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med Bey'in mutasawıf bir şair olduğu 
söylenebilir. Divan şiirinin inceliklerine 
vakıf olan ve bu şiirin mazmunlarını ba
şarıyla kullanabilen Ahmed Bey'in ken
disinden önce yetişen şairleri incelediği 
anlaşılmaktadır. Divanında Hz. Ali ve Ehl-i 
beyt'i metheden manzumeler yanında 
diğer halifetere de sevgi ve saygı ifade 
eden manzumelere sıkça rastlanır. Du
kakinzade muhteva. vezin ve Türkçe'yi 
kullanış yönünden oldukça başarılı bir 
şairdir. 

Dukakinzade Ahmed Bey'in divanının 
istanbul kütüphanelerinde yedi ( İ ü Ktp ., 
TY, nr. 2830. 802; Mi llet Ktp. , Ali Em iri, 
Manzum, nr. 15; Süleymaniye Ktp., Uileli, 
nr. 1730, Halet Efendi, nr. 167, Haş im Pa
şa, nr. 74, 82); Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih- Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi'n
de Raif Yelkenci kitapları arasında (nr 
ı 49) ve Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu 
özel koleksiyonunda birer tane olmak 
üzere toplam dokuz nüshası bilinmekte
dir. Süleymaniye Kütüphanesi Haşim Pa
şa bölümünde bulunan iki nüsha, İstan
bul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Di
vanlar Kataloğu'nda Ahmed Sarban'a 
ait olarak gösterilmiştir. Ayrıca çeşitli 

şiir mecmualarında da şiirlerine rastlan
maktadır. 

Divanın yazma nüshaları üzerinde Di
van-ı Ahmedi Dukakinzade, Divan-ı 
Ahmed-i Sarbdn Dukakinzade, Divan-ı 
Ahmed-i Sarban Hazretleri, Divan-ı 
Ahmed-i Sarban şeklinde adiara rast
landığı gibi Laleli nüshası kütüphane 
defterine "Ahmed Paşa pivanı" şeklin

de kaydedilmiştir . Tuhfe-i Nailf'de Du-
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Ahmed Bey 
divanının 

ilk iki sayfası 
(İÜ Ktp. , 

TV, nr. 802) 

kakinzade Ahmed Bey Divanı olarak 
gösterilen istanbul Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndeki nüsha (TY, nr. 840), gerçek
te Dukakinzade Taştıcalı Yahya Bey'in 
Gencine-iRaz adlı mesnevisidir. 

Divanın nüshaları arasında nüsha fark
ları oldukça fazladır. Bu farklılıklar man
zume çeşitleri ve sayılarında olduğu ka
dar manzumelerin metinlerinde de gö
ze çarpar. Gazel sayısı bakımından en 
genişi istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki nüsha olup (TY, nr. 802) burada 
263 gazel mevcuttur. 
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DUKAKİNzADE AHMED PAŞA 

(ö. 921 / 1515) 

Osmanlı veziri<'lzamı. 
L _j 

Arnavutluk'un nüfuz! u bir ailesine men
suptur. Dedesi Jean İşkodra Beyliği'ni 
kurunca "duka"' unvanını almış ve Duc
Jean, Duka -Jean, Osmanlı kaynakların
da ise Du ka- Gin olarak anılmıştır. Bu ad 
daha sonra ailenin ortak unvanı olmuş, 
Duka-Gin'in neslinden gelenlere "Duka
ginzade", daha yaygın olarak da "Duka
kinzade" denilmiştir (Peçuylu İbrahim , ı. 

32). )0!. yüzyılda aile iki kala ayrılmış, 

Arnavutluk'u bir idare altında toplama
ya çalışan İskender Bey'i destekleyenler 
Osmanlılar'la mücadele etmişlerdir. Ar
navutluk'un fethinden sonra Dukakin
zadeler'in bir kısmı italya'ya geçmiş, di
ğerleri Osmanlı hizmetine girip müslü
man olmuşlardır. Ahmed de kardeşi 

Mehmed 'le birlikte l l. Bayezid zamanın
da ( 148 1- ı 5 ı 2). bir rivayete göre ise Fa
tih Sultan Mehmed zamanında ( ı 45 ı -

148 1) müslüman oldu ve saraya alındı (Si
cili-i Osman!, I, 195) Çok geçmeden kar
deşi Mehmed öldü, Ahmed Enderun'da 
yetişti ve timarlı sipahi oldu. Il. Bayezid 
döneminde yapılan Osmanlı-Memlük sa
vaşına Ankara sancak beyi olarak katıldı 
(Aşıkpaşazade, s. 230) . 1511 yılında Ana
dolu beylerbeyiliğine getirildi. ll. Baye
zid'in son zamanlarında hükümdarın 

oğulları arasında meydana gelen olaylar
da Selim'in yanında yer aldı ve Şehzade 
Ahmed'e karşı gönderilen öncü kuwet
lere kumanda etti. Bir rivayete göre Ah
med"i yakalayan bizzat Dukakinzade'
dir. Başka bir rivayete göre ise Duka
kinzade şehzadenin kendisine yaptığı 

vezirlik teklifini reddetmiştir (Hammer. 
IV, 108) 

