
rir. Ayrıca onun MandQ'da kendi adını 
taşıyan bir mescidle kalenin TarapOr gi
rişini yaptırdığ ı da anlaşılmaktadır. Bu 
sonuncu eserdeki kitabede her ne kadar 
onun adı zikredilmekteyse de bu yapının 
ölümünden sonra tamamlanmış olduğu 
sanılmaktadır. 
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Iii A. s. BAZMEE ANSARI 

DİlAVER PAŞA 

(ö. 1031 / 1622) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Hırvat asıllı olup Enderun ·da yetişti. 
Sırasıyla zülüflü baltacı ve çaşnigfr oldu; 
bir süre Mısır'da kullar ağalığı, Deşfşe 
nazırlığı ve cizye eminliği görevlerinde 
bulundu. Daha sonra istanbul'a getirile
rek sarayda çaşnigfrbaşılığa tayin edil
di. Bu görevde iken 1610'da Kırım Hanı 
Selamet Giray'ın ölümü üzerine, istan
bul'da bulunan Canı Beg Giray'la birlik
te Kırım'a giderek onun han olmasında 
rol oynadı. 

1613 yılı başlarında çaşnigfrbaşılıktan 
Kıbrıs beylerbeyiliğine tayin edilen Dila
ver Paşa, bir yıl sonra Cigalazade Mah
mud Paşa'nın yerine vezir rütbesiyle 
Bağdat beylerbeyiliğine getirildi. 1616'
da Revan Seteri'ne katıldı ve İranlılar'ın 
muhtemel saldırılarına karşı Zekiye Ka
lesi civarında iki kale inşa ederek mu
hafazaları için buralara Bağdat'tan mü
himmatla yeterli kuwetler sevketti. Bu 
arada Bağdat'taki defterdarlık, bölük 
ağalıkları ve katiplik gibi mansıblardan 
aziedilenlerin mülazemet için istanbul'a 
gönderilmelerini sağladı. Hille sancağı
na yasakçı olarak gidip reayaya zulme
den Bağdat yeniçerilerinden bu görevi 
aldı. Yine aynı sancakta, sadattan olan
ların "cürm ü cinayet" ve "bad-ı heva" 
gibi sancak beyine ait geliriere el koy
mak istemelerine engel oldu. 

Dilaver Paşa, Ocak 1616'da vezaretle 
Diyarbekir beylerbeyiliğine getirildi; bu 

görevi sırasında vakıf ve tirnar mesele
lerindeki haksızlıkları, eyaleti dahilinde
ki isyan hareketlerini ve bazı ihtilafları 

halletti (BA, MD, nr. 81, s. 118). Yine bu 
vazitede iken Revan kuşatmasına katıl
dı; Sadrazam Dama d Mehmed Paşa'nın 
başarısız muhasarası sırasında bazı ya
rarlıklar gösterdi (Topçular Kati bi, s. 513-

514) 

ll. Osman'ın tahta çıkışından (1618) 
sonra Rumeli beylerbeyiliğine getirilen 
Dilaver Paşa, bu görevde iken emrindeki 
kuwetlerle Sadrazam Kayserili Halil Pa
şa'nın İran seferine katıldı. 1 O Eylül 1618 
tarihinde Osmanlı ordusunun yenilgisiyle 
sonuçlanan Tebriz-Erdebil arasındaki Pu
lişikeste mevkiinde yapılan savaşta ha
zır bulunan Dilaver Paşa, Osmanlı kay
naklarında Serav Savaşı olarak geçen bu 
bozgundan sonra ikinci defa Diyarbekir 
beylerbeyiliğine tayin edildi. Bu sırada 

26 Eylül 1618'de iran'la yapılan Serav 
Antiaşması'nda önemli rol oynadı. Daha 
sonra ikinci defa Bağdat beylerbeyi olan 
D ilaver Paşa· nın görevi çok geçmeden 
üçüncü defa Diyarbekir beylerbeyiliğine 
çevrildi. ll. Osman'ın Lehistan üzerine 
1621' de yaptığı Hotin seferine eyaleti
nin askeriyle katıldı ve Leh ordularının 
muhasarasında Turla (Dinyestr) nehri
ne dayanan sağ kolda yer aldı. 17 Eylül 
1621'de Ohrili Hüseyin Paşa'nın yerine 
vezfriazamlığa getirildi (Peçuylu İbrahim , 

ll, 377-378). Dilaver Paşa sadrazam ol
duktan sonra yapılan iki umumi hücum 
da başarısızlıkla neticelendi. Ruslar'ın 

Lehler'le anlaşması üzerine esasen sa
vaşın aleyhinde olan Dilaver Paşa padi
şahı Lehistan'la barışa ikna etti (Ham
mer, VIII, 205-206). 

