdülazlz el
Begavl ve İbn Huzeyme gibi alimlerden 
hadis tahsil etti. Kendisinden de Dare
kutnf. İbn Şazan el-Bağdadf. Ebü İshak 
el-isferaylnl ve Hakim en-Nisabürl gibi 
alimler rivayette bulundular. 

Da'lec bir süre Mekke'de kaldı. Fakat 
üç bedevinin onu. "Horasanlı bir hemşeh
rin bizim kardeşimizi öldürdü, biz de se
ni öldüreceğiz" diye tehdit etmesi üze
rine Mekke'yi terkederek Bağdat'a yer
leşti. Çok zengin ve hayır sever bir kim
se olan Da ' lec Mekke, Bağdat ve Sicis
tan'da hadisçilerin istifadesine tahsis 
edilmiş vakıflar kurdu. Hatlb el - Bağda

di onun cömertliğiyle ilgili birçok menkı
be nakletmektedir (Tari!] u Bagdad, VI ll . 
389- 392) 

Da'Iec Nfşabur'a gittiği zaman İbn Hu
zeyme'nin bütün eserlerini elde etti. Da
rekutnl de onun rivayetlerini ihtiva eden 
kitapları müsned* tertibine koydu ve 
Şu ' be ile Malik b. Enes'in rivayetlerini bir 
araya getirdi. Da'lec şüphe ettiği hadis
lerin üzerine işaret koyardı. Darekutnl 
hocaları arasında ondan daha sika • ve 
titiz birini görmediğini söylemektedir. 
Da'lec adı geçen Müsned'i. her iki varak 
arasına bir dinar koyarak incelemesi için 
İbn Ukde'ye gönderdi. Bu sebeple onun 
en sağlam rivayetlere sahip olduğu ka
bul edilmektedir. Aynı zamanda fakih 
olduğu ve çeşitli fetvalar verdiği de bili
nen Da'Iec 20 Cemaziyelahir 351'de (26 
Temmuz 962) Bağdat'ta vefat etti. 

Müsned'inin günümüze kadar geldi
ği bilinmemekle beraber Müsnedü'l-mu
kıllin adlı eserinden seçilen hadisleri ih
tiva eden bir nüsha Zahiriyye Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Mecmua. nr. 34, 
vr. I05•-I27b). 
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DALGlÇ AHMED AGA 

(ö. 1016/1 607) 

Osmanlı Hassa başmimarı. 
_j 

Ahmed Ağa'nın önceleri orduda ser
dengeçti* olduğu ve Dalgıç lakabını bu 
sırada aldığı. daha sonra dergah-ı ali* 
çavuşluğuna yükseldiği. Mimar Sinan ta-

rafından yetiştirildiği ve Sedefkar Meh
med Ağa ile birlikte saray sedefkarların
dan Ahmed Usta 'ya çıraklık yaptığı bi
linmektedir. Devrin saraya bağlı sanat 
ve mimari geleneğine uygun olarak dev
şirme sistemiyle ordudan yetişen Ahmed 
Ağa. sedefkarlığı döneminde hendese 
öğrenmiş ve mimarlık mesleğine geçmiş 
olmalıdır. 

Dalgıç Ahmed Ağa'nın mimarlıkla ilgi
li vesikalarda adına 1 590 yılından itiba
ren rastlanır. Bu tarihte Başmimar Da
vud Ağa'nın yaptığı Topkapı Sarayı Yalı 
Kapısı'ndaki Kasr-ı Cedld'in (Sadrazam 
Sinan Paşa tarafından Sultan Bayezid Köş
kü'nün yerine yaptırılan Sepetçiler Kasrı '

nın ilk hali) inşaatında malzeme temini 
işleriyle uğraşmıştır. Nitekim 1 593'te de 
istanbul'dan çıkarılacak kerestelerin der
gah-ı all çavuşlarından Mimar Dalgıç Ah
med Çavuş'un iznine tabi olduğuna dair 
bir kayıt mevcuttur. 

Hassa mimarları ocağında geleneksel 
hiyerarşi içinde yükselerek 1 595 yılında 
Suyolcu nazırı tayin edilen Ahmed Ağa. 
başmimar olmadan önce "paşa" unvanıy
la bir süre Erzurum. Şam ve Halep bey
lerbeyiliklerinde bulunmuştur. Suyolcu 
nazırlığında Başmimar Davud Ağa'nın 

1 598 yılında ölümüne kadar kalan Ah
med Ağa, bu dönemde Kırkçeşme su yo
lu ile Ayasofya Çarşısı. Demirhane Çeş
mesi. Galata ve Silivri camilerinin su yol
larının yapım. onarım işleriyle ve Topka
pı Sarayı su yolunun üzerindeki engelle
rin kaldırılmasıyla uğraşmıştır. 

