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DÜMETÜLCENDEL 
( j-WJ\;;,.J~ ) 

Kuzey Arabistan'da 
Hicaz- Suriye 

kervan yolu üzerinde bulunan 
eski bir ticaret merkezi. 

_j 

Bugün Cevf adlı idari bölgenin belli 
başlı yerleşim merkezlerinden biri olan 
Dümetülcendel'in adını Hz. İsmail'in oğ
lu Düme'den (Düm. Düman) aldığı riva
yet edilir. Tihame'de Hz. İsmail'in çocuk
ları çağalınca Düme Vadissirhan yöre
sine gelmiş, burada bir kale inşa ettir
miştir ve taştan (cendel) yapılan kale 
"Dümetü'l-cendel" adıyla anılagelmiştir . 

Bazı araştırmacılar ise şehrin adını bu
rada yaşayan Cendel (Beni Cendel) adlı 

bir kabileden aldığını iddia ederler (At· 

tat, x. 65l 

Nabatiler'in başşehri Petra ' nın 400 km. 
doğusunda bulunan Dümetülcendel en 
parlak devrini Na batiler ve Romalılar dö
neminde yaşamıştır. Şehir stratejik açı
dan önemli bir mevkide bulunuyordu ve 
doğu ve kuzeydoğudan gelecek saldırı
lara karşı Kuzey Arabistan'ın yegane 
kalesi durumundaydı. Ayrıca Yemen- Irak 
ve Vadissirhan -Suriye kervan yollarının 
kesiştiği bir noktada yer aldığından es
kiden önemli bir ticari konuma sahip 
olan Dümetülcendel'de Arabistan'ın en 
önemli panayırlarından biri kurulur ve 
her yıl reblülewel ayı boyunca faaliyeti
ni sürdürürdü. Burada kurulan devlet
lerin güçlü oluşu ve komşu kabileler üze
rinde otorite tesis etmeleri de şehrin 

önemini arttırıyordu. Ved adlı puta tah-
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sis edilmiş bir mabedin de bulunduğu 
Dümetülcendel ve civarında İslamiyet'in 
ortaya çıkışı sırasında Hıristiyanlığı be
nimsemiş olan Kelb, Tay ve Cedile kabi
leleri mensupları oturmaktaydı. 

Kaynaklarda Hz. Peygamber dönemin
de Dümetülcendel'e üç askeri sefer dü
zenlendiği kaydedilmektedir. Bunların 

ilki. 5. yılın Reblülewel ayında (Ağustos 
626) bizzat Hz. Peygamber'in kumanda
sında yapılmıştır. Bu seferin sebebi, Dü
metülcendel'in hıristiyan hakimi Ükey
dir b. Abdülmelik'in bölgeden geçen Me
dine kervanlarına saldırması idi. Hz. Pey
gamber Fezare ve Gatafan kabilelerine 
ait topraklardan geçerken bunların Mek
keli müşriklerle beraber Medine'ye saldı
rı düzenleme hazırlığı içinde olduklarını 
haber almış ve süratle geri dönmüştür. 

İkinci sefer, 6. yılın Şaban ayında (Ara
lık 627 - Ocak 628) Abdurrahman b. Avf 
kumandasında gerçekleştirilmiştir. Bu 
seferin sonunda hıristiyan Kelb kabilesi 
reisi Asbağ b. Amr el-Kelbl ve kabile
sinden bazı kişiler müslüman olmuşlar
dır. Üçüncü sefer ise Tebük Gazvesi mü
nasebetiyle yapılmıştır. Hz. Peygamber 
9 (630) yılında Tebük'ten Halid b. Velid 
kumandasında 400 kişilik bir askeri bir
liği Dümetülcendel'e gönderdi. Halid Dü
metülcendel 'deki kaleyi ele geçirdi ve 
Ükeydir'i esir alarak Medine'ye götürdü. 
Hz. Peygamber Ükeydir ile cizye ödeme
si şartıyla bir antlaşma yapmış ve onun 
memleketine dönmesine izin vermiştir. 
Bazı kaynaklar ise Ükeydir'in müslüman 
olduğunu ve Hz. Peygamber'in kendisi
ne bir ahidname* verdiğini kaydederler 
(HamTdullah. el · Veşa 'iku 's·siyasiyye, s. 
293-294) Bu son askeri hareketle Düme
tülcendel İslam hakimiyeti altına alındı. 
Fakat Ükeydir Hz. Peygamber'in vefa
tından sonra irtidad etti ve antlaşmayı 
bozarak hilafet merkeziyle bağlarını ko
pardı. Bunun üzerine Hz. Ebü Bekir böl
geye önce İyaz b. Ganm kumandasında 
bir askeri birlik gönderdi; daha sonra 
da Halid b. Velld'i ona yardım için Dü
metülcendel'e sevketti. Sonunda Ükey
dir yakalanarak ölüm cezasına çarptıni
dı ve Dümetülcendel yeniden İslam top
raklarına katıldı. 