Dilaver Paşa , Hotin seterinden dönül
dükten sonra ll. Osman'ın asi Dürzf emf
ri Ma'noğlu Fahreddin'i cezalandırmak 
üzere Suriye'ye gitme fikrine karşı çık

tığı gibi hacca gitmesine de muhalefet 
etti. Ancak Sultan Osman'ın Hicaz'a git
mekte ısrar etmesi ve bunu açıklama
sı, askerin padişah ve yakınları aleyhine 
ayaklanmasına yol açtı. İsyanın ilk günü 
olan 18 Mayıs 1622 ·de, padişahı hacca 
gitmekten vazgeçirmek üzere vezfria
zam sarayına gelen askerler üzerine Di
laver Paşa ' nın adamlarının ateş açarak 
bazılarını öldürüp bir kısmını da yara
lamaları, ertesi gün Sultan Ahmed Ca
mii'nde ulema ile müzakereye girişen 
isyancıların idamını istedikleri kimseler 
arasında Sadrazam Dilaver Paşa'nın da 
yer almasına sebep oldu. ll. Osman asi
lerin istediği kişileri önce vermedi. An-

DiLDAR ALi 

cak isyancıların tahttan indirilmiş sul
tan ı. Mustafa 'yı tekrar tahta çıkarma
ya hazırlandıklarını öğrenince Aziz Mah
mud Hüdayf Dergahı'na sığınan Dilaver 
Paşa'yı onlara teslim etmek zorunda kal
dı. Asiler tarafından derhal parçalanan 
(19 Mayıs 1622) Dilaver Paşa ' nın naaşı 

Üsküdar'da Miskinler Mezarlığı'na def
nedildi (Sicili-i Osmani; ll, 339). 

Osmanlı kaynaklarında tedbirsiz ve 
başarısız bir devlet adamı olarak nite
lendirilen Dilaver Paşa (Katib Çelebi. ll, 
31 ), Urfa ile Birecik arasında Çar M elik 
denilen yerde büyük bir han inşa ettir
miş, Seyitgazi'de yaptırmaya başladığı 
han ise IV. Murad zamanında tamam
lanmıştır. 
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Dildar All b. Muhammed Muln 
b. Abciiihadi en-Naslrabadl 

(ö. 1235 / 1820) 

İmamiyye Şiası'nın 
Hindistan'da yetişen 

Usüliyyiln ekolüne bağlı 
alimlerinden biri. 

_j 

1166 ( 1753) yılında Hindistan'ın Nası
rabad şehrinde doğdu . Nesebi. on birinci 
imam Hasan el-Askerf'nin kardeşi Ca'fer 
b. Ali ei-Hadf'ye ulaşır. Ailesi Sebzevar'
da ikamet etmekte iken büyük dedele
rinden Necmeddin Ali, Sultan Mahmud 
b. Sebük Tegin'in hizmetine girmesin
den dolayı Hindistan'da yerleşmiştir. 
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DiLDAR ALi 

Dildar Ali, ilk öğrenimini Leknev yakı
nındaki Sendile'de Haydar Ali b. Mevla 
Hamdullah'tan yaptıktan sonra İlaha
bad'da Seyyid Gulam Hüseyin'den mate
matik okudu. Ardından Ray BereyiT' de 
(Rai Bareilly) akli ilimler konusunda Mev
la Babullah'tan faydalandı. Daha sonra 
öğrenimine Feyzabad ve Leknev'de de
vam etti. Vahid ei-Bihbehani diye tanı
nan Muhammed Bakır BihbehanT' den 
kendi eseri el-Feva ,idü'l - lja ,iriyye'yi 
ve Ebü Ca'fer et-Tüsfnin el-İstibşar' ını, 
Seyyid Ali TabatabaT'den de Riyaiü'l
mesa, il adlı eserini okudu. Bu arada 
hadis ve tarih konusunda Muhammed 
Mehdi eş-Şehristani'den faydalandı. Da
ha sonra Necef'e giderek Muhammed 
Mehdi Bahrülulüm'un derslerine devam 
etti. Bir müddet Samerra'da kaldıktan 
sonra Meşhed'e gitti. Burada Muham
med Mehdi b. Hidayetullah ei-İsfahani'
nin derslerine katıldı ve 1200 ( 1786) yı
lında ondan icazet aldı. Hindistan'a dö
nerek memleketi olan Nasirabad'a yer
leşti. Nasirabad'da bir mescid ve on mu
harrem törenlerinin icrası için Gufran 
Meab adını verdiği bir Hüseyniyye* in
şa ettirdi. Çalışmalarından haberdar olan 
Udhiler (EvedhTier) Devleti'nin başveziri 

