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ve sOff İzzeddin İbn Abdüsselam başta 
olmak üzere birçok alimden dinf ilimleri 
öğrendi. Tahsilini genç yaşta tamamla
dıktan sonra fıkıh, kelam ve tefsir ilim
lerine dair çeşitli eserler yazdı. Bu saye
de ilim adamları arasında tanındı ve on
ların saygısını kazandı. Kaynaklar Dfrf
nf'nin Şafif mezhebine mensup olduğu
nu, Eş'arf kelamını son derece iyi bildi
ğini ve güzel anlattığını. sohbetlerine ka
tılan ilim adamlarının kendisinden çok 
istifade ettiklerini özellikle belirtirler. 

Dfrfnf olgunluk döneminde tasavvufa 
yönelerek Ebü'I-Feth b. Ebü'I-Ganaim'e 
intisap etti. Tarikat hırkasını Ahmed er
Rifaf' nin halifelerinden Ebü'l- Feth ei
Vasıtf'nin müridi Şeyh Ebü'I-Feth ei-Bal
tacf'den giydi. Başta meşhur Sübkf aile
sinden Sadreddin Yahya es-Sübkf olmak 
üzere birçok kişiye hilafet verdi. Tasav
vuf tarihiyle ilgili kaynaklarda Rifaiyye 
tarikatının Azfziyye (DTrTniyye) kolunun 
kurucusu olarak kabul edilen Dfrfnf Ku
zey Afrika'da döneminin en önemli şeyh
lerindendir. Zahir ilimleriyle batın ilmi 
olan tasavvufu şahsında birleştirmesi 

halk ve ulema nezdindeki itibarını art
tırmış, her kesimden insan onu ziyaret 
edip kendisinden feyz ve dua almayı bü
yük bir şeref vesilesi saymıştır. YOsuf b. 
İsmail en-Nebhanf Dfrfnf'den keramet 
nakledilmediğini söyler. Kendisinden ke
ramet isteyen birine, "Yerin dibine bat
mamız gerekirken yeryüzünde dolaşma
mızdan daha büyük keramet olamaz" 
demesi (Şa'ranT. ı. 202) Dfrfnf'nin şahsi
yetini gösteren önemli bir noktadır. 

Ölüm tarihi olarak kaynaklarda 689-
699 ( 1290-1300) yılları arasında muhte
lif tarihler verilmektedir. Ancak kuvvetli 
bir ihtimale göre 694 'te ( 1295) vefat et
miş ve Dfrfn köyünde defnedilmiştir. Bu
rada yaptırılan ve adına nisbet edilen 
cami ve çevresindeki binalar zamanla 
harap olmuşsa da çeşitli dönemlerde ta
mir edilerek ibadete açık tutulmuştur. 
Bugün de burada cumartesi günleri zi
kir. safer ayında da bir anma (mevlid) tö
reni düzenlenmektedir. 

Eserleri. 1. İrşddü '1- }zayô.rd ii'r- red 
'ale'n-naşô.rô.. Allah'ın birliğine dair de
lilleri açıklayan ve hıristiyan düşüncesini 
reddeden bir eserdir (Kahire 1284. 1322). 
2. et- Teysir if 'ilmi't- teisir. Tefsir usu
lüyle ilgili 3200'den fazla beyitten mey
dana gelen manzum bir eserdir (Kahire 
1310) 3. Tahdretü'l-kulub ve'l-hudu' 
li- 'allô.ml'l-guyub. Tasavvufa d~ir .bir 
eser olup Kahire'de altı baskısı yapılmış
tır (1296, 1298. 1304. 1305, 1307. 1346) 4. 
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er-Raviatü '1- eni~a ii beydni'ş- şeri'a 
ve't- tarı"ka. Şeriatla tarikat arasındaki 
ilişkileri değerlendiren muhtasar bir eser
dir (Kahire 1320). s. Gayetü't-tahrir ii 
nesebi kutbi'l- 'asr seyyidind A}zmed 
er-Ritô.'i'l-kebir(Kahire 1315) 6. el-Mak
şadü'l- esnô. ii şer}zi'l- esmd, i'l- }züs~ô. 
(Kahire 1330) 
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Iii MEHMET ŞENER 

DİRİNİYYE 
(~..r. . ..UI) 

Rifaiyye tarikatının 
Abdülaziz b. Ahmed ed-Dirini'ye 

(ö. 694/1295) 
nisbet edilen 

ve Aziziyye olarak da bilinen bir kolu 
(bk. DiRİNİ). 

