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DUKAS

– —DUMLU, Mehmet
(1929-2011)

Halvetî-Şâbânî şeyhi.˜ ™

Kü tah ya’da doğ du. Ba ba sı Kü tahya’nın 

ta nın mış ai le le rin den Hur şidzâde ler’den 

Ömer Lut fi Bey, an ne si Ha cı Ali oğulla-

rın dan Ay şe Ha nım’dır. Nak şi bendî 

meşâyi hin den olan de de si Hur şid Efen di 

Bu ha ra’ da ye tiş miş, bir sü re İs tan bul’da 

mü der ris lik yap tık tan son ra Kü tah ya’ya 

yer leş miş tir. Meh met Dum lu, on üç ya-

şın da iken Müf tü Hâfız İb ra him Rüş dü 

Efen di’nin ya nın da hâfız lık eği ti mi ne baş-

la dı, se kiz ay gi bi kı sa bir sü re de hıf zı nı 

ta mam la dı. 1949’da ar ka daş la rıy la bir-

lik te İs tan bul’a gi de rek ho ca sı İb ra him 

Efen di’nin sı nıf ar ka da şı olan Be ya zıt 

Ca mii ima mı Ab dur rah man Gür ses’ten 

kı ra at oku yup icâzet al dı. Kü çük yaş lar da 

ken di ni ta sav vuf la il gi li bir or ta mın için de 

bul du. Ba ba sıy la bir lik te soh bet le ri ne ka-

tıl dı ğı Kå dirî şey hi Al tın taş lı Ha lil Efen di 

ilk et ki len di ği ki şi ler den dir. On ye di-on se-

kiz yaş la rın da Kü tah ya Mev levîhâne si’nin 

son şey hi Âkif De de’ye in ti sap et ti. As ker-

lik gö re viy le İz mir’de bu lun du ğu sı ra da 

Ha tu ni ye Ca mii ima mı Kå dirî şey hi Sezâi 

Efen di’nin soh bet le ri ne ka tıl dı. As ker lik 

dö nü şü 1952’de bir sü re Kü tah ya Ba yın-

dır lık İl Mü dür lü ğü’nde me mur luk yap tı. 

1953 yı lı so nun da bu gö re vin den ay rı lıp 

imam lık ve Kur’an kur su ho ca lı ğı yap ma-

ya baş la dı. Şe hit ler Ca mii, Ena lı ca Ah med 

Mes ci di ve Ye şil ca mi’de uzun yıl lar imam-

ha tip lik yap tık tan son ra 1976’da emek li-

ye ay rıl dı.

1953’te ba ba sı nın ar ka da şı olan, mah-

ke me başkâtip li ğin den emek li Elifzâde 

Nûri Efen di va sı ta sıy la Uşak lı Hal vetî-Şâ-

bânî şey hi Mus ta fa Efen di’ye (Öz yü rek) in-

ti sap et ti. 1965’te sey rü sülûkü nü ta mam-

la yıp hilâfet al dı. İr şad fa ali ye ti ni ve fa tı na 

ka dar Kü tah ya’da sür dür dü. 2011 yı lın da 

il gi li ay rın tı lar son de re ce önem li dir. Du-

kas’ın ça lış ma sı nın ikin ci bö lü mü 1421-

1451 yıl la rı ara sın daki II. Mu rad dö ne mi ni 

içe rir. Bu bö lüm de Dukas, II. Mu rad’ın 

ba şa rıla rı na te mas eder (Mus ta fa Çe le bi 
ola yı, Selânik’in fet hi, Var na ve II. Ko so va 
sa vaş la rı). Ardın dan Fâtih Sul tan Meh-

med’in 1451-1462 yılla rın da ki fa ali yet le ri-

ne ge çer. Bu kı sım ça lış ma nın üçün cü ve 

son bö lü mü ola rak ni te len di ri le bi lir. Son 

bö lü mün bü yük bir kıs mı İs tan bul’un fet-

hi ne ay rıl mış tır. Du kas’ın Fe tih es na sın da 

İs tan bul’da bu lun ma dı ğı ese rin de ki, “Sa-

vaş tan son ra öy le rast gel di, (Türk ler’den) 

ni ce ki şi ba na de di ler ki ...” ve, “Ba zı la rı da 

di yor lar ki ...” cüm le le rin den an la şı la bi lir. 

