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DÜKKİ 
(~.ıli) 

Ebu Bekr Muhammed 
b. Davud ed· Dımaşki 

(ö. 360/971) 

Zahid ve sufi. 

Aslen Dfneverli olduğu için Dfneverf, 
Şam'da yaşadığı için Dımaşki nisbeteriy
le de tanınır. Dükki nisbesi kaynaklarda 
Zükki (Hatib, V, 266) ve Rakki (İbnü'l-Esir, 
el·Kamil, VIII, 612; Şa'rani, I, I 19) şeklin

de de verilir. Bağdat'a giderek bir süre 
orada yaşadıktan sonra Şam'a yerleşen 
Dükki, Hatib el- BağdadY'ye göre Bağ
dat'ta, Münavf'ye göre ise Mısır'da ve
fat etmiştir. Yaklaşık 240'ta (854) doğ
duğu dikkate alınırsa 1 00 yıldan epey 
fazla yaşadığı söylenebilir (Sülemi, s. 448). 
Çağındaki süfilerin en büyüklerinden bi
ri olan Dükki, daha ziyade üstadı İbnü 'I
Celta'ın tasawuf anlayışını benimsernek
le birlikte Ebü Bekir ez- Zekkak, Abdul
lah er-Razi ve Ebü Bekir ei-Mısrl gibi 
safilerden de faydalandı, Cüneyd-i Bağ
dadl ile görüştü. Ebü Bekir İbn Müca
hid'den kıraat, Muhammed b. Ca'fer ei
Haraitf' den hadis okudu. Başta Ebü Nasr 
es-Serrac olmak üzere bazı sün müel
lifler onun görüşlerini nakletmişlerdir. 

Dükki'ye göre helal yiyecekler kişiyi 

salih arnellere yöneltir; helal olup olma
dığı şüpheli besinler insanın yolunu şa
şırmasına sebep olur; haram yiyecekler 
ise Allah ile kulu arasında perde olur. 
SOn afiyet ve huzur aramamalı, zahmet 
ve meşakkate katlanmayı öğrenmelidir. 
Hayatta keder ve sevinç birbirini takip 
eder. Fakat tasawuf ehli belayı sevinç
le karşılamalı, kurtuluşunu acılarda ara
malıdır. Semaa önem veren ve bu hu
susta ilgili garip hikayeler anlatan Dük
ki tevekkülün tam olmasını, fakirin hem 
zahir hem batın itibariyle sebeplerden 
uzak kalmasını ister. Fakrı sOnnin bir 
hali olarak anlar. SOnnin fakr haline sa
hip oluşunun belirtisi, her vakitte o va
kit için yapılması en uygun olan şeyle 
meşgul olması ve kendisini kötülükler
den uzak tutmasıdır. Allah'a yakın olma
nın alameti de onun dışında kalan her 
şeyden ilgiyi kesmektir. Allah'ın ketarnı 
gönüllere ışıklarını yayınca oradaki ben
cil arzuları yok eder. Arifler Allah ile ya
şadıklarından gerçek hayat onların ha
yatıdır. Rabbini bilen O'ndan ümit kes
mez, nefsini tanıyan yaptığı işle kibirlen
mez. Allah'ı bilen O'na sığınır. O'nu unu
tan ise yaratıklara sığınır. 
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Dükki uzun tecrübeler sonunda ulaştı
ğı bu tür kanaatleriyle kendisinden son
raki sünter üzerinde tesirli olmuştur. 
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Iii ERHAN YETİK 

DÜLDÜL 
( J.ıl~ ) 

Hz. Peygamber'e 
Mukavkıs tarafından 

hediye edilen ka tır. 

Mısır Hükümdan Mukavkıs'ın, hicre
tin 6. yılında (627) Hz. Peygamber'e gön
derdiği kıymetli hediyeler arasında bu
lunan katıra hızlı yürüyüşü ve çevikliği 

dolayısıyla "kirpi" anlamına gelen dül
dül adı verilmiştir. Bu boz renkli katırın 
erkek veya dişi oluşu hususunda kesin 
bir kayıt bulunmamaktadır. Konuyla il
gili Türkçe literatürün hemen hepsinde 
"beyaz renkli dişi katır" ifadesi kullanıl
mışsa da Arapça kaynaklardaki rivayet
lerde (Amiri, Il, 165; Halebi, III, 431) onun 
erkek olduğu belirtilmiştir. 