DİR'İYE 
( ~.)..uı) 

Arabistan'ın 

Necid bölgesinde Vehhabiler'in 
eski merkezi olan yer. 

ı 

_j 

_j 

Bugün Riyad şehrinin yakın bir ban
liyösü olup Dir'iye veya Der'iye adıyla anıl
maktadır. Vadiihanffe'de kurulmuş olan 
şehir, eskiden Kızıldeniz ile Basra kör
fezi arasındaki kervan yolu üzerinde bu
lunur ve burada bölgenin sakinleri olan 
Aneze kabilesi tarafından meşhur Arap 
atları yetiştirilirdi. Kaynaklara göre Dir'i
ye ilk defa 850 ( 1446-47) yılında, civar
daki Gasfbe ve Müleybid'in Hacer el-Ye
mame b. Dir' tarafından akrabası Mani' 
b. Rebfa'ya verilmesi üzerine iskan edil
di. Mani' b. Rebfa'nın BenT Hanefi kabi
lesine mensup olduğu söylenirse de ter
cih edilen görüş onun Aneze kabilesin
den geldiği şeklindedir. Böylece hayat 
bulan bölgeye zamanla aynı kabileden 
birçok kimse yerleşmiş ve Dir'iye ile Ga-

Dir' iye· de eski şehirden bir görünüş - Suudi Arabistan 

sfbe önemli birer merkez olarak ortaya 
çıkmışlardır. 

1721 'de Benf Halid kabilesinin şeyhi 
ve Hasa bölgesinin hakimi Sa 'dOn b. Mu
hammed AI-i Gureyr yöredeki önemli 
yerleşim merkezlerinin tamamını yağ
maladı. 1726'da bugünkü SuOdf hane
danına adını veren Mani' b. Rebfa'nın so
yundan Muhammed b. SuOd, Dir'iye ve 
çevresinde bağımsız bir emfr olarak hük
metmeye başladı. 1744'te Uyeyne'de Te
mfmfler'in reisi Osman b. Ahmed AI-i 
Muammer' in himayesinde bulunan ve 
Vehhabfliğin kurucusu olan Şeyh Mu
hammed b. Abdülvehhab şehirden çıka
rılması üzerine Dir'iye'ye Muhammed b. 
Su O d 'un yanına geldi. Bir evlenme dola
yısıyla aralarında akrabalık da kurulan 
Muhammed b. SuOd ile Muhammed b. 
Abdülvehhab dinf-siyasi bir güç oluştur
dular ve birtakım yeni fikirlerle destek
lenmiş katı kurallara oturtulan Vehha
bT- SuOdf hakimiyetini bütün Arabistan 
ve Körfez ülkelerine yayma çabasına gir
diler. Bu amaçla zaman zaman Bahreyn, 
Bureymf, Katar, Hicaz ve Güney Arabis
tan gibi civar bölgelere askeri seferler 
düzenlediler. Bu arada Kerbela'yı basıp 
matem ayini yapan ŞiTler'in 2000'den 
fazlasını öldürerek Hz. Hüseyin'in türbe
sindeki 200 deve yükü altın ve gümüş 
eşyayı Dir'iye'ye getirdiler. XIX. yüzyılın 
başlarında önemi gittikçe artan Dir'iye'
nin SuOd b. Abdülazfz döneminde bu ye
ni gücün merkezi olduğu resmen ilan 
edildi ve şehrin imarına hız verildi. 

