
Ali cenkler inde mühim bir yer tutar. Bu 
hikayelerde Hz. Ali 'nin önemli bir yar
dımcısı ve insana yaklaşan anlayışı ile 
adı çok sık geçer. Kafirlerle yapılan sa
vaşlarda olağan üstü yetenekleri ve sü
rati düldülün diğer bir özelliğidir. Ayrıca 
" rahşiyye " denilen. padişahlarla önemli 
devlet adamlarının bindikler i hayvanlar 
hakkında yazılmış şiirlerde bu hayvan
ların çeşitli vasıflarını anlatmak için yi 
ne düldül zikredilmiştir. 
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DÜLEFiLER 
( ..... iıb _,:; ) 

825- 897 yılları arasında 

Merkezi İran'da (Cibal) 
hüküm süren bir İslam hanedanı . 

_j 

Hanedan adını Abbasl kumandanla
rından Ebü Dülef Kasım b. isa el - kır 
den alır. Ebü Dülef iyi eğitim görmüş bir 
kişi, şair ve müsikişinas. aynı zamanda 
seçkin bir kumandandı. Me'mün'un sa
rayına intisap ettikten sonra Babek' in 
isyanının bastırılmasında önemli rol oy
nadı. Büyük oğlu Abdülazlz de Halife 
Me'mün ve Mu'tasım- Billah dönemleri
nin önde gelen kumandanlarındandı. Ha
nedanın başşehri Kereç, Ebü Dülefin 
babası isa b. İdrls tarafından imar edil-

Dülefiler 

miş , onun ölümünden sonra da oğlu bu
raya yerleşmiştir. Abbasller Kerec ile 
Burc şehirlerini Dülefi hanedanına iga r* 
olarak verdikleri için onların hakimiye
tindeki bu iki şehre "igareyn· denilmiş
tir (Yaküt . ı. 290) Dülefiler Abbasl Hali
feliği ' ne bu bölgeden yıllık muayyen ha
raç dışında hiçbir vergi ödememişlerdir. 
Yaküt. Kerec 'in şairlerin görmeyi arzu
ladıkları ve şiirlerinde anlattıkları bir yer 
olduğunu söyler. Bu şeh i r Hemedan ile 
İsfahan arasındaki verimli araziler orta
sında. yüksekçe bir mevkide. dağınık ola
rak kurulmuş bir yerleşim merkeziydi. 
Şehrin evleri yaklaşık 1 O kilometrelik bir 
sahaya yayılmıştı. Binaları kerpiçten ya
pılmış olan bu şehirde birçok saray ve 
geniş bina ile iki çarşı vardı. Çarşılardan 
biri Babü mescidi ' l- cami 'de, diğeri bu
nun tam aksi istikamette şehrin öteki 
ucunda yer almaktaydı. Verimli birçok 
bahçe şehrin etrafını kuşatmıştı. 

EbO Dülef'ten sonra oğlu Abdülazlz ve 
torunları Kerec, Burc. Dlnever (Mahü' l 
Küfe) . Hemedan. Nihavend (Mahü'I-Bas
ra) ve İsfahan ile civarında hüküm sür
müşlerdir. Emir Ebü Leyla Haris b. Ab
dülazlz'in 284'te (897) ölümüyle toprak
ları merkezi hükümetin eline geçmiş ve 
Abbasl valileri tarafından idare edilme
ye başlanmıştır. Cibal bölgesini yaklaşık 
yetmiş yıl bağımsız olarak idare eden 
Dülefiler kendi adiarına para da bastır
mışlardır . 

DÜLEFi EMiRLERi 

Ebü Dülef Kasım b. lsa el- icJi 
Abdü laziz b. Ebü Dülef 
Dülef b. Abdü laziz 
Ahmed b. Abdü laziz 
ömer b. Abdülaziz 
Ebü Leyla Ha ris b. Abdü laziz 
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DÜ NDAR BEY MEDRESESi 

ı 
D ÜMYETÜ'I - KASR 

ı 
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Ali b. Hasan el- Baharzi' nin 
(ö. 467 / 1075), 

Ebu Mansur es-Sealibi'nin 
Yetim etü 'd -dehr adlı 

antolojisine yazdığı zeyil 
(bk. BAHARZİ, Ali b. Hasan; 

L 
YETiMETÜ 'd-DEHR). 
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ı 
DÜNDARBEY 

ı 

L 
(bk. FELEKÜDDİN DÜNDAR BEY). 
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ı 
DÜNDAR BEY MEDRESESi 

ı 

Eğridir 'de 

Hamidoğuilan dönemine ait 
medrese. 
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Taşmedrese adıyla da tanınır. Şehri 

çevreleyen sur duvarına bitişik olarak in
şa edilmiştir. İki eyvanlı . iki katlı ve açık 
revaklı tip avluludur. Ana eyvan üzerin
deki kitabede Hamldoğulları'ndan Dün
dar Bey 'in emriyle 701 ( 1301 -1302) yı

lında yapıldığı yazılıdır. Taçkapısında yer 
alan kitabede ise 634 ( 1236-37) yılında 
Il. Gıyaseddin Keyhusrev tarafından yap
tırılan handan söz edilmektedir. Önce
leri bu sebeple yapının kervansaraydan 
medreseye dönüştürüldüğü kabul edil
mekteydi. Ancak daha sonra kapının. 

Eğridir'den Denizli 'ye giderken 3 km. 
kuzeyde ve göl kenarında bulunan han 
kalıntısından getirildiği tesbit edilmiş
tir. Mukarnas kavsaralı bu Selçuklu taç
kapısının yüzeyi geometrik geçmelerle 
bezeli dir. 

İki eyvanlı medresede beşik tonozla 
örtülü ana eyvan iki kat boyunca yüksel
mektedir. Onarımlar öncesinde ikinci kat
la bağla ntılı olduğu kalan izlerden anlaşı
lan ana eyvanın solundaki dörtgen plan
lı mekan kubbe ile örtülüdür. Sağdaki 
mekan ise bir duvarla ikiye bölünmüş ve 
beşik tonozla örtülmüştür. İkinci meka
nın üzerindeki yarım beşik tonoz sur 
duvarına dayanmaktadır. Dikdörtgen av
lu üç yönden revakla çevrilidir ve boy
dan boya beşik tonozla örtülü olan re
vakların arkasında medrese odaları yer 
alır. Avlunun iki yanında üçer, giriş ey
vanının yanlarında da ikişer tane beşik 
tonozlu oda bulunmaktadır. Medrese 
sur duvarına bitişik olarak yapıldığından 
doğu kenarındaki odaların dışarıya açı 

lan mazgal pencereleri yoktur. Odala
ra basık kemerli kapılardan girilir. Giriş 
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