Hz. Peygamber, hem savaşlarda hem 
de diğer zamanlarda bindiği düldülün 
idaresini, ileride Mısır valiliği de yapa
cak olan Ukbe b. Amir ei-Cühenf'ye ver
mişti. Daha sonra Hz. Ali'ye bağışladığı 
düldül ondan oğulları Hasan ve Hüse
yin'e, ardından da diğer oğlu Muham
med b. Hanefiyye'ye intikal etmiştir. Hz. 
Ali'nin Hariciler'le çarpışırken düldüle 
bindiği yolundaki rivayetlere hem Şii hem 
de Sünni kaynaklarında yer verilmiştir. 
Ayrıca çeşitli vesilelerle Ferve b. Amr ei
Cüzami, Eyle Hükümdan İbnü'I-Aima, 
Dümetülcendel hakimi ile Habeşistan 

Necaşlsi Ashame tarafından da Hz. Pey
gamber'e katır hediye edilmiştir. 
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D EDEBiYAT. Hz. Ali Fars edebiyatı 
ile Türk edebiyatının klasik, tasawun, 
dini- destani metinlerinde genellikle zül
fikar adlı kılıcı ve Hz. Peygamber'in ken
disine hediye ettiği düldül isimli katırıy
la birlikte anılmaktadır. 

Kaynaklarda, Hz. Ali'nin savaşlarda ve 
özellikle savaş başlamadan önce yapı

lan mübarezelerde hasımlarını kılıcı zül
fikar ve düldülün de maharetiyle altet
tiği belirtilir; bu sebeple edebi metin
lerde bunlar onun adeta ayrılmaz birer 
parçası olarak anılmıştır. Bu ıiusus, Hz. 
Ali çerçevesinde oluşturulmak istenen 
tenasüp sanatının bir gereği ve ifadesi 
olarak da çok rağbet görmüştür. Halk 
arasında düldül güçlü süvarisi Hz. Ali 
ile özdeşleşmiştir. Nitekim Nazim'in, 
"Server-i din padişah-ı namdar 1 Hay
der-i hasm-efgen ü düldül-süvar" bey
tinde bu özellik vurgulanmıştır. Yine bu 
sebeple Hz. Ali'ye "şah-ı düldül-süvar" 
denilir. Manzumelerde gerek düldül ge
rekse zülfikar çeşitli özelliklerinden do
layı müşebbehün bih olarak çok sık zik
redilir. Mesela Hayali Bey'in, "Görmeyen
ler garnzen ucundan tek ü püyum be
nim 1 Bilmediter zülfikar-ı şah ile dül
dül nedir" beytinde sevgilinin gamzesi 
Hz. Ali'nin kılıcına, aşık da devamlı ko
şan düldüle benzetilmiştir. Düldül ayrı
ca, kırk günlük yolu bir günde kateden 
olağan üstü hızı ve çevikliğiyle şairterin 
yeni mazmunlar bulma yeteneğine sa
hip kıvrak ve süratli (çalak) tabiatlarının 
benzetildiği bir mazmundur. Baki, "Des
tinde zülfikar-ı All nevk-i hamedir 1 Ba
ki semend-i tab'ın ana düldül eylesen"; 
Nazım, "Hayder-i kerrar- ı meydan-ı se
na-yı zatınım 1 Esb-i tab'ım düldül-i ça
lak harnem zülfikar" beyitlerinde yine 
çevikliğinden, sür'at-i intikalinden dola
yı şairane tabiatlarının ölçüsü olarak dül
düle yer vermişlerdir. Şairler kalemle
rinin (dillerinin) keskinliği ve işiektiğiyle 

övündüklerinde, söz meydanının en güç
lü eriyiz diyerek kendilerini Hz. Ali 'ye, 
kalemlerini zülfikara, çabuk ve etkili yaz
maya yetenekli oluşlarını da düldüle ben
zetirler. "Hayder-i kerrarıyım meydan-ı 
nazmın Bakıya 1 Nevk-i hame zülfikar 
u tab' düldüldür bana" beytinde Baki 
kendini adeta klasikleşmiş olan bu ifa
de ile övmektedir. 

Düldül, dini-destani Türk halk hika
yelerinin en yaygınlarından biri olan Hz. 



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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~ AHMET NEDİM SERİNSU 

DÜ NDAR BEY MEDRESESi 

ı 
D ÜMYETÜ'I - KASR 

ı 

(__,....4ll~) ) 

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). 

_j 

ı 
DÜNDAR BEY MEDRESESi 

ı 

Eğridir 'de 

Hamidoğuilan dönemine ait 
medrese. 

L _j 

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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