
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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oOLABf. Ebu Bişr 

Kütüphanesi'nde (nr 428/ 2, vr. 60 ' - 117' ), 

başka bir nüshası da Tunus'ta bir özel 
kütüphanede bulunmaktadır (Sezgin, I, 
172) 
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ı 
DÜıABi, Muhammed b . Sabhah 

ı 

( U'!~_,..ıı <:~ı cr. ~ ) 
Ebu Ca'fer Muhammed 
b. es-Sabbah ed -Dülabl 

(ö. 227 /841) 

Muhaddis. 
L .J 

Aslen Heratlı olup 1S1 'de (768) Rey 
yakınlarındaki Dülab ( Deviab) kasabasın
da doğdu ve buraya nisbette Dülabi di
ye tanındı. Bazı kaynaklarda Bezzar di
ye geçerse de bez imalat ve ticareti yap
tığı için Bezzaz lakabıyla, Müzeyneliler'in 
mevla* sı olduğundan Müzenf, Bağdat'a 
yerleşip orada ikamet ettiği için Bağda

di nisbeteriyle de anılır. Dülabf, hadisle
rini çok iyi bildiği Hüşeym b. Beşir'den 
başka Abdullah b. Mübarek, Cerır b. Ab
dülhamld, Süfyan b. Uyeyne, Yezld b. 
Harun gibi muhaddislerden hadis riva
yet etmiştir. Kendisinden de Ahmed b. 
Hanbel, Yahya b. Main, Buharl, Müslim, 
Eb O DavOd, EbO Hatim er- Razi, Eb O 
Zür'a er-Razı. EbO Zür'a ed-Dımaşkl gi
bi meşhur alimler rivayette bulunmuş
lardır. 

Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Mafn, EbO 
Hatim er- Razı ve İbn Hibban gibi hadis 
otoriteleri Dülabi'nin sika * bir ravi ol
duğunu belirtirler. Bablara göre tasnif 
edildiği söylenen küçük es-Sünen'inin 
günümüze gelip gelmediği bilinmemek
te ve hakkında fazla bilgi bulunmamak
tadır. Rivayetleri Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned 'i ile BuMrf ve Müsliin'in el-Cc1-
mi Vs- şa~~ 'lerinde ve Ebü Davüd 'un 
es-Sünen'inde yer almaktadır. Kütüb-i 
Sitte'nin diğer müellifleri de hoca ları va
sıtasıyla ondan aldıkları hadisiere kitap
larında yer vermişlerdir. 
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Dülabl, ömrünün büyük bir kısmını 

geçirdiği Bağdat'ta (Kerh yakasında) Mu
harrem 227' de (Kasım 841) vefat etmiş
tir. 
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~ AKiF K öTEN 

DULKADIR EY ALETİ 

Osmanlı Devleti'nde 
XVI. yüzyıl başlarında kurulan 
ve bugünkü Maraş ve çevresini 

içine alan eyalet . .J 

Kananı Sultan Süleyman döneminin 
(1520-1566) başlarında kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Eyaletin adı kaynaklarda, 
Osmanlı döneminden önce bölgeyi idare
sinde bulunduran Dulkadır Beyliği'ne iza
feten Dulkadır veya Dulkadriyye, bazan 
da Farsça' nın tesiriyle Zülkadr veya Zül
kadriyye olarak geçer. Özellikle XVII. yüz
yıldan sonra buraya, merkezi olan Ma
raş'tan dolayı Maraş eyaleti de denmiş
tir. Ayrıca XVI. yüzyıla ait bazı kaynak
larda bu eyalet için, bölgede Dulkadırlı 
adıyla konar göçer büyük bir Türkmen 
teşekkülünOn yaşamasından dolayı Türk
man vilayeti adı da kullanılmıştır. 

