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ya kın dan ta nı dı. Emîr’in Ma li ye Veziri Mu-

ham med Bedî‘in kı zı Cemîle ile ev len di. 

Mek ke’de ken di si ne Ha rem-i şe rif ha tip li ği 

ve dört mez he be gö re fet va gö re vi ve ril di. 

Ha rem-i şe rif’te tef sir ve ha dis ders le ri 

okut tu, bu alan da da şöh re ti ya yıl dı, Hi caz 

ulemâsı nın ya nı sı ra İslâm dün ya sı nın çe-

şit li böl ge le rin den hac ve si le siy le Mek ke’ye 

ge len âlim ler ken di sin den fay da lan dı. 

Fas kra lı olan kar de şi Mevlây Ab dü lazîz 

el-Ale vî’ ye kar şı 1907’de ba ğım sız lı ğı nı 

ilân eden Me ra keş Va li si Ab dül hafîz el-

Ale vî’  nin, yap ma yı dü şün dü ğü re form-

lar ko nu sun da fi kir le rin den ya rar lan mak 

üze re ken di si ni Fas’a da vet et me si üze ri-

ne Dük kâ lî ül ke si ne dön dü. Er te si yıl Fran-

sa’nın des te ğiy le kar de şi ni mağlûp edip 

tah ta ge çen ye ni sul tan Mevlây Ab dül-

hafîz ta ra fın dan baş şe hir Fas’ta bü yük bir 

iti bar ve say gı gör dü. Sul tan çe şit li alan-

lar da gi riş ti ği ıs la hat lar ko nu sun da onun 

şah sın da önem li bir des te ğe ka vu şur ken 

o da sul tan dan al dı ğı des tek le Se lefî gö-

rüş le ri ni yay ma ya baş la dı, bid‘at ve hu ra-

fe le re kar şı ver di ği mü ca de ley le öne çık-

tı. Baş ta İbn Tey miy ye’nin eser le ri ol mak 

üze re Mı sır’da ba sı lan ve Se lefî gö rüş le ri 

içe ren ki tap lar ta le be le ri nin yar dı mıy la 

Fas mu hi tin de de ya yıl dı. 1910’da Ha re-

meyn’e vak fe dil mek ama cıy la ara zi sa tın 

al ma sı için sul tan onu Hi caz’a gön der di. 

Bu se ya ha ti, uğ ra dı ğı bü tün Arap ül ke le-

rin de iyi ce ta nın ma sı na ve si le ol du. Er te si 

yıl Fas’a dön dü ğün de Me ra keş ka dı lı ğı na 

ge ti ril di. 1912’de ül ke si Fran sa ta ra fın-

dan iş gal edi lin ce yö ne tim den çe kil mek 

zo run da ka lan Ab dül hafîz’den son ra kar-

de şi Mevlây Yûsuf b. Ha san tah ta geç ti ve 

Dük kâ lî’yi Ra bat’a ça ğı rıp Ad li ye ba kan lı ğı 

gö re vi ne ta yin et ti. Er te si yıl Yük sek Şer‘î 

İstînaf Mec li si ku rul du ğun da bu ku ru lun 

baş kan lı ğı, ay rı ca Din İş le ri ve Maa rif İda-

re si gö re vi de uh de si ne ve ril di. Ba kan lık ta 

kal dı ğı sü re ce (1912-1926) dev le tin dinî 

si ya se tin de, ad li ye ve eği tim alan la rın-

da ki re form lar da et ki li ol du. Ta ri kat la rın 

şer‘î esas la ra ay kı rı gö rü len âyin le ri ve 
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25 Zil ka de 1295’te (20 Ka sım 1878) Dük-