Bu ara da ese rin özel lik le ilk Os man lı ta ri-

hi nin bil gi boş luk la rı nı dol du ra cak öne me 

sa hip ol du ğu söy le ne bi lir. Yaz ma la rı Pa ris 

ve Va ti kan’da mev cut olan Du kas’ın ta ri hi 

ilk de fa I. Bul li al dus ta ra fın dan 1649’da 

Pa ris’te ya yım lan mış, da ha son ra 1834’te 

I. Bek ker ta ra fın dan Bonn Bi zans kül li ya-

tın da ve J. P. Mig ne ta ra fın dan 1866 yı-

lın da Pat ro lo gi ae Gra eca se ri si içe ri sin de 

çı ka rıl mıştır. Vladi mir Mir mi roğ lu ese ri 

Türk çe’ye ter cü me et miş (Bi zans Ta ri hi, 
İs tan bul 1956), ça lış ma nın İs tan bul’un 

fet hiy le il gi li kı sım la rı 1953’ te mo dern 

Yu nan ca’ya çev ril miş tir. Ay nı za man-

da Va si le Gre cu ta ra fın dan Ru men ce’ye 

(His to ria Tur coby zan ti na, Bük reş 1958) 
ve H. J. Ma go uli as ta ra fın dan İn gi liz ce’ye 

(Dec li ne and Fall of Byzan ti um to the Ot-
to man Turks, Det ro it 1975) ak ta rıl mış tır. 

Du kas’ın ese ri nin dö ne min Yu nan ca’sı ve 

mo dern Yu nan ca’sı nı içeren bas kı sı nı Ka-

ra lis ger çek leş tir miş tir (Byzan ti no tur ki-
ki Is to ria, Ati na 1997). Ese rin Türk çe’ye 

ikin ci ve da ha dik kat li çe vi ri si Bil ge Umar 

ta ra fın dan ya pıl mış tır (Ta rih, Ana do lu ve 
Ru me li 1326-1462, İs tan bul 2008).
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ÿLe vent Ka ya pı nar

ai le sin den gel miş ol ma sı do la yı sıy la onun 

An tik Yu nan kül tü rü ve Kut sal Ki tap bil-

gi si ne sa hip bir ki şi ola rak ye tiş ti ril di ği 

ka bul edil mek te dir. Aris to ve Pla ton’un 

adı nı ana rak on la rın ki tap la rın dan bah-

set ti ği gi bi yer ad la rı nı ço ğu za man An tik 

Yu nan dö ne min de kul la nı lan lar dan se çer. 

Bu yö nüy le Du kas, Türk böl ge sin de doğ-

muş, ha ya tı nı La tin ler’den ka za nan, fa-

kat gön lü ve ak lı Bi zans’ta olan bir ay dın 

pro fi li çi zer.

Du kas’ın ta ri hi, Bi zans dö ne min de bu 

alan da Yu nan ca ka le me alın mış pek çok 

eser de gö rül dü ğü gi bi her han gi bir baş-

lık ta şı maz. Bu tür eser ler da ha son ra 

“his to ria” (ta rih) di ye ad lan dı rıl dı ğın dan 

Du kas’ın ese ri de ay nı şe kil de zik re dil-

miş tir. Eser üze rin de ça lı şan Gre cu, 

Türk-Bi zans Ta ri hi adı nı ter cih eder-

ken Ka ra lis Bi zans-Türk Ta ri hi baş lı-

ğı nı kul lan mış tır. Du kas’ın ça lış ma sı nın 

ana kay nak la rı 1421’ den ön ce ki olay lar 

için Ni ki tas Ho ni ya tis (Cho ni ates), Yu an nis 

Anag nos tis ve Ni kep ho ros Gre go ras’tır 

(Mo ravc sik, II, 248), ay rı ca La tin ce ve 

Türk çe kay naklar dan da fay da lan mış tır. 

