
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 
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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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na gönderdiği 7 Rebiülahir 1013 (2 Ey

lül 1604) tarihli hül<ümde inşaatın Baş
mimar Dalgıç Ahmed Çavuş ve ekibine 
havaıe edildiği bildirilmektedir. Bu tür
be mimari oranlaması, iç mekan ve zen
gin dış cephe düzenlemesiyle Osmanlı 
klasik üslübundaki sekizgen türbe for
munun abidevi örneklerinden biridir. Tür
bede bulunan sedef, bağa, fildişi kak
malı. geometrik geçmeli ve kubbeli ah
şap cüz mahfazası. halen Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi'nde bulunmaktadır (En
vanter, nr. 19). Eserin kubbe bordürün
de yer alan Ayetü'I- kürsr yazısının ara
sındaki "amel-i Dalgıç Ahmed Çavuş" 

ibaresiyle sanatçının ismi açıkça belirtil
miştir. 

1014 ( 1605) yılı kayıtlarında Dalgıç Ah
med Ağa'nın sabık başmimar olarak geç
mesi ve 1606 yılından itibaren Sedefkar 
Mehmed Ağa'nın başmimar olması, sa
natçının bu yıllarda görevinden ayrıldı

ğını gösterir. Sanatçı mesleğinin son dö
neminde bina emini olarak 1606'da Si
livri Köprüsü tamiratını yaptırdıktan son
ra Silistre beylerbeyiliğine tayin edildi. 
Bu görevde iken 1607 yılında Anadolu'
da çıkan Kalenderoğlu isyanını bastır

mak için Silistre ve Dobruca birlikleriyle 
Serdar Nakkaş Hasan Paşa kuwetlerine 
katılmak üzere Gelibolu'dan Mihaliç'e 
doğru ilerlerken Manyas gölü - Ulubat 
Köprüsü mevkiinde Kalenderoğlu kuwet
Ierinin baskınına uğradı ve birlikleri im
ha edildi; kendisi de aldığı yaralar so
nucu birkaç gün sonra vefat etti. Gönen'
de Ilıca mevkiinde adına izafeten Paşa 
Mezarlığı denilen yerde gömülüdür ; an
cak bugün mezarlığın yerinde bir park 
bulunmaktadır. 

Yardım sever ve kadirşinas bir kişili 

ğe sahip olduğu kaydedilen Dalgıç Ah-

Dalgıç 

Ahmed 
Ağa' nın 

yaptığı 

ahşap 

cüz mahfazası 
{TiEM, 

Ahşap Eserler, 

Envanter nr. 19) 
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med Ağa'nın Haremeyn evkafına tahsis 
ettiği bir vakfının varlığı bilinmekteyse 
de niteliği hakkında bilgi yoktur. 

Dalgıç Ahmed Ağa'nın başmimarlığı 

sırasında genel olarak tamirat yaptığı, 
lll. Mehmed Türbesi'nin dışında başlı ba
şına bir mimari eser inşa etmediği gö
rülmektedir. Bu husus sanatçının yete
neklerinden çok dönemin mimari duru
muyla ilgilidir. XVI. yüzyıl klasik Osman
lı mimarisine damgasını vuran Mimar 
Sinan'ın faaliyetlerindeki üstün başarı ve 
hız, bu yüzyılın sonunda Davud Ağa ve 
Dalgıç Ahmed Ağa· nın başmimarlıkları 
döneminde yavaşlamaya ve tekrara dö
nüşmeye başlamıştır. Bu dönüşümde, 

özellikle Mimar Sinan'ın kendinden son
raki sanatçılara yeni bir üslüp ortaya 
koyma bakımından geniş bir alan bırak
maması rol oynamıştır. Ancak XVIII. yüz
yıl ortalarında Osmanlı sanatına Batı et
kilerinin girmesine kadar süren bu uzun 
dönemde, XVI. yüzyılda yaratılan dina
miğin olgunlaştırılarak ve zenginleştiri
Ierek uygulandığı da bir gerçektir. Nite
kim gerek Osmanlı saray kurumlaşma
sının tamamlanarak gosterişe kaçılma
sı sonucu Davud ve Dalgıç Ahmed ağa