Dukakinzade Ahmed Paşa, Yavuz Sul
tan Selim'in Şah ismail'e karşı düzenle
diği iran seferinde de önemli hizmet
Ierde bulundu. Edirne'de toplanan sa
vaş divanına katılan devlet adamları ara
sında o da vardı. Osmanlı ordusu Seyit
gazi'ye gelince Yavuz Sultan Selim Ah
med Paşa'yı 20.000 timarlı sipahi ile Si
vas taraflarına gönderdi. Asıl orduya Si
vas'ta katılan Ahmed Paşa, Çaldıran Sa
vaşı'nda ikinci vezir olarak merkezde 
padişahın yanında yer aldı. Zaferin ka
zanılmasından sonra yanında Defterdar 
Plrl Mehmed Çelebi ve meşhur tarihçi 
idrfs-i Bitlisf olduğu halde SOO kadar 
kapıkulu askeriyle Tebriz 'e gönderildi. 



Bu öncü heyet ve kuwetin başlıca göre
vi, Şah İsmail'in hazinesini muhafaza et
mek ve halkı yatıştırmaktı. 

Fakat diğer taraftan ordu yorucu İran 
seferinden bir an önce geri dönmek is
tiyordu. Amasya'ya girilirken yeniçeriler 
ayaktanmışlar ve halkın mallarını yağ

malamışlardı. Olaya adı karışanlar ara
sında Vezfriazam Hersekzade Ahmed 
Paşa ile ikinci vezir Dukakinzade Ahmed 
Paşa da vardı. Her ikisi de eski bir Türk 
geleneğine göre çadırları başlarına yıkı
larak görevlerinden aziedildiler (Hüseyin, 
s. 907) Ancak Yavuz çok geçmeden 18 
Aralık 1514 tarihinde Dukakinzade'yi ve
zfriazamlığa getirdi. Amasya'da yeniçeri
ler tekrar ayaklanmışlar. Vezir Pfrf Meh
med Paşa ile padişahın hacası Halfmf 
Çelebi'nin evlerini yağmalamışlardı. Bir 
söylentiye göre basılan evler arasında 
vezfriazamın evi de vardı. Ancak Yavuz 
Selim'in yaptırdığı tahkikat neticesinde 
tahrikçiler içinde Dukakinzade'nin de 
bulunduğu anlaşıldı. Önce görevinden 
alınan vezfriazam. muhakeme sırasında 
suçunun sabit olması üzerine bizzat pa
dişah tarafından dövüldü ve kılıçla ya
ralandı , sonra da 18 Muharrem 921 (4 
Mart 1515) tarihinde öldürüldü (Haydar 
Çelebi, I, 464). 

Dukakinzade 'nin öldürülmesinin bir 
başka sebebi de İran seferi sırasında Os
manlı padişahına kafa tutan Dulkadıroğ
lu Alaüddevle ile mektuplaşmasıdır. Ve
feyat-ı Seldtfn'de adı Ali olarak geçen 
Ahmed Paşa'nın ölümüne " aşık-ı cen
nat" terkibiyle tarih düşürülmüşse de 
yanlıştır (Ayvansarayl, s. 160) Vezfriazam
lığı iki buçuk ay kadar devam eden Du
kakinzade Ahmed Paşa'nın cesedi İbn 
Kemal'in dedesi Kemal Paşa'nın Amas
ya'daki türbesine gömülmüştür. Duka
kinzade, tarihçi Peçuylu İbrahim tara
fından beceriksizlik.le ve Pfrf Mehmed 
Paşa'nın vezirliğini kıskanmakla itharn 
edilmektedir (Tarih, I, 385-386) 

Malları müsadere edilen Ahmed Paşa'
nın birçok hayratı ve evkafı vardır (Gök
bilgin, s. 406-407) Önce ll. Bayezid'in to
runlarından Ayşe Hanım Sultan'la, son
ra da Yavuz'un kızı Fatma Sultan'la ev
lenen Dukakinzade'nin nesli yüzyıllarca 
devam etmiştir. Oğlu Mehmed Paşa Ka
nünf devrinde Semendire. Mısır ve Ha
lep beylerbeyiliklerinde bulunmuş devlet 
adamlarındandır. Onun oğlu Osman Bey 
ise müderrislik yapmış, Mısır ve istan
bul kadılıklarında bulunmuş alim ve mü-

elliflerdendir. Bazan kendisiyle karıştırı
lan Dukakinzade Ahmed Bey ile (LatffT. 
s. 87) ünlü divan şairi Taşlıcalı Yahya Bey 
de Dukakinzacte Ahmed Paşa'nın torun
larındandır. 
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oOıABi, EbU Bişr 
( <f.')I_,..UI ~ Y.l ) 