Du kas’ın ese ri de ara başlıklara ve ara 

alt baş lık la ra bö lün müş, bu ara başlık-

lar ori ji nal yaz ma da ra kam de ğeri olan 

harf ler le gös te ril miş tir. Eser kırk beş ara 

baş lık tan oluş mak ta dır. Son ra dan eser 

üze rin de ça lı şan araş tır ma cı lar bu ara 

baş lık la rı ad lan dır mış tır. Ki tap bir bü tün 

ola rak dü şü nül dü ğün de XIV ve XV. yüzyıl 

Os man lı-Bi zans-La tin iliş ki le ri nin ta ri hi 

ola rak ka bul edi le bi lir.

Du kas’ın ça lış ma sı nı ha cim ve içe-

rik ba kı mın dan üç bö lüm de ele al mak 

müm kün dür. Bi rin ci bö lüm ha cim ola-

rak ese rin üç te bi rin den faz la sı nı oluş tu-

rur ve 1421’de Çe le bi Sul tan Meh med’in 

ölü mü ne ka dar ki olay la rı an la tır. Bü yük 

öl çü de Tev rat’tan alı nan bil gi le re da ya-

nan, dün ya nın ya ra tı lı şın dan İs tan bul’un 

1204 yı lın da ki La tin iş ga li ni an la tan ilk 

ara baş lık ça lış ma nın gi ri şi ni te li ğin de dir 

(Ka ra gi an no po ulos, s. 394-395). 1204’ten 

son ra Türk ler’in Ba tı Ana do lu ve Aşa ğı 

Mar ma ra böl ge si ne yer leş me le ri ikin ci 

ara baş lık ta ele alı nır. I. Mu rad dö ne mi ni 

yak la şık üçün cü ara baş lık içe rir. Dör dün-

cü ara baş lık tan itiba ren Yıl dı rım Ba ye zid 

dö nemi ne baş la nır. Be şin ci ara baş lık tan 

on ikin ci ara baş lı ğa ka dar Du kas an la tı mı 

sı ra sın da kro no lojik ge ri ye dö nüş ler ya par 

ve özel lik le Sultan Or han dö ne min de ki Os-

man lı-Bi zans ilişki le ri ni ele alır. Ar dın dan 

tek rar Yıl dı rım Ba ye zid dev ri ne dö ner. 

Bu bö lüm de an la tı lan Fet ret dö ne miy le 
Mehmet

Dumlu
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DÛRÎ, Abdülazîz

Üni ver si te si’nin ilk nü ve si ni oluş tu ran 

Ede bi yat Fa kül te si’nin ku ru lu şuy la gö rev-

len di ril di ve uzun sü re de kan lı ğı nı yap tı 

(1949-1958). 1955-1956’da Lon dra Üni ver-

si te si’nde bu lun du. 1959-1960’ta Bey rut 

Ame ri kan Üni ver si te si’nde mi sa fir öğ re-

tim üye li ği, 1963-1968 yıl la rın da Bağ dat 

Üni ver si te si’nde rek tör lük yap tı. 1969’da 

Irak’ta ki si yasî is tik rar sız lık yü zün den ül-

ke si ni ter ke dip bir yıl Bey rut Ame ri kan 

Üni ver si te si’nde ça lış tı. 1970’ten iti ba ren 

Ür dün Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Ta-

rih Bö lü mü’ne öğ re tim üye si ta yin edil di. 

Bun dan son ra idarî gö rev al ma yıp öğ re tim 

ve araş tır ma fa ali yet le riy le meş gul ol du, 

Ür dün’de İs lâm ta rih çi le ri nin ye tiş me si ne 

bü yük kat kı sağ la dı. 2005 yı lı na ka dar bu 

üni ver si te de ders ver me yi sür dür dü. 19 

Ka sım 2010’da Am man’da ve fa tı na ka dar 

Ür dün Üni ver si te si li sans üs tü öğ re tim da-

nış man lı ğı na de vam et ti. Dû rî’ nin eser le-

ri Arap dün ya sın da ol du ğu ka dar ulus lar 

ara sı aka de mik çev re ler ce de bü yük tak dir 

gö re rek ya ban cı dil le re çev ril miş, ken di si 

pek çok ku rum dan fahrî dok to ra un va nı 

ve ödül al mış tır.