Osmanlı Devleti, Dir'iye'de başlayarak 
sağladığı askeri üstünlükle civara yayı
lan ve Mekke, Medine, Cidde, Taif gibi 
önemli merkezleri ele geçiren Vehhabf
SuOdT hareketine karşı Mısır Valisi Ka
valalı Mehmed Ali Paşa'yı görevlendirdi 
1181 O) Mehmed Ali Paşa , oğullarından 

Tosun Ahmed Paşa'yı Cidde ve Taif ta
raflarına , onun ölümünden sonra da İb-



Dir 'iye'de imam Muhammed b. Suud Camii'nin kal ı nt ı 
l arı - Suudi Arabistan 

rahim Paşa'yı Medine'ye ve Kuzey Ara
bistan taraflarına gönderdi. Sekiz yıl sü
ren mücadelelerden sonra Dir'iye'ye yö
nelen İbrahim Paşa beş aylık bir kuşat
ma ile zayıf düşürdüğü şehri 1818 Ey
lülünde ele geçirdi. 1814'ten beri hü
küm süren Abdullah b. Suüd ile dört oğ
lu ve bazı maiyet erkanı gönderildikleri 
istanbul'da idam edildiler ; şehir de kısa 
bir süre burada kalan İbrahim Paşa'nın 
ayrılmasından sonra onun emriyle tahrip 
edildi. O sıralarda bölgeyi ziyaret eden 
ingiliz subayı Sadlier' in verdiği bilgiye 
göre kale duvarları İbrahim Paşa'nın as
kerleri tarafından tamamıyla yıkılmıştı. 
Dir'iye'nin meyve bahçelerinde kayısı, in
cir, üzüm ve hurma yetiştiriliyordu ve 
marnur olduğu günlerde şehrin nüfusu 
40.000 civarında idi. 

İbrahim Paşa ' nın bölgeden ayrılmasın
dan bir yıl sonra ( 1820) Uyeyne kabile
sinden Suüdiler'in yeğeni olan Muham
med b. Meşarl Dir'iye'de tekrar hakimi
yet iddiasıyla ortaya çıktı: ancak bir müd
det sonra İbn Muammer diye bilinen bu 
kişi istanbul'da idam edilen Abdullah'ın 
oğlu Türki tarafında öldürüldü. Böylece 
Dir'iye'yi ele geçiren Türki b. Abdullah 
çok geçmeden Riyad 'a da girdi, f akat 
kısa sürede Osmanlı-Mısır kuwetleri ta 
rafından bölgeden çıkarıldı. İbrahim Pa
şa'nın yerine bıraktığı kumandan Hüse
yin Bey 1821'de Dir'iye halkını göçe zor
layarak şehri boşaltıp tahrip etti. Böy
lece Dir'iye ikinci defa yerle bir edilmesi 
sonucu artık oturulamaz hale getirildi. 
Türki b. Abdullah 1824 yılında kuwet 
toplayarak Riyad'ı tekrar ele geçirdi ve 
bir daha Dir'iye ile ilgilenmedi. Eski Dir'i
ye bugün harabe şekliyle muhafaza edil
mektedir. Yeni şehir ise Vadiihanlfe 'nin 
karşı yakasındadır. 

Dir' iye· nin tarihi eserlerinden imam 
Muhammed b. Suüd Caı;nii . vadinin batı 
yakasında , Turayf Ka lesi 'nin hemen al-

tında yer alır. Geleneksel Necd üslübuy
la yapılan camiden bugüne taş sütunlar 
ve kerpiç duvarlar kalmıştır. Aynı bölge
de saray kalıntılarının ortasında bulunan 
Sa'd Camii, Suüdl hükümeti tarafından 
restore edilmiştir. Vadinin çeşitli yerle
rinde, ekili alanlarda çalışanlar için ya
pılmış küçük kerpiç camilere ait kalıntr
lar da vardır. 
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DİŞ KİRASI 
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Eski ramazanlarda 
iftara gidilen saray ve konaklarda 
misafirlere verilen hediyeler için 