kâ lî böl ge sin de Cedîde şeh ri nin gü ne yin-

de ki Gar bi ye’ye ya kın Sıddîkåt ad lı bel de de 

dün ya ya gel di. Dükkâle ka bi le si nin Evlâdü 

Amr ko lu na bağ lı Sıddîkåt aşi re tin den ta-

nın mış bir ulemâ ai le si ne men sup tur. De-

de si Ebû Fâris Ab dü lazîz ile am ca la rı Ebû 

Şu ayb ve Mu ham med de âlim di. Dük kâ lî 

beş ya şın da ba ba sı nı kay bet ti ve am ca sı 

Mu ham med’in hi ma ye sin de ye tiş ti. Da ha 

son ra Ebü’l-Ab bas Ah med b. Maâşî’den 

kırâat-i seb‘ayı öğ ren di. Mem le ke tin de 

Mu ham med b. Azzûz ve Me ra keş Ka dı sı 

Mu ham med Tâhir es-Sıddîk¢ gi bi âlim ler-

den ders oku du. Ar dın dan Rîf böl ge sin de 

ve Tan ca’da fı kıh, ha dis, kı ra at ders le ri 

al dı ve genç yaş ta par lak bir ge le cek va-

ad et ti. Kral I. Ha san za ma nın da Me ra-

keş’te ki kra li yet sa ra yın da dü zen le nen, 

Mâlikî fık hı nın te mel me tin le rin den Halîl 

b. İs hak’ın el-MuÅta½ar ad lı ese ri ni ez-

ber le me ya rış ma sın da bi rin ci gel di ğin de 

he nüz on üç ya şın da idi. Bu sı ra da Dük-

kâ lî’nin ye di kı ra ati de bil di ği ni öğ re nen 

sul tan ken di si ni hu zu ru na ka bul ede rek 

he di ye ler ver di ve hil‘at giy dir di (1891).

1897 yı lın da Ka hi re’ye gi den Dük kâ lî al-

tı yıl bo yun ca Selîm el-Bişrî, Ali el-Bûlâk¢, 

Mu ham med Arabî ed-Desûk¢, Mu ham-

med Bahît el-Mutîî, Mu ham med Mah mud 

eş-Şink¢tî ve Ah med er-Rifâî gi bi Ez her 

ulemâsın dan ders oku du. Bu sı ra da Mı-

sır’da Cemâleddîn-i Efgånî, Mu ham med 

Ab duh ve M. Reşîd Rızâ gi bi ilim ve fi kir 

adam la rı nın ön cü lük et ti ği ve ba sın ya yın 

or gan la rın da ge niş bir şe kil de tar tı şı lan 

ıs lah dü şün ce sin den bü yük öl çü de et ki-

len di. Mek ke Emîri Şerîf Avn er-Refîk’in 

Ha rem-i şe rif için âlim bir imam gön de-

ril me si is te ği üze ri ne Ez her şey hi olan 

ho ca sı Selîm el-Bişrî’nin se çi miy le Mek-

ke’ye gön de ri len Dük kâ lî, ora da ara la rın da 

Bed red din el-Ha senî, Ab dul lah Savfân en-

Nab lusî, Ab dür rezzâk el-Baytâr, Ah med 

b. Îsâ en-Necdî gi bi şah si yet le rin de bu-

lun du ğu Ye men, Irak, Su ri ye ve Hin dis tan 

kö ken li bir çok âlim den icâzet al dı. Mek-

ke’de bu lun du ğu yıl lar da Se lefî dü şün ce yi 

ti va eden risâle si ne ce vap tır); Ri sâ le fî 

aÅ bâri ¼isân (el le×î bi’r-Ra bâ¹); Ri sâ le 

fî me dî ne ti FeŠâle; Øa rî ¼u’d-de lâ le fî 

½ı¼ ¼a ti ne se bi men se ke ne Dükkâle; 

Ri sâ le fî târîÅi’l-Ma³ rib fi’l-šadîm ve’l-

¼a dî¦; ™avßü’n-nib râs fî dev le ti Benî 

Va¹ ¹âs. Ay rı ca es ki dö nem ler den ken-

di za ma nı na ka dar Mağ rib’de kul la nı lan 

sik ke ler, geç miş ten bu gü ne Mağ rib’de 

ya hu di ler, Ah med b. Ab düs selâm Haccî 

es-Selâvî’nin bi yog ra fi si ve di ğer ba zı ko-

nu la ra da ir eser le ri var dır (eser le ri nin bir 
lis te si ve yaz ma nüs ha la rı için bk. ed-Dür-
re tü’l-yetîme, neş re de nin gi ri şi, s. 19-27).
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et miş, yal nız Kur’an ve Sün net’e dö nüş le 