Başmimar olduğu yıllarda ( 1598-1605) 
kendisine mal edilen en ünlü eser. Aya
sofya haziresindeki lll. Murad Türbesi'
dir. Sultanın 1 595'te ölümü üzerine oğ
lu lll. Mehmed'in emriyle başlanan tür-

Dalgıç Ahmed Ağa'nın başmima rlığında inşa etti ğ i Aya. 

sofya dış avlusundaki lll. Melımed Türbesi · istanbul 

DALGlÇ AHMED AGA 

be inşaatının önce Davud Ağa'nın. onun 
ölümünden sonra da Dalgıç Ahmed Ağa'
nın yönetiminde sürdürüldüğü sanılmak
tadı r. 1 599 yılında tamamlanan yapının 
sedef kakmalı ahşap kapısı üzerinde ve 
kitabelikte. bu dönem eserlerinde nadir 
görülen bir özellik olarak "amel-i Dalgıç 
Ahmed" ibaresinin bulunması ve ayrıca 
kapı halkası yerinde süsleme ustasının 
adının da (ismail) verilmesi. türbenin Dal
gıç Ahmed Ağa yönetiminde tamamlan
dığını gösterir. Dalgıç Ahmed Ağa'ya Da
vud Ağa döneminden kalan diğer bir 
önemli çalışma da Safiye Sultan tarafın
dan Eminönü'nde başlatılan Yeni Valide 
Camii inşaatıdır. Fakat yalnız 1011 ( 1602-
1603) yılında sürdürüldüğü görülen in
şaat kısa süre sonra bırakılmış ve an
cak Hatice Turhan Sultan'ın vakfı olarak 
1663'te tamamlanabilmiştir. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Dal
gıç Ahmed Ağa'nın başmimarlık döne
mine ait belgeler arasında bulunan Ma
sarif-i Şehriyari Rüznamçesi'ne (BA. KK. 
nr. 7 ı 02) göre onun tarafından gerçek
leştirilen yapım işleri şunlardır: Saray-ı 

Cedld (Topkapı Sarayı) padişah hamamı. 

Harem Dairesi'nde valide sultan ve Da
rüssaade ağası odaları tamiri. Eski Sa
ray'da padişah odasının billür camiarta 
tezyini. Enderun ve Blrun odalarının cam
latılması. ağalar. teberdarlar ve blmar 
odalarının tamiri. Galata Sarayı ağası köş
kü tamiri. mutfak ve helvahanenin ye
nilenmesi, İbrahim Paşa Sarayı'na gıl

man odaları yapımı ve bazı tamirat. ye
niçeri odaları. Büyük ıstabi-ı Amire. Şeyh 
Vefa Meydanı'nda Küçük ıstabi-ı Amire 
binaları. Beşiktaş. Kavak ve Dil iskelele
ri, Atmeydanı'ndaki fırınlar. Kağıthane' 

de Baruthane. Sultanahmet'te Aslanha
ne-i Hassa. Divanyolu'nda Sinan Paşa ve 
Mirza Baba türbeleri. Fethiye Camii. Bü
yük ve Küçük Ayasofya Çarşısı'ndaki Ka
rabaş Tekkesi ve yeniçeri ağası sarayı 
onarımları. Belgeye göre bu çalışmala
rın istanbul kağıdı üzerine resimleri de 
yapılmıştır. Ayrıca kendi imzası ile müh
rünü taşıyan 1011 (1602-1603) tarihli 
bir arzda, listede adı geçmeyen Davut
paşa'daki köşkün çinilerinin tedarikiyle 
ilgili olarak iznikli çinicilerle yazışması
na dair bilgiler vardır. 

Ahmed Ağa 'nın bütünüyle kendisinin 
yaptığı eserler. Ayasofya haziresindeki 
selatin türbelerinin sonuncusu olan lll. 
Mehmed Türbesi ile burada bulunan ah
şap cüz mahfazasıdır. Türbenin yapımıy
la ilgili olarak I. Ahmed'in Galata kadısı-
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