kullanılan bir ta bir. 
L _j 

Osmanlı Devleti 'nde vükela ve devlet 
ricalinin saray ve konaklarında her ak
şam iftar yemeği verilmesi yerleşmiş bir 
gelenekti. Bu iftarlarda misafirlere ve 
özellikle fakiriere yemekten sonra diş 

kirası adıyla para ve çeşitli hediyeler da
ğıtılırd ı. Bazı kaynaklarda. Fatih Sultan 
Mehmed'in veziriazamı Mahmud Paşa'
nın tertip ettiği ziyafetlerde pilav içine 
altın paralar koydurduğu ve bu parala
ra yemek sırasında onları bulanların sa
hip olduğu belirtilmektedir. Bu uygula
manın, vezirlerin zenginlik ve cömertlik
lerinin derecesini etrafl arı ndakilere ve 
halka gösterme amacı taşıdığı da söy
lenebilir. 

Diş kirası adeti daha sonraları yarı 

resmi bir nitelik kazandı. Çeşitli rütbe
den memurlar, amirleri tarafından veri
len yemeğe gitmeyi bir vazife saymaya 
başladılar. Hatta bu iftar yemeklerine 
konak sahibini tanımayanlar da gelebi-

Di O 

liyordu. Fakat zamanla bu ziyafetler bir 
külfet haline geldiğinden medrese öğ
rencileri, hoca ve dervişlerin dışında da
vet edilmeyenierin iftarlara katılmama
sı kararlaştırıldıysa da bundan bir so
nuç alınamadı. Ayrıca davet sahipleri ta
rafından bu iftarlar ve hediye verme ge
leneği bir itibar ölçüsü olarak görülme
ye başlandı. Hediye verme adeti özellik
le sultan saraylarında geniş ölçüde uy
gulanmaktaydı. Buralara gidenler iftar
dan sonra harem ağaları vasıtasıyla say
gılarını bildiririerdi ; karşılığında da de
recelerine göre kendilerine hediye ve pa
ra verilirdi. Harem ağası hediyeleri su
narken bunları öpüp başına koyduktan 
sonra teslim eder, davetliler de aynı şe
kilde davranarak hediyeleri alırlardı. Bu 
usul, ll . Meşrutiyet'le birlikte gerek sa
rayın eski durumunu kaybetmesi, ge
rekse adeti uygulayacak konak sahiple
rinin kalmaması gibi sebeplerle ortadan 
kalkmıştır. 

Vezirlerin kapı halkı olan deli* Ierin, 
maiyetinde bulundukları kişinin aziin
de veya tayinatlarının kesilmesi halinde 
halktan zorla aldıkları paraya da diş ki
rası denirdi. Bu durumlarda deliler hay
vanlarını halka besietir ve kendilerinin 
iaşesin i di ş kirası adıyla halktan temin 
ederierd i. 
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Hindistan'da Kathiavar yarımadasının 
güney ucu karşısında bulunan 

bir ada ve şehir. 
_j 

Eski adı Dio'dur. Batı Hindistan'da Gu
cerat Devleti'nin Saurashtra kıyısının kar
şısında olup yaklaşık 11 km. uzunluğun
da ve 3 km. genişliğindedir. Bir köprü 
vasıtasıyla karaya bağlanmış olan bu kü
çük ada, Kambay körfezinin med ve ce
zir olaylarından etkilenmeyen tabii bir 
limana sahiptir. Diü, Hindü hanedanla
rından Cudasamalar' ın elinde iken 698'
de (1298 -99) Sultan Alaeddin Halaci ta
rafından alınarak müslüman hakimiyeti 
altına sokuldu. Ancak Delhi sultanları bu 
hakimiyetlerini uzun süre koruyamadı

lar: tekrar Hindülar ' ın eline geçen şehri 
1349'da Sultan Muhammed b. Tuğluk 
yeniden fethetti. 
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