Hasan Rıza'nın daveti üzerine Leknev'e 
giderek oraya yerleşti. Burada ilmi fa
aliyetlerini sürdüren ve Sultan Asafüd
devle ile iyi münasebet ler kuran Dildar 
Ali, bu bölgede İsnaaşeriyye Siası 'nın ilk 
defa cuma namazı ve cemaatle namaz 
kılmasını, ilim ve vaaz meclisleri kurma
sını sağladı. Şii-Ca'feri anlayışının yayıl

ması için sarfettiği gayretlerden dolayı 

çevresinde "el -allametü'l-faik, kitabul
lahi'n-natık, hatemü'l-müctehidin, şem
sü'l-enam, hüccetullah ale'l-alemin, aye
tullahi'l-uzma fi'l-ewelin ve'l-ahirin" gi
bi unvaniarta anıldı ve şöhreti Hindistan 
sınırlarını aştı . Bazı eserlerinin Irak'ta 
yayılması neticesinde kendisinden ders 
okumak için çok sayıda talebe Leknev'e 
geldi. Öğrencileri arasında en ünlüleri 
Seyyid Ahmed ei-Muhammedabadi, Mu
hammed Ali en-Nisabüri el-Kentüri, Emir 
Murtaza b. Muhammed ei-Keşmiri ve oğ
lu Sultanülulema Seyyid Muhammed'dir. 
Dildar Ali 19 Receb 123S'te (2 Mayıs 1820) 
Leknev'de vefat etti ve daha önce yap
tırdığı Gufran Meab Hüseyniyyesi 'nde 
defnedildi. 

Eserleri. Dildar Ali'nin hadis, akaid ve 
kelam, fıkıh, tarih, felsefe, mantık ve di
ğer konularda yazdığı otuza yakın ese
rin bir kısmı şunlardır: t. el-Erba cune 
IJ.adişen. ilim ve alimterin faziletine dair 
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hadisleri ihtiva eder (Aga Büzürg-i Tahra
ni, e?·:?erı<a, I. 415). 2. cİmadü'l-İslam ii 
cilmi'l-kelam (Mir,atü'f.cu~ül) . Beş bü
yük ciltten oluşan eserde ketarn ilminin 
beş konusu (tevhid, adi, nübüwet, ima
rnet ve mead) işlenmiştir. Eserin ilk üç 
cildi neşredilmiştir (Leknev 1318; yazma 
nüshaları için bk. Zübeyd Ahmed, ll, 369). 

3. İIJ.ya,ü 's - sünne ve imatetü'l-bidca. 
Abdülaziz ed- Di h levi' nin Tu]J.fe -i İş na 
cAşeriyye adlı eserinin mead ve rec'at 
konularına karşı yazılan bu reddiye mü
ellifin hayatında Kalküta'da basılmıştır 

(Aga Büzürg-i Tahrani, e?·:?err'a, I. 309). 4. 

Ifüsamü '1- İslam. DihlevT' nin Tu]J.fe 'sinin 
nübüwet bahsi üzerine yazılan Farsça 
bir reddiyedir (Hindistan 12 i 5; b k. a.g.e., 
VII, 12). s. eş-Şavarimü'l-ilalıiyye. Tu]J.
fe 'nin adi konusu üzerine yazılmış bir 
reddiyedir (Ali el-Fadıl en-Necefı, s. 420). 

6. ljatimetü Kitabi' ş - Şavarim ii işba
ti'l - imame (Aga Büzürg-i Tahran!, e?·:?e· 
rr'a, X, 44). 7. ıwm~ar. TulJ.fe'nin on ikin
ci babı üzerine yazı lan reddiyedir (a.g.e., 
X, 44). 8. Risale fi'l-gaybe fi'r-reddi 
cale't- TulJ.fe (Zübeyd Ahmed, Il, 326). 9. 

