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yer alır. Geleneksel Necd üslübuyla yapılan camiden bugüne taş sütunlar
ve kerpiç duvarlar kalmıştır. Aynı bölgede saray kalıntılarının ortasında bulunan
Sa'd Camii, Suüdl hükümeti tarafından
restore edilmiştir. Vadinin çeşitli yerlerinde, ekili alanlarda çalışanlar için yapılmış kü çük kerpiç camilere ait kalıntr
lar da vardır.
Dir 'iye' de im am Muham med b. Suud Camii'nin kal ı ntı 
l arı - Suudi Arabistan

rahim Paşa'yı Medine'ye ve Kuzey Arabistan taraflarına gönderdi. Sekiz yıl süren mücadelelerden sonra Dir'iye'ye yönelen İbrahim Paşa beş aylık bir kuşat
ma ile zayıf düşürdüğü şehri 1818 Eylülünde ele geçirdi. 1814'ten beri hüküm 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 askerleri tarafından tamamıyla yıkılmıştı.
Dir'iye'nin meyve bahçelerinde kayısı, incir, 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 kabilesinden Suüdiler'in yeğeni olan Muhammed b. Meşarl Dir'iye'de tekrar hakimiyet iddiasıyla ortaya çıktı: ancak bir müddet 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 Paşa'nın yerine bıraktığı kumandan Hüseyin Bey 1821'de Dir'iye halkını göçe zorlayarak şehri boşaltıp tahrip etti. Böylece 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'iye bugün harabe şekliyle muhafaza edilmektedir. Yeni şehir ise Vadiihanlfe'nin
karşı yakasındadır.

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

Eski ramazanlarda
iftara gidilen saray ve konaklarda
misafirlere verilen hediyeler için
kulla nıla n bir ta bir.

liyordu. Fakat zamanla bu ziyafetler bir
külfet haline geldiğinden medrese öğ
rencileri, hoca ve dervişlerin dışında davet edilmeyenierin iftarlara katılmama
sı kararlaştırıldıysa da bundan bir sonuç alınamadı. Ayrıca davet sahipleri tarafından bu iftarlar ve hediye verme geleneği bir itibar ölçüsü olarak görülmeye başlandı. Hediye verme adeti özellikle sultan saraylarında geniş ölçüde uygulanmaktaydı. Buralara gidenler iftardan sonra harem ağaları vasıtasıyla saygılarını bildiririerdi ; karşılığında da derecelerine göre kendilerine hediye ve para verilirdi. Harem ağası hediyeleri sunarken bunları öpüp başına koyduktan
sonra teslim eder, davetliler de aynı şe
kilde davranarak hediyeleri alırlardı. Bu
usul, ll. Meşrutiyet'le birlikte gerek sarayın eski durumunu kaybetmesi, gerekse adeti uygulayacak konak sahiplerinin kalmaması gibi sebeplerle ortadan
kalkmıştır.

Vezirlerin kapı halkı olan deli* Ierin,
maiyetinde bulundukları kişinin aziinde veya tayinatlarının kesilmesi halinde
halktan zorla aldıkları paraya da diş kirası denirdi. Bu durumlarda deliler hayvanlarını halka besietir ve kendilerinin
iaşesin i di ş kirası adıyla halktan temin
ederierd i.
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Osmanlı Devleti 'nde vükela ve devlet
ricalinin saray ve konaklarında her akşam iftar yemeği verilmesi yerleşmiş bir
gelenekti. Bu iftarlar da misafirlere ve
özellikle fakiriere yemekten sonra diş
kirası adıyla para ve çeşitli hediyeler dağıtı lırd ı. Baz ı kaynaklarda. Fatih Sultan
Mehmed'in veziriazamı Mahmud Paşa'
nın tertip ettiği ziyafetlerde pilav içine
altın paralar koydurduğu ve bu paralara yemek sırasında onları bulanların sahip olduğu belirtilmektedir. Bu uygulamanın, vezirlerin zenginlik ve cömertliklerinin derecesini etra fl arı nda kilere ve
halka gösterme amacı ta ş ıdığı da söylenebilir.

Diş kirası adeti daha sonraları yarı
resmi bir nitelik kazandı. Çeşitli rütbeden memurlar, amirleri tarafından verilen yemeğe gitmeyi bir vazife saymaya
başladılar. Hatta bu iftar yemeklerine
kona k sahibini tanımayanl a r da gelebi-
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Hindistan'da Kathiavar yarım a dasının
güney ucu karş ıs ında bulunan
bir ada ve ş ehir.
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Eski a dı Dio'dur. Batı Hindistan'da Gucerat Devleti'nin Saurashtra kıyısının karşısında olup yaklaşık 11 km. uzunluğun
da ve 3 km. genişliğindedir. Bir köprü
vasıtasıyla karaya bağlanmış olan bu küçük ada, Kambay körfezinin med ve cezir olaylarından etkilenmeyen tabii bir
limana sahiptir. Diü, Hindü hanedanlarından Cudasamalar' ın elinde iken 698'de (1298 -99) Sultan Alaeddin Halaci tarafından 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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