Sıffln Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan 
Hakem Vak'ası sebebiyle Ebü Müsa el
Eş'arl ile Amr b. As'ın Ezruh veya DOme-

ömer 
Camii'nin 
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tülcendel'de toplandıklarına dair rivayet
ler yanında önce Dümetülcendel'de son
ra Ezruh 'ta olmak üzere iki defa bir ara
ya geldikleri de kaydedi lmektedir. 

İlk İslam fetihleri sırasında büyük öne
me sahip olan Dümetülcendel, devlet 
merkezinin Emevller devrinde Suriye'ye, 
Abbasiler devrinde de lrak'a nakledilme
si ve ticaretin kendine başka yollar bul
ması sonucu bütün önemini kaybetm iş

tir. Ancak XVIII. yüzyılda başlatılan Veh
habl hareketi sırasında Arabistan ile Su
riye arasındaki sınırda yer alması sebe
biyle yeniden önem kazanmaya başla

dı. Avrupalı araştırmacı ve seyyahlar da 
Cevf'ten geçen karayollarını tercih eder 
oldular. 

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında 
Dümetülcendel'de otorite Vehhabller'in 
eline geçti. Bir ara Şemmer Emlri Talal 
ile Ruvela kabileleri şeyhi Nürl b. Şa ' lan 

buraya hakim oldular. Ancak 1921 yı lın

da Abdülazlz b. Suüd Dümetülcendel'i 
topraklarına kattı. Bundan kısa bir süre 
sonra Ürdün topraklarını güneye doğru 
genişletmek için teşebbüse geçti. fakat 
başarılı olamadı. Bu anlaşmazlık 1923-
1924'te Küveyt'te toplanan kongrede de 
çözümlenemedi. Sonunda Suüdiler'le İn
gilizler arasında yapılan Hadde Antiaş
ması'yla Dümetülcendel Necid'e bağlan
dı (2 Kasım 1925). 

DQmetülcendel'deki en eski tarihi eser
lerden biri Ömer Camii (Mescid-i ömer) 
olup bugün harabe halindedir. Arkeolog
lar mimari planı hakkında bilgi edinmek 
için kazılar yapmaktadır. 

Yakut Muccemü'l-büldô.n'da Düme 
adını taşıyan iki yer daha zikretmekte
dir. Bunlardan biri Dımaşk yakınında, di
ğeri Hlre'dedir. 
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ı 
DUNLOP, Douglas Morton 

ı 

(1909 -1987) 

İslam tarihi ve felsefesi alanındaki 
araştırmalarıyla tanınan 

L 
İngiliz şarkiyatçısı. 

_j 

İskoçya'nın Renfrewshire bölgesinde
ki Paisley kasabasında doğdu. Yüksek 
öğrenimini Oxford Üniversitesi'nde ta
mamladı (1932); daha sonra Glasgow 
Üniversitesi'nde İbranice ve Arapça öğ
renimi gördü (1934-1937) Bunu takip 
eden iki yıl boyunca Bonn Üniversitesi'n
de ve özellikle o dönemde İslami İlim
ler Bölümü'nde hoca olan Zeki Velidi 
Togan'ın yanında İslamiyat ve şarkiyat 
araştırmaları yaptı. Bir aralık Türkiye 
ve Suriye'ye seyahatlerde bulunduktan 
sonra Glasgow Üniversitesi'ne tayin edil
di ( 1939). Burada çalıştığı sürenin son 
iki yılında ( 194 7 -1948) yine bir İs koç üni
versitesi olan St. Andrews'da Sami dil
ler üzerine dersler verdi. 1950' den son
ra Cambridge Üniversitesi'nde on iki yıl 
islam tarihi okuttu ve son olarak da 
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colum
bia Üniversitesi'nde tarih profesörlüğü 
yaptı. 
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Eserleri. Çalışma sahasıyla ilgili müs
takil kitapların yanı sıra çok sayıda ma
kale, tercüme vb. ilmf yayınları da bulu
nan Dunlop'un tarih konusundaki telif
leri arasında The History of the Jewish 
Khazars (Princeton 1954; New York 1967) 
yaygın bir üne sahiptir. islam. İbrani ve 
Bizans kaynaklarına dayanarak kaleme 
aldığı bu eserinde Müsevf Hazar Türkle
ri 'nin tarihini oldukça ayrıntılı şekilde in
celemiştir. Yahudi asıllı olmadığı özellikle 
belirtilen (EJd., VIII, 562) Dunlop'un Türk 
tarihinin böyle özel bir alanına eğilme
sinde, anılan kaynakları değerlendirme
sine imkan veren !isan bilgisi yanında 
hacası Zeki Velidi Togan'ın yönlendirme
leri de etkili olmuş görünmektedir. Ni
tekim bu eserinde başvurduğu ve Ha
zar Türkleri'yle ilgili bölümünün İngiliz
ce tercümesini verdiği (s . 109-1 14) İbn 
Fazlan Seyahatnamesi Togan ' ın dok
tora tezinin konusudur (lbn Fadlan's Re· 

