
Di H KAN 

müslümanlara faydalı hizmetlerde bu
lundular. Bu sebeple dlhkanların sosyal 
ve iktisadi imtiyazlar karşılığında siyasi 
ehemmiyetlerinin kaybolmasına razı ol
dukları şeklindeki görüş (Barthold, İslam 
Medeniyeti, s. 44) kabul edilemez. Çün
kü ülkenin idaresi dlhkanların iradesine 
bağlı olmadığı için Sasani Devleti'nin yı
kılışında onların mesuliyeti yoktu. 

Dlhkanların İslami devirde yaptıkları 
hizmetler esas itibariyle eskisinden fark
sızdı. Onların başlıca işleri, halktan top
ladıkları vergileri amil ve emirlere tes
lim etmekti: dirlik ve düzenliğin sürdü
rülmesinde hizmetleri görüldüğü gibi si
lahlı adamları ile de emirlerin seferleri
ne katılıyorlardı. 

Dlhkanlar varlıklı insanlardı. Horasan'
daki bir köy dihkanının, HarQnürreşid 
ile askerlerini bir kıtlık yılında halka kül
fet yüklemeden dört ay beslediği söyle
nir (Beyhaki, s. 497). Ya'kubi, IX. yüzyılın 
sonlarına doğru İsfahan şehrinin YehG
diye semtiyle Cermaksan köyünde seç
kin dihkanlarla Araplar'ın oturduklarını 
yazdığı gibi yine isfahan'a bağlı diğer 
birçok köyde de dlhkanların yaşadıkla
rını haber verir (Kitabü'l·Büldan, s. 274) . 
Fakat dlhkanlar iran'da resmi hüviyet
lerini büyük bir ihtimalle IX. yüzyılda kay
bettiler. Bunun sebebi, İslamiyet'in ül
kenin her yerinde kesin bir şekilde yer
leşmesidir. Gerçekten müslüman halkın 
kendi devleti karşısında bu temsilcilere 
artık ihtiyacı kalmamıştı. 

IX. yüzyıldan sonra dihkan "köy sahi
bi, köyün ileri geleni, çiftçi, arazi sahibi" 
ve "köylü" anlamlarında kullanıldı. Bil
hassa XIII. yüzyıldan itibaren dihkan sa
dece "köylü" manasını taşıdı. Bunlardan 
başka dihkanın XI. yüzyılda ve daha ön
celeri bedevinin zıddı olarak şehirli Arap
lar, iranitlar ve eski Acem padişahlarının 
kıssalarını bilen kişileri ifade etmek için 
de kullanıldığı görülmektedir. 

Maveraünnehir'e gelince, Samaniter'in 
ortaya çıkışiarına kadar siyasi birlikten 
mahrum bulunduğu için dlhkanların du
rumları burada farklı idi. Gerçekten Ma
veraünnehir'de dlhkanların yetkileri da
ha genişti. Sayıları pek çok olan bu dlh
kanlar müstahkem hisartarda yaşaya
rak idareterindeki yerleri kontrolleri al
tında tutuyorlardı. Şehir ve yöreleri yö
neten hükümdarlar da bu sınıfa men
sup olup onlar da dihkan unvanı ile anı
lıyorlardı. İbnü'I-Esir 104 (722-23) yılı 
olaylarını anlatırken Semerkant dlhka
nından söz eder (el-Kamil, V, 109). Ebu 
Müslim 134'te (751) Semerkant'a gel
diğinde daha önce Horasan ·da yaptığı 
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gibi o yöredeki dlhkanların birçoğunu öl
dürtmüştü (ag.e., V, 453). Buna karşılık 
Halife Mu'tasım- Billah (833-842) teşkil 

ettiği hassa ordusunda Maveraünnehir
li dlhkaniara da yer verdi. Hatta bu or
dudaki "ebna" denilen askeri birlik Fer
ganalı dlhkanların çocuklarından teşkil 

edilmişti (Muhammed b. Ahmed, s. 119). 
Maveraünnehir'de dlhkanların ehemmi
yetlerini kaybetmeleri, İslamiyet'in bu 
ülkede de yayılması ve kökleşmesiyle il
gilidir. Samani Devleti'nin ülkenin siyasi 
kaderine hakim olması ve Türkler'den 
oluşan hassa ordusuna sahip bulunması 
bu sınıfı daha önemsiz bir duruma dü
şürmüş ve dlhkanlık Karahanlılar dev
rinde tamamen ortadan kalkmıştır. 
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DİMKANizADE 
UBEYDULIAH KUŞMANi 