Mağ rib hal kı nı ye ni bir sil ki ni şe yö nel te cek 

olan Se lefî dü şün ce yi ül ke de yer leş tir me ye 

ça lış mış tır. Ulemâ ara sın da ic ti had fik ri ni 

uyan dır mak, âlim le rin mez hep nas la rı na 

sı kı sı kı ya bağ lan mak tan vaz ge çip ter ci-

he baş vur ma sı nı, sün ne te ay kı rı gö rüş-

le ri ter ket me si ni sağ la mak ve ta ri ka ta 

bağ lı lık inan cı nı za yıf lat mak onun baş lı ca 

he def le riy di. Ka ra viyyîn âlim le ri nin bü yük 

bir kıs mı ken di si nin or ta ya koy du ğu Se-

lefîli ğe mey let me miş se de sün ne te bağ-

lı lı ğın ya yıl ma sın da Dük kâ lî önem li ba şa rı 

ka zan mış tır. Bir kı sım âlim ler ta ri kat la-

ra in ti sa bı, bir kıs mı ge le nek sel mez hep 

bağ lı lı ğı nı sür dü rür ken bir kıs mı da ha dis 

ve ic ti ha dın ih ya sı na yö ne le rek bid‘at ve 

hu ra fe le re kar şı çık mış tır. Fas Se lefî ha-

re ke ti nin mü ca de le si bid‘at ve hu ra fe ler le 

sı nır lı kal ma yıp sö mür ge ci güç le re kar şı 

bir di re ni şin oluş ma sı na da kat kı da bu-

lun muş tur. Ni te kim Se lefî dü şün ce, Fas 

ba ğım sız lık ha re ke ti nin do ğup ge liş me-

sin de en önem li âmil ler den bi ri ni teş kil 

ede rek ha re ke tin ide olo ji si ha li ne gel miş, 

ba ğım sız lık yan lı sı mil li yet çi eği lim ler ken-

di sin den bü yük öl çü de et ki len miş tir. Bu 

et ki Ce za yir ve Tu nus gi bi kom şu ül ke ler-

de de ken di ni gös ter miş tir.

Fran sız hi ma ye si dö ne min de üst len di ği 

ba kan lık gö re vin den do la yı ba zı çev re ler ce 

sö mür ge ci le re hiz met te bu lun du ğu yo-

lun da it ham la ra mâruz kal mak la bir lik te 

meşrû yö ne tim ola rak gör dü ğü Fas Alevî 

sul tan la rı na bağ lı ka lan Dük kâ lî, her han-

gi bir si yasî ha re ket ve ıs la ha tın ba şa rı lı 

ola bil me si için sos yal ve fikrî dö nü şü mü 

za ru ri gö rü yor du. Bu se bep le Mus ta fa 

Mu ham med Mâülay neyn’in oğ lu Ah med 

el-Hey be gi bi ba zı hâri kulâde lik le re ina na-

rak ken di sin den çok güç lü or du lar la ça tış-

ma ya gi ren li der le rin dav ra nış la rı nı tas vip 

et me miş tir. Ül ke si için fay da lı ola ca ğı dü-

şün ce siy le Fran sa ile uz laş ma yı tav si ye et-

miş, ke sin bi çim de ya ban cı üs tün lü ğüy le 

so nuç la na cak bir ça tış ma dan ne pa ha sı na 

olur sa ol sun sa kın mak ge rek ti ği ni di le ge-

tir miş tir (Cag ne, s. 355). Dük kâ lî, ken di 

dö ne min de ki ba zı ıs lah yan lı sı âlim ler gi bi 

gö rüş le ri ni içe ren eser ler bı rak ma mak la 

bir lik te (ya yım la nan iki kü çük ko nuş ma sı 
için bk. Kaytûnî, s. 117) ba sın ya yın va sı-

ta la rı nın yay gın ol ma dı ğı bir de vir de hal-

kın da ka tıl dı ğı ge niş çap lı ders le ri, ay rı ca 

gö rüş le ri ni di râ yet le tem sil eden ve yaz-

dık la rı eser ler, aç tık la rı eği tim ku rum la rı 

ara cı lı ğıy la bun la rı ya yan yet kin ta le be le-

ri sa ye sin de Mağ rib’de Se lefî dü şün ce nin 

önem li bir tem sil ci si ola rak gö rül müş tür. 