iseberichte, Leipzig 1 939). Doğrudan is
lam tarihi üzerine yaptığı araştırmalar
da dikkatini genellikle ilgi çekici ayrıntı
lar üzerinde yoğunlaştırdığı görülen Dun
lop için müslümanların gerek Avrupa ge
rekse Uzakdoğu ile olan ilişkileri ısrarlı 

bir inceleme konusu teşkil etmiştir. Dun
lop'un bu konularda çok sayıda maka
lesi bulunmaktadır. Doğu Türkistan'ın 

müslümanlarca fethi ve Talas Savaşı'yla 

ilgili bir eseri de Yüsuf Ya'küb Meskü
nf tarafından Fet]J.u '1- cArab li' .ş - Şin ve 
ma creketü Talas evi't- Talab li- gaz
vi biladi's-Sin (Bağdat 1968) başlığıyla 
Arapça'ya çevrilmiştir (bk. Bibliyografya, 
ı. 374) 

islam ilimleri ve medeniyeti konusun
da Arabic Science in the West (Karaçi 
ı 958) ve Ara b Civilization to A.D. 1500 
(London 1971) adlı kitaplarının yanı sıra 
aynı saha ile ilgili çeşitli makalelerin de 
yazarı olan Dunlop. Ebü Zeyd ei-Belhf'
nin öğrencisi İbn Ferfgün'un ilimler tari
hine dair Cevami cu'l- culum adlı ese
rini hacası Zeki Velidi Togan için yayım
lanan anma kitabında tanıtmıştır (Zeki 

Ve/idi Togan 'a Armağan, s. 348-353). is
lam felsefesi alanında Dunlop'un üze
rinde en çok durduğu ve hakkında eser 
verdiği kişi Farabl'dir. Bu filozoftan yap
tığı tercümeler eleştiriise de (bk. Butter
worth, s. 12) The Fusul al-Madani of 
al-Farabi (Cambridge ı 961) adlı tercü
me ve neşriyle yine onun mantığa dair 
bazı eserlerinin tercüme ve neşirleri (bk. 
Abdurrahman Badawi , ll, 485-486) Farabi 
araştırmalarına önemli katkılarda bu
lunmuştur. Fu.şulü '1- medeni'nin Hani-

fi Özcan tarafından yapılan Türkçe ter
cümesi de (İzmir ı 987) Dunlop'un anılan 
neşrine dayanmaktadır. Onun üzerinde 
durduğu bir başka İslam fılozofu da Ted
birü '1 -mütevaf:ıhid adlı eserini tercü
mesiyle birlikte neşrettiği (JRAS, 1945, 
s. 61-81) İbn Bacce'dir. İki incelemesini 
daha İbn Bacce'ye ayıran (IQ, ll. ı 00-116; 
BSOAS, XIV, 463-4 77) Dunlop, Ebü Süley
man es-Sicistanf'ye nisbet edilen Şıva
nü'l-hikme adlı koleksiyonla ilgili olarak 
yaptığı The Muntakhab Siwan al-Hik
mah of AbuSulaiman as-Sijistani (The 
Hague ı 979) başlıklı neşir dolayısıyla da 
konuyla ilgili eser veren uzmanlar tara
fından kayda değer görülmüştür (bk. 
Kraemer, s. 3). Dunlop'un kitapları ve kır
ka yakın makalesinden başka Encyclo
paedia of Islam (new edition) ve Encyc
lopaedia Iranica'da da birçok maddesi 
bulunmaktadır. Aristoteles'in Ethica Ni
comachea'sının Arapça tercümesi (I-VI . 

kitaplar) üzerine kaleme aldığı makale 
ise (Oriens, XV 11 9621. s. 18-34) kayıp bir 
metni ortaya çıkarmış olması bakımından 
ayrıca anılmaya değer bir çalışmadır. 
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DUPNİÇE 

Batı Bulgaristan'da 
bugünkü adı Stanke Dimitrov olan 

küçük bir şehir. _j 

Bulgaristan'ın batısında Struma (Ka
rasu) nehrine karışan Dzerman nehrinin 
kenarında, Dupniçe ovasının güney ucun
da, Sofya'dan Selanik'e uzanan karayo
lu ve demiryolu üzerinde yer alır. Sura
nın bir kasaba haline gelişi, Osmanlı ha
kimiyeti döneminde XV. yüzyılın ikinci 
yarısında olmuştur. Osmanlılar zamanın

daki adı olan Dupniçe Bulgarca Dupnit-