Iara Topkapı Sarayı'nda yaptırılan çeşit
li inşaat ve onarımlarla ortaya konul
muş köşk türü yapılardaki zengin mi-

. mari oran ve detaylarla süslemeler, ge
rekse dini mimaride yine bu mimarlarla 
başlayan çeşitlendirme çabaları, XVII. 
yüzyılın başında Sedefkar Mehmed Ağa'
nın Sultan Ahmed Camii'nde uyguladığı 
yeni estetik yoruma ortam hazırlamış ve 
bu yüzyıl mimarisinin olgunlaşmasında 
etkili olmuştur. 
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Jıilll DENiz EsEMENLİ 

1 DALKIUÇ 1 

L 
(bk. SERDENGEÇTi). 
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DALMAÇYA 

Adriyatik sahilinde bir bölgenin adı. 
L _j 

Bugün Hırvatistan Cumhuriyei!i'nin 
11.758 km 2'1ik bir parçasıdır. Kelime Ar
navutça'nın Gega diyalektiğinde "koyun
ların yaşadığı yer" anlamına gelmekte
dir. Dalmaçya bölgesinde Neolitik devir
den beri insanoğlunun yaşadığı tesbit 
edilmiştir. Suranın bilinen ilk sakinleri 
ilir kabilelerinden Dalmatlar'dır ve Dal
maçya'nın hudutları bu kabilenin yaşa

dığı bölgelerle sınırlı kalmıştır. Milartan 
önce IV. yüzyılda ilir kabileleri Ardiyev 
adıyla Kral Agron ve Kraliçe Teuta ida
resinde bir ittifak kurdular ve Dalmaç
ya da bu sırada krallığın bir eyaleti ol
du. Roma İmparatorluğu milartan önce 
lll. yüzyılda bu krallığa karşı işgal savaş
larını başlattı ve milartan önce ll. yüz
yılda Dalmaçya 'yı hükmü altına alarak 
imparatorluğun bir eyaleti (province) ha
line getirdi. Yaklaşık 100 yıl süren sa
vaşlar sırasında Dalmat kabilesinin sa
vunduğu toprakların tamamına Dalmaç
ya adı verilmek suretiyle kelime yeni an
lam genişlemesine uğradı. Roma idaresi 
altına giren Dalmatlar· ın milatta n son
ra 6-9. yıllar arasında devam eden is
yan hareketlerinin bastırılmasından son
ra bütün ilir topraklarını da içine alan 
yeni bir idari düzenlemeye gidildi. An
cak bu defa eski Dalmaçya' nın güney 
kısmı ayrılarak bir eyalet haline getirildi 
ve sadece bu eyalete Dalmaçya dendi. 

Dalmaçya eyaleti V. yüzyılda istra ya
rımadasından Sava nehri boyunca Sin
gidum'a (Belgrad) kadar genişledi. Sınır

ları doğuda İbra nehri yatağı boyunca 
yavaş yavaş Şar dağına. güneyde Mat 
nehrine. batıda ise Adriyatik denizine 
kadar ulaştı. Böylece Liburn. Dalmat, Ya
pod. Desidiat. Pleret, Mez. Tribal, Dar
dan, Dokleat, Ardian, Pirust ve Labeat 
gibi ilir kabilelerinin büyük bir kısmını 
içine aldı. Ayrıca Adriyatik'teki adalar da 
Dalmaçya'ya bağlandı. Suranın Tarsati
ka, Senya, Yader, Tragur, Norona, Risin, 
Epidaur, Lisi, isa, Skodra. Farı (Hvari) ve 
Korkura Nigra (Kara) gibi en önemli şe
hirleri adalarda ve sahilde bulunuyordu. 
Dioklisian'ın idaresi zamanında 1243-316) 
Dalmaçya ·nın güney parçası Kotor Bo
ğazı 'ndan aşağı doğru ayrıldı ve merke
zi İşkodra olan Prival eyaleti teşkil edil
di. Daha sonra Bizans'ın idaresi altına 
giren Dalmaçya VII. yüzyılda bir Türk ka
bilesi olan A~arlar'ın istilasına uğradı ve 