Ebu Bişr Muhammed b. Ahmed 
b. Hammad ei·Verrak ed-Dı1lab'i 

(ö. 310/ 923) 

Muhadd.is ve tarihçi. 
_j 

224'te (839) Horasan'da Rey yakınla
rındaki Dülab köyünde doğdu . Sem'anf, 
doğrusu "Devlabf" olan bu kelimeyi hal
kın "Dülabf" şeklinde söylediğini kaydet
mektedir. Atalarının mesleği olan dotap
çılığa veya köyüne nisbette Dülabi diye 
anıldığı sanılmaktadır. İbn Hacer el-As
kala ni ise babasının Bağdat yakınların
daki Dülab köyünde oturduğunu ifade 
etmektedir. Nisbeteri arasında Ensarf ve 
Razi de vardır. 

Dülabi memleketi olan Rey'den başka 
Küfe, Basra. Bağdat, Dımaşk, Mekke ve 
Medine'de Bündar diye tanınan Muham-

DÜLABT, Ebu Bişr 

med b. Beşşar. İbnü ' ı- Müsenna, Ziya d 
b. Eyyüb gibi hocalardan hadis okudu. 
Kendisinden de İbn Ebü Hatim er-Razi, 
İbn Adi, Taberanf. Ebü Hatim İbn Hibban 
gibi meşhur alimler rivayette bulundu
lar. Dülabi 260 (873-74) yılında Mısır'a 

gitti ve büyük bir ihtimalle hayatının so
nuna kadar orada oturdu. Mısır'da dev
rin alimlerine katiplik yaptığı, onların 

eserlerini istinsah ettiği için "ei-Verrak" 
ve "en-Nasih" lakaplarıyla anıldığı belir
tilmektedir. Seksen yaşını geçmişken 

Mısır'dan hac yolculuğuna çıkan Dülabf, 
31 O yılı Zilkade ayında (Mart 923) Mek
ke ile Medine arasındaki Are mevkiinde 
vefat etti. Bazı müellifler Sem'anf'ye da
yanarak onun 320'de (932) vefat etti
ğini kaydetmişlerse de kaynakların bü
yük çoğunluğu önceki tarihi zikretmek
tedir. 

Memleketinde ve gittiği şehirlerde pek
çok alimden ilim tahsil eden Dülabi ha
dis, fıkıh ve özellikle biyografide kendi
sini kabul ettirmiştir. 

İbn Adi'ye göre Dülabf. ehl-i hadisin 
ileri gelenlerinden Nuaym b. Hammad 'ı 

ehl-i re'ye karşı oldukça sert davranma
sı yüzünden yalancılıkla itharn etmiş, bu 
sebeple de tenkide uğramıştır. Ancak 
Nuaym b. Hammad'ın sika* olmadığını 
ve münker hadisler rivayet ettiğini baş
kaları da ileri sürmüştür. Darekutnf'nin 
Dülabi hakkındaki değerlendirmesi ise 
bu değerlendirme ile ilgili cümlenin fark
lı şekillerde okunması sebebiyle anlaşı
lamamaktadır. Bir okuyuşa göre Dare
kutnf. "Onu tenkit ediyorlar, fakat hak
kında hayırdan başka ( ..r.> ~l ) bir şey 
bilinmiyor" demiş ; bir başka okuyuşa 
göre de, "Son durumuna (.,r.>~l) baka
rak onu tenkit ettiler" ifadesini kullan
mıştır. Bununla beraber Dülabi'yi bazı 

alimler tenkit, bazıları da takdir etmiş
lerdir. 

Eserleri. 1. el-Küna ve'l-esma, (1-II, 
Haydarabad 1322). Hz. Peygamber'in isim 
ve künyeleri ve bunlara dair rivayetlerle 
başlayan eser aşere-i mübeşşerenin kün
yeleri hakkında bilgi vermekte. daha 
sonra sahabe, tabifn ve diğer muhaddis
lerin künyelerini alfabetik sıraya göre 
kaydetmektedir. Adnan Ali Şellak eser
deki hadislerin, diğer rivayet ve ravile
rin fihristini hazırlayarak Fihrisü 'l-eJ:ıa

diş ve'l- aşar li- Kitabi'J- Küna ve'l- es
ma, adıyla neşretmiştir (Beyrut 1407/ 
1987) Z. e?-?.ürriyyetü't-tahire ve'l 
mutahhara. Eserin bir nüshası Köprülü 
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