(ö. 1808'den sonra) 

Nizam-ı Cedid'le ilgili 
eserler yazan Osmanlı seyyahı. 

_j 

Hayatı hakkında bilinenler hemen sa
dece kendi eserlerine dayanmaktadır. 
Kendisini "seyyah bir derviş" olarak ni
teleyen Kuşmani Efendi'nin doğum yeri 
ve tarihi belli değildir. lll. Selim'in cüiG-

sundan on sekiz ay sonra yani 1790 yılı 
içinde seyahate çıktı. Bu seyahatin ne
reden başladığı ve nereye yönelik oldu
ğu bilinmemektedir. Seyahatinin beşin
ci yılına rastlayan 1209'da ( 1794 -95) is
tanbul'a gelen Kuşmani'nin hangi bel
deleri dolaştığı ve istanbul'da ne yaptı
ğı hakkında da eserinde bilgi yoktur. 
Ancak bazı ifadelerinden Rusya'da veya 
Rus sınırına yakın yerlerde dolaştığı an
laşılmaktadır. 1803-1805 yılları arasın
da bulunduğu istanbul'da Nizam-ı Cedid 
aleyhtarı Tayyar Mahmud Paşa'nın ca
susu olduğu suçlamasıyla hapsedilmiş, 
ancak Sultan Selim'in müdahalesiyle kur
tutmuştur. 1220 ( 1805-1806) yılında Er
zurum'da bulunduğu anlaşılan müellif 
tekrar istanbul'a dönmüş, Ekim 1808'
de camide yaptığı bir konuşmada yeni
çerileri ağır bir dille tenkit edince şehir
den uzaklaştırılmıştır. Kuşmani'nin da
ha sonraki hayatı, ölüm yeri ve tarihi 
hakkında bilgi yoktur. 

Eserleri. 1. Zebire -i Kuşmaniii ta'rifi 
nizdmı İlhami. Nizam-ı Cedid'i savun
mak için kaleme alınmıştır. İlhami lll. 
Selim'in mahlasıdır. Ubeydullah Kuşma
ni, eserini Kadı Abdurrahman Paşa'nın 
teşvikiyle ve öldükten sonra iyi bir adla 
anılmak amacıyla yazdığım belirtir. Ese
rin telifi, lll. Selim'in tahttan indirilme
sinden hemen önce yani 1806 yılı içinde 
tamamlanmıştır. Kitap bir mukaddime. 
iki bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır. 
Mukaddimede III. Selim'in tahta çıkışı ve 
bazı icraatlarından, özellikle Nizam-ı Ce
did askerleri için kışialar yaptırmasından 
bahseden müellif, yer yer askeri eğiti
min ve savaş ilmini öğrenmenin gereği
ne de temas etmekte, ayrıca Nizam-ı 
Cedid'e dil uzatanlara ayet ve hadisler
le cevaplar vermektedir. "Makale" adını 
verdiği bölümterin birincisinde yine Ni
zam-ı Cedid'in savunmasını yapan mü
ellif düşmana karşı koymanın farz ol
duğunu, eğitimsiz askerin işe yarama
dığını belirtmektedir. Yine bu kısımda 
trampet vb. aletlerin kullanılmasının caiz 
olduğu, Nizam-ı Cedid askerlerinin kı