Maraş ve çevresini idareleri altında 

bulunduran Dulkadıroğulları 1 S 1 S yılın
da Osmanlı hakimiyetine girince bura
nıi1 idaresi, bey ailesinden olan ve daha 
önce Osmanlılar'a sığınan Şehsuvaroğlu 
Ali Bey'e verildi. Ali Bey'in ortadan kal
dırılmasından (15 21) sonra Dulkadır Bey
liği Osmanlı idari teşkilatındaki yerini al
dı . Ancak buranın bir beylerbeyilik mer
kezi olarak hangi tarihte teşkil edildiği 
belli değildir. İbn Kemal. Şehsuvaroğlu 
Ali Bey'in öldürülmesinden sonra bunun 
tasarrufundaki bölgenin beş sancağa 

ayrıldığını ve bu sancaklara merkezden 
idareciler tayin edildiğini yazar, ancak 
bir beylerbeyinin tayininden söz etmez 
(Tevarfh-i Al-i Osman, X. Defter, s. 265, 

292) . Nitekim 1 S26 yılında tanzim edi
len bir icmal defterinde de bölgenin Os
manlı idaresine girdikten sonra Zülkad-

riyye vilayeti adı altında kaydedildiği gö
rülmektedir (BA, TD, nr. 998, s. 408-409) . 

Burada "beylerbeyilik" kelimesine ve bey
lerbeyinin hassına rastlanmaması , vila
yet kelimesinin beylerbeyilik veya eya
let değil bölge manasında kullanıldığını 
göstermektedir. Bu tarihte, daha önce 
Dulkadır Beyliğ i' ne ait yerlerin sını rını 

muhafaza ettiği anlaşılan vilayet Maraş 
ve Bozok adında iki sancağa sahipti. Ma
raş sancağı merkez Maraş'tan başka El
bistan, Kars (Kars- ı Zülkadriyye, Kars - ı 

Mar'aş) ve Zamantı ; Bozok sancağı ise 
merkez Bozok ile Kırşehir kazalarını içi
ne atmaktaydı. Dolayısıyla İbn Kemal'in 
zikrettiği beş sancağın aslında bu idari 
bölgeleri gösterdiği söylenebilir. Bu du
rumda Şehsuvaroğlu Ali Bey'in öldürül
mesinden hemen sonra eyaletin kurul
duğuna dair bilgiler doğru olmamalıdır. 

Bu sırada vilayet dahilinde yaşayanla
rın önemli bir kesimini, Dulkadır Beyli
ği'nin bakiyesi olan konar göçer Dulka
dırlı Türkmenleri teşkil etmekteydi. Ni
tekim 69.481 hane (yaklaş ık 350.000 kişi) 

olan vilayetin toplam nüfusunun 48.66S 
hanesini (yaklaş ı k 245 .000) konar göçer 
Dulkadırlı Türkmenleri, 18.1 SB hanesini 
yerleşik müslüman ve 2631 hanesini de 
hıristiyanlar oluşturmaktayd ı. Ayrıca vi
layet dahilinde S23 köy, 3412 mezraa, 
62 çiftlik, 64 kışlak ve 3S yaylak vardı. 

1 S27 tarihli olduğu tahmin edilen bir 
listeye göre Zülkadriyye vilayetine dahil 
olan Maraş Karaman beylerbeyiliğine, 

Bozok ise Rum beylerbeyiliğine bağlı bu
lunmaktaydı (Kunt, s. 128). Muhtemelen 
Dulkadır beylerbeyiliğinin kuruluşu, Ve
zlriazam İbrahim Paşa'nın bölgede çıkan 
Kalenderoğlu isyanını bastırmasından 

( 1527) hemen sonra asayişi sağlamak 

için yapılan idari düzenlemeler sonucu 
gerçekleşmiştir. Nitekim Celalzade, 1 S38 
Bağdan seferine çıkılırken yörelerini mu
hafazada bırakılan beylerbeyHer arasın
da Dulkadır beylerbeyini de sayar (Ta

bakatü' l -memalik, vr. 296b)_ 1S48'de eya
letin beş sancaktan meydana geldiği tes
bit edilebilmektedir. Bunlar Maraş, Bo
zak, Sis (Kazan), Ayıntab ve Üzeyr sancak
larıdır (BA, A.RSK, nr. 1452, s. 161-166). 

Celalzade ise eyaletin sancaklarını Ma
raş, Bozok, Ayıntab, Üzeyr ve Tarsus ola
rak gösterir (Tabakiitü'l-memalik, vr. 17• ). 

1 S68-1 S7 4 yıllarındaki bir diğer sancak 
tevcih defterinde eyaletin altı sancağa 

ayrıldığı görülmektedir. Bu sancaklar 
Maraş, Malatya, Sis, Ayıntab, Kars ve 