Ab dü lazîz ed-Dû rî te mel ola rak üç alan-

da ça lış ma yap mış tır. İlmî ha ya tı nın ilk 

dö ne min de İs lâm ta ri hi ve özel lik le İs lâm 

eko no mi si ve sos yal ta ri hi, da ha son ra ki 

dö nem ler de ta rih fel se fe si ve me to do lo ji si, 

ni ha yet Arap mil le ti ve hü vi ye ti nin te şek-

kü lü üze ri ne eser ler ver miş tir. Eser le ri ve 

ye tiş tir di ği ta le be le riy le Arap ta rih çi li ğin-

de bir ekol ha li ne gel miş, “şey hu’l-mü er-

rihîne’l-Arab” la ka bıy la ta nın mış ve İs lâm 

ta ri hi ne ye ni bir ba kış açı sı ge tir miş tir. Ta-

ri hi, kim li ğin olu şu mun da önem li bir âmil 

ola rak gö ren Dû rî sa de ce si ya sal olay la rı 

ele alan ta rih ya zı cı lı ğı nı ek sik bu lur; ta ri-

hin kül tü rel, dinî, eko no mik ve sos yal yön-

le ri ne eğil me nin, bü tün cül ta ri hin ge rek-

li li ği ne ina nır. Râvile rin ve ta rih çi le rin eği-

lim le ri ni bil me den ta rih yaz ma nın isa bet li 

ol ma dı ğı nı, bu se bep le ön ce kay nak la rın 

ve mü el lif le rin in ce len me si ge rek ti ği ni 

meş ket miş tir. Kü tah ya’da çi ni tez yi na tı 

ko nu sun da genç lik yıl la rın dan be ri biz zat 

il gi le ne rek bu sa na tın ge liş me si ne kat kı da 

bu lun muş, şe hir de ki ta rihî eser le rin ta-

mir ve res to ras yo nuy la il gi li ça lış ma la ra ön 

ayak ol muş tur. Hı dır lık Mes ci di, Ana Sul-

tan Tür be si, Ye ni ce Han Mes ci di, es ki hü-

kü met ko na ğı, şa ir ve he kim Şeyhî Si nan 

Tür be si, Ev li ya Çe le bi Ko na ğı, Ger mi yan 

Be yi II. Yâkub’un sa ra yı olan Gök Şa dır van 

Med re se si, Se ki ören kö yün de ki Ho ra san 

Eren le ri Tür be si gi bi eser le rin ye ni le me 

ça lış ma la rı nı des tek le miş tir.
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Irak’ta Selâhad din’e bağ lı bir il çe olan 

Dûr’ da doğ du. Cebûr aşi re ti nin Şü veyfât 

ko lu na men sup tur. İlk eği ti mi nin ar dın-

dan hâfız lı ğı nı yap tı, or ta öğ re ni mi ni 

1936’da Bağ dat’ta ta mam la dı. Ay nı yıl 

üni ver si te tah si li için burs lu ola rak Lon-

dra’ya git ti. Li sans öğ re ni mi gör dü ğü 

Lon dra Üni ver si te si Do ğu ve Af ri ka Araş-

tır ma la rı Oku lu’ndan 1940’ta me zun ol du. 

Vla di mir F. Mi norsky’nin da nış man lı ğın da 

ha zır ladı ğı Stu di es on the Eco no mic Li-

fe of Meso po ta mia du ring the Fo urth 

Century A.H. ad lı te ziy le dok tor un va nı 

al dı (1942). Ken di si ne Lon dra Üni ver si te-

si’nde kal ma sı tek lif edil diy se de ka bul 

et me yip ül ke si ne dön dü.

1943-1948 yıl la rın da Bağ dat’ta dö ne-

min en yük sek eği tim ku ru mu olan Dârü’l-

mu al limîne’l-âli ye’ de (Yük sek Öğ ret men 
Oku lu) İs lâm ta ri hi ders le ri ver di. Bağ dat 

Üni ver si te si’ nin ku ru cu he ye tin de yer al dı. 

1949’da Maa rif Vekâle ti’ne bağ lı ter cü me 

bü ro su nun mü dür lü ğü ne ge ti ril di. Bağ dat 

has ta lan dı. Bir sü re İs tan bul’da te da vi 

gör dük ten son ra Kü tah ya’ya gö tü rül dü. 