yafetlerinin küfür alameti sayılamaya
cağı çeşitli akli ve nakli delillerle izaha 
çalışılmaktadır. İkinci makalede yeniçe
riterin batıl yolda oldukları, hakiki tevek
külün manası, tembelliğin kötülüğü, ülü'l
emre itaatin farz olduğu üzerinde durul
makta ve Asr-ı saadet'ten. Abbasi ve Sel
çuklu ordularından örnekler verilmek
tedir. Bu arada yeniçeriterin müptela ol
duğu kötü alışkanlıklara, özellikle tütün 
tiryakiliğine dikkat çekilmektedir. Ese
rin sonuç kısmı daha önceki konuları tak-



viye amacıyla kaleme alınmış olup bu
rada da yeniçeriler ağır bir dille yerilmek
te, bu arada çeşitli nasihatler verilmek
tedir. Çok miktarda ayet ve hadise yer 
vererek eserine dini bir hüviyet kazan
dıran ve korkusuzca Nizam-ı Cedid ' in 
müdafaasını yapan Ubeydullah Efendi'
nin Nizam-ı Cedid düşmanlarından ken
disine bir zarar gelebileceğinin hatırıa
tılması üzerine, "emir bi'l-ma'rQf nehiy 
ani'l-münker" vazifesinin herkese vacip 
olduğunu, kendisinin de bunu yaptığını 
ifade etmesi (Zebfre-i Kuşmani, s. 22), ese
rin yeni düzene karşı askeri ve dini çev
relerin tepkilerini frenleme gibi bir · gö
rev üsttendiğini göstermektedir. Zebf
re-i Kuşmanf'nin istanbul'da Arkeoloji 
Kütüphanesi ile (nr. 375) istanbul Üniver
sitesi (1Y. nr. 1603; ibnülemin. nr. T 3595) 
ve Berlin Devlet kütüphanelerinde (Sahr
weide, V, 123-124) dört nüshası bilinmek
tedir. Bunlardan baş tarafında madal
yon ve takrizler bulunan, bend başlıkları 
altın yaldızlı Arkeoloji Kütüphanesi nüs
hasının lll. Selim'e takdim edilmek üze
re bir hattata istinsah ertirildiği anlaşıl
maktadır. Bazı biyografik ve bibliyogra
fik _eserler dışında adı pek geçmeyen, 
ancak Cevdet Paşa tarafından kaynak 
olarak kullanılan Zebfre-i Kuşmanf'yi 
Ömer İşbilir yüksek lisans tezi olarak 
neşre hazırlamıştır (bk. bibl.). 2. Fezle
ke-i Nasfhôt-ı Kuşmanf. Bilinen tek 
nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde 
Cevdet Paşa kitapları arasında bulunan 
(nr. 75) ve tamamı 30 varak olan bu eser 
iki bölümden ibarettir. 1806 yılında Os
manlı- Rus savaşının başlaması dolayı

sıyla Avrupa devletlerine hitaben yazıl
mış bir beyanname ile başlayan birinci 
bölümde Kabakçı isyanı anlatılmaktadır. 

Dlhkanizade 
U beydullah 
Kusmani'nin 
Zebfre·i 

Kuşmd.nf 

{f ta 'ri{i 

nizarnı 

ilhamr adlr 
eserinin 
ilk iki sayfası 
( İÜ Ktp ., 

ibnillemln , 

m. T 35951 

İkinci bölümde ise müellifin öteki eser
lerinde olduğu gibi yeniçeriterin kötü du
rumları ele alınmakta. askeri eğitim ve 
savaş ilminin zaruretinden söz edilmek
tedir. Fezleke-i Nasihat-ı Kuşmanf de 
Cevdet Paşa tarafından kaynak olarak 
kullanılmıştır (Tarih, I. I I). Eserin iki bö
lümü arasındaki üslQp farkı , bunlardan 
birincisinin başka biri tarafından yazılmış 
olabileceği intibaını vermektedir. 3. Me
vaiz-i Kuşmdnf. Müellifin, "ümmetin ni
zamma vesile olacak" bazı tavsiyelerini 
ihtiva etmektedir. Bilinen tek nüshası 
Millet Kütüphanesi'nde bulunan (Ali EmT
ri, Şer' iyye, nr. 59I) ve 7 varaktan ibaret 
olan eser beş maddeden oluşmaktadır. 