Müntehe'l-efkiir ii uşUli'l-fı1).h. Çağda
ŞI Muhakkık ei-KummT'nin Metalibü'l -
1).avanin adlı eserine yazdığı reddiyedir 
(Leknev 1330). 10. Esasü'l-uşul fi'r-red
di 'ale'l-Feva, idi'l-medeniyye. Mu
hammed Emin ei -EsterabadT'nin icti
had ve taklit konusundaki düşünceleri
ni reddetmek amacıyla yazılan bu kitap, 
Seyyid Mehdi Bahrülulı1m ve Seyyid Ali 
Tabata baT' nin takırizleriyle Hindistan· da 
neşredilmiştir (Aga Büzürg-i Tahran!, e?· 
:?err'a, II, 4-5). 11 . Şer]J.u biibi't - tahiire. 
12. Şer]J.u biibi'ş-şavm. 13. Şer]J.u bii
bi'z-zekiit. Bu üç kitap, Bi]J.arü'l-envar 
yazarı Muhammed Bakır ei -MeclisT'nin 
babası Muhammed Takr ei-MeclisT'nin 
Ifadi1).atü '1 -müttalpn adlı eserinin anı
lan bablarının şerhleridir. 14. Risiile fi'l 
cum 'a. 15. er-Risaletü'?-?ehebiyye. Al
tın ve gümüş kapları kullanmanın fıkhi 
hükmüne dairdir. 16. İş are tü '1- a]J.zan ii 
ma1).teli'l -Ifüseyin caleylıi's-seliim. Hz. 
Hüseyin' in Kerbela 'da şehid edilmesi ko
nusunu işleyen bir eserdir. 17. Şer]J.u Hi
dayeti'l-IJ.ikme. Sadreddin eş-Şirazi'ye 
ait felsefi eser üzerine yazılan şerhtir 
(son yedi eser için bk. Aga Büzürg-i Tahra
ni, Taba~at, ll, 521-522) . 18. Ifaşiyetü Şer

IJ.i Süllemi ·ı- c ulı1m. Hamdullah Sendi
levi'nin mantık konusundaki eserinin ha
şiyesidir. Bazı bölümleri Süllemü'l- culUm 
ile birlikte neşredilmiştir (Aga Büzürg-i 
Tahrani, e?·:?err'a, VI, 123). 19. eş-Şiha
bü'ş - şal!.ıb. Süfiyye'nin vahdet-i vücı1d 

anlayışına karşı yazılan bir reddiyedir. 20. 

Risale fi'l- cevab c an es, ileti Muham-
med Semi' eş-Şuti. . 

Dildar Ali'nin bunlardan başka oğ lu 

Mehdi Ali'nin ölümü üzerine yazdığı Mes
kenü'l-1).ulub ile Şehid-i Sani'nin vefa
tı dolayısıyla kaleme aldığı Meskenü'l
fu, ad ve el -Meva 'iiü'l-lfüseyniyye, 
dutran me, ab adlı eserleri de zikredi
lebilir (geniş bilgi için bk. Aga Büzürg-i Tah
rani, Taba~at, ll, 519-523; Acyanü'ş-Şf'a, 

Muhsin el-Emin, VI, 426). 
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Arapça'da s-e -1 kökünden suiil, te
se'ül ve mes'ele "sorma, isteme, dilen
me" anlamına gelir. Dilenciliği ifade et
mek üzere bu kökten gelen kelimelerin 
yaygın kullanımının yanı sıra lll. (IX.) yüz
yıldan itibaren küdye ve tekdie kelime
lerine de rastlanmakta, dilenci karşılı

ğında mükeddl kelimesinin kullanıldığı 

görülmektedir. özellikle mesela Cahiz'e 
ait Kitabü Hiyeli'l-mükeddin adlı ese
rin adında da görüldüğü üzere edep* li
teratüründe rastlanan bu kelimenin as
lı, muhtemelen Farsça'da "dilenci" anla
mına gelen geda kelimesidir. Klasik Arap
ça'nın daha sonraki dönemlerinde "et
rafta dolanmak, dilenmek" anlamında 

derveze fiili, dilenci karşılığında ise mü
t ederviz kelimesi yer yer kullanılmıştır. 
Bu kelimenin de Farsça ası llı olduğu bi
linmektedir. Ayrıca İslam Ortaçağı'nda 
dilenci, dolandırıcı, şartatan ve hilebaz
la rın topluca kastedildiği benı1 sasan ta
birine de rastlanmaktadır ki bu tabir 
toplumun en düşük tabakasını oluştu

ran, kısmen Fars kökenli serseri dilen
ciler güruhunu ifade et mek üzere kul
lanılmıştır. 