Ay nı yı lın Ka dir ge ce si (27 Ağus tos) ve fat 

et ti. Mu sal la Me zar lı ğı’nda Sun‘ul lah Gay-

bî Tür be si ar ka sın da ba ba sı Ömer Lut fi 

Bey’in kab ri nin ayak ucu na def ne dil di. 

Ve fa tı na, “Vâh Şa‘bâniy ye’nin son şey hi 

göç tü bu gün” (İs ma il Ya kıt) mıs raı ta rih 

dü şü rül müş tür. Meh met Dum lu’nun tari-

kat sil si le si Uşak lı Mus ta fa Efen di, Uşak lı 

Ali Rızâ Efen di, Es ki şe hir li Sâdık Efen di, 

Sö ğüt Çal tı lı İsmâil Hak kı Efen di, Sö ğütlü 

Os man Efen di, Kü tah ya lı Sâlih Efen di, Ge-

re de li Ha lil Efen di va sı ta sıy la Şâbâniy ye 

ta ri ka tı nın Çer ke şiy ye ko lu nun pîri Çer keşî 

Mus ta fa Efen di’ye ula şır.

Şey hi nin ve fa tın dan son ra Kü tah ya’da 

ta rihî bir ko nak ta soh bet hal ka sı kurara k 

ir şad fa ali ye ti ne baş la yan Meh met Dum-

lu’ nun çev re si çe şit li şe hir ler den ge lip 

ken di si ne in ti sap eden ler le gi de rek ge niş-

le miş tir. Her yıl çe şit li ara lık lar la Kasta mo-

nu, An ka ra, An tal ya, İs tan bul, İz mir, Erzu-

rum, Es ki şe hir, Ço rum, Kon ya, Malat ya 

gi bi şe hir le re, ba zan da yurt dı şı na Avus-

tur ya, Al man ya, Kıb rıs, Yu na nis tan gi bi 

ül ke le re gi de rek ora larda ki mün te sip le-

rin ce dü zen le nen konfe rans la ra ve soh bet 

top lan tı la rı na ka tıl mış tır. Soh bet le rin de 

da ha çok Mevlânâ Celâleddîn-i Rû mî’ nin 

Me¦nevî’sin den hikâye ler an la tır, Niyâzî-i 

Mısrî, Sun‘ul lah Gaybî, Yûnus Em re di van-

la rın dan seç ti ği ko nuy la il gi li şi ir le ri okur 

ve açık lar dı. Bu soh bet le rin den ba zı la rı 

Bat ma yan Gü neş De vam Eden Göl-

ge ler (haz. Ay şe nur Sır, İs tanbul 2001) ve 

Hi ye’l-Fânî Hü ve’l-Bâkî (İs tan bul 2010) 
adıy la ya yım lan mış tır. Kü tah ya lı yaş lı lar-

dan ve ta sav vuf ter bi ye si al mış kim se ler-

den din le di ği hâtı ra la rı Kü tah ya lı Gö nül 

Sul tan la rı ad lı ki tap ta yer al mak ta dır 

(haz. Ay şe nur Sır, İs tan bul 2010).

Meh met Dum lu ta sav vuf la, Kü tah ya’nın 

ta rih, kül tür ve sa nat ha ya tıy la il gi li ko-

nu lar da bir çok te le viz yon prog ra mın da 

ko nuş ma lar yap mış, ba zı sem poz yum ve 

kon fe rans lar da bil di ri ler sun muş tur (me-
selâ bk. “Gaybî Sun’ul lah Efen di”, Kü tah-
ya lı Şa ir ler Sem poz yu mu-I [4-5 Ha zi ran 
1998], Kü tah ya 2000, s. 453-463). Kütah-

ya’ da ta sav vuf eği tim ve kül tü rü ne sa hip 

es ki tek ke men sup la rın dan, zâkir ba şı lık 

yap mış yaş lı ki şi ler den ve ho ca lar dan dinî 

mûsi ki ko nu sun da fay da lan mış, Türk 

mûsi ki si ma kam ve usul bil gi le ri ni öğ-

ren miş, yir mi yı lı aş kın bir sü re, Kü tah ya 

mer kez ca mi le rin de ki din gö rev li le riy le 

bir lik te res sam ve ney zen Ah met Ya ku-

poğ lu’ndan dinî ve kla sik mûsi ki eser le ri 

Abdülazîz

ed-Dûrî