Kuşmani'nin Zebfre-i Kuşmanf'de 

kaydettiği Risdle-i İhsaniyye, Terkfb-i 
Rehber, Nevaibname-i Kuşmanf, Se
yahatname-i Kuşmdnf ve Kanunnd
me adlı eserlerinin nüshalarına henüz 
rastlanmamıştır. 

Kitaplarını mev' iza tarzında kaleme 
alan Ubeydullah Kuşmani'nin dili ağda
lı , ifadeleri muğlak ve cümleleri uzun
dur. Müellif beğendiği kişileri uzun uzun 
methederken beğenmediği kimseleri de 
kötü sıfatiarta yerrnekten çekinmemiş
tir. 
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DiHLEVi. Abdülhak b. Seyfeddin 

ı 1 
DİHLEVİ, Abdülaziz b. Ahmed 

L 
(bk. ABDÜIAZİZ ed-DİHLEVİ). 
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ı . •ri 1 
DIHLEvı, Abdülhak b. Seyfeddin 

L 

( .s_,k..ıll Y. . ..uı +. Y. ~ı....,.. ) 
Ebü'l-Mecd Abdülhak b. Seyfiddfn 

b. Sa'dillah ed-Dihlevf 
(ö. 1052 / 1642) 

Hindistanlı muhaddis. 
_j 

958 yılı Muharreminde (Ocak 1551 ) Del
hi'de seçkin bir Türk ailesinin çocuğu 
olarak dünyaya geldi. Ecdadından Hin
distan'a ilk göç eden Aga Muhammed 
et-Türk ei-Buhari (ö. 790 / 1388). Moğol 
istilasından dolayı Buhara 'yı terkederek 
buraya yerleşmişti. Bu sebeple Dihlevi 
Buhari nisbesiyle de anılır. Hindistan'da 
hadis ilminin temelini ilk defa o attığı 
için "muhaddis", soyunu göstermesi ba
kımından da "Türk" lakapları onun adı
nın ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. 
Bir diğer lakabı da Hakkı ' dır. Babası Şeyh 

Seyfeddin alim, zahid ve edip bir kimse 
idi. Akaid ve tasawufa dair bazı kitap
ları ile şiirleri bulunmaktadır. Dihlevi ilk 
öğrenimini ondan yaptı. önce bir yıl için
de Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, sonra Arap
ça öğrenimine başladı. Yedi yıl süre ile 
hacası Muhammed Mukim'den ve Delhi 
Medresesi'ndeki diğer hocalardan isla
mi ilimler tahsil etti ve yirmi iki yaşında 
tahsilini tamamladı. 

Babasının isteği üzerine onun medre
sesinde birkaç yıl hocalık yapan Dihlevi, 
yine babasının arzusuyla Abdülkadir-i 
Geylani'nin torunlarından olan Şeyh MO
sa b. Hamid el- Haseni'ye intisap etti 
(985 1 1577). Babasının ölümünden son
ra (990/ 1582) devrinin önemli bir eğitim 
ve öğretim merkezi sayılan Ekber Şah'ın 
sarayına girdi. Burada gösterdiği başarı 
sebebiyle imparatorun lutuf ve ihsanına 
nail oldu. Zamanının büyük kısmını im
paratorun şairi Feyzi- i H indi ve Taba
~(it-ı Ekberf'nin müellifı Mirza Nizamed
din Ahmed el-Herevi ile birlikte geçiri
yordu. Bu arada tarihçi ve ilim adamı 
Molla Abdülkadir el-Bedaüni ile de irti
bat kurdu. Sarayın önde gelenlerinin, 
dindarlığını ve şöhretini kendi şahsi ga
yeleri için suistimal ettiklerini anlayınca 
saraydan ayrıldı ve hacca gitmeye karar 
verdi. Bu maksatla Delhi'den ayrıldı, fa
kat gemiyi kaçırdığı için bir yıl Ahmeda
bad 'da beklemek zorunda kaldı. Bura
da kendisini Mirza Nizameddin b. Mu-
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