Dük kâ lî ha dis, fı kıh, hilâf il mi, kı ra at, 

tef sir, Arap di li ve ede bi ya tı alan la rın da 

ge niş bil gi sa hi bi, eşi ne az rast la nan ti-

tiz bir araş tır ma cı, ay rı ca ez ber le me ka-

bi li ye ti ko nu sun da dar bı me sel olan bir 

şah si yet tir. Onun el-Âcurrûmiy ye’yi bir 

gün de, İbn Mâlik’in el-El fiy ye’si ni on gün-

de, Halîl b. İs hak’ın el-MuÅta½ar’ını dört 

ay da ez ber le di ği nak le di lir. Mağ rib’de Se-

lefîler’in re isi, ha dis hâfız la rı nın so nun cu-

su, mü fes sir, müc te hid imam gi bi ni te-

lik ler le anı lır. Ha dis le ri fark lı me tin le ri ve 

muh te lif ri va yet yol la rıy la, râvi le rin cerh 

ve ta‘dîl ba kı mın dan du rum la rı nı be lir-

te rek zik re der; dört mez hep ima mı nın 

bir ha dis ten çı kar dı ğı hü küm le ri ve bu 

is tin ba tın key fi ye ti ni, ha di si de lil ola rak 

ka bul ve ya red ge rek çe le ri ni, hük mü ko-

nu sun da or ta ya çı kan gö rüş ay rı lık la rı nı 

ay rın tı lı bi çim de açık lar dı. Dük kâ lî, Mâlikî 

mez he bi ne bağ lı kal mak ve hü küm le ri-

ni sa vun mak la bir lik te ço ğu za man ken di 

gö rüş le ri ni de be lir tir, ay rı ca bir ko nu da 

de li li ni da ha güç lü bul du ğun da baş ka bir 

mez he bi be nim ser di.

Genç yaş ta gös ter di ği ye te nek, do ğu 

İs lâm dün ya sın da edin di ği ilmî ve fikrî 

bi ri kim, ay rı ca üst len di ği gö rev ler onun 

ıs la hat çı bir dü şü nür ola rak Fas’ın ilim, 

fi kir ve si ya set ta ri hin de önem li bir rol 

oy na ma sı nı sağ la mış tır. Uzun bir sü re 

(1897-1907) Do ğu’da ya şa yan, Mu ham-

med Ab duh’un ıs lah plan la rı nı uy gu la-

ma ya baş la dı ğı bir dö nem de Ka hi re’de 

bu lu nan Dük kâ lî onun gö rüş le rin den bü-

yük öl çü de et ki len miş tir. Ni te kim da ha 

son ra ken di si için Fas’ın Mu ham med Ab-

duh’u den miş tir. Mu ham med Ab duh ve 

M. Reşîd Rızâ’nın Mı sır’da yap tı ğı gi bi o 

da Ka ra viyyîn Med re se si’nin ar tık es ki miş 

olan müf re da tı na tef sir der si koy ma yı ba-

şar mış, Fas Sul ta nı Mevlây Sü ley man za-

ma nın da (1792-1822) Ah med et-Ticânî’nin 

tel ki niy le müf re dat tan kal dı rı lan tef sir 

ders le ri böy le ce ye ni den baş la mış tır. Kı ra-

at, nâsih-men suh, esbâb-ı nüzûl, meânî, 

ahkâm ve belâgat gi bi Kur’an ilim le ri ne de 

vâkıf olan Dük kâ lî tef sir ders le rin de top lu-

mu Kur’an’ın kı la vuz lu ğun da her tür lü hu-

ra fe, bâtıl inanç ve an la yış tan kur ta ra cak 

ıs lah çı fi kir le ri ni genç ta le be le re aşı la mış-

tır. Dük kâ lî’nin ikin ci önem li fa ali ye ti de o 

sı ra lar da sa de ce me tin le ri oku nup ge çi len 

ha dis ders le rin de di râ ye ti, ha di sin an lam 

ve ru hu na nü fu zu ön ce le yen, sün ne ti ih-

ya et me yi he def le yen bir öğ re tim me to-

du iz le me si dir. Ge nel de el-Mu va¹¹aß ve 

Øa¼î¼ayn ile sı nır lı ka lan oku ma la ra Kü-

tüb-i Sit te’nin di ğer ki tap la rı nı da da hil 

mü rid le rin uy gu la ma la rıy la il gi li hü kü-

met ka rar la rı na ön cü lük et mek le bir lik te 

ta ri kat şeyh le ri ne yö ne lik ağır eleş ti ri ler de 

bu lun ma dı.

Dük kâ lî, ge rek hü kü met üye le ri ge rek se 

sö mür ge yö ne ti ci le ri kar şı sın da hak bil di-

ği ni sa vu nup uy gu la mak tan ge ri dur ma dı, 

di ne ay kı rı gö rü nen uy gu la ma tek lif le ri ni 

im za la ma dı. Ni te kim böy le bir du ru mun 

or ta ya çık ma sı se be biy le gö re vin den af fı nı 

is te di. Bu nun üze ri ne ken di si ne onur ba-

kan lı ğı pâye si ve ril di. Bun dan son ra öğ re-

tim le ve Se lefî fi kir le ri ni yay mak la meş gul 

ol du. Bu mak sat la Fas’ın bir çok şeh ri ni do-

laş tı. Git ti ği her yer de et ra fın da ge niş bir 

ta le be hal ka sı te şek kül et ti, çe şit li ca mi, 

med re se ve zâvi ye ler de ders okut tu. Ders-

le rin de Fas’ta ki Ka ra viyyîn Ca mii’nin ya rı ya 

ka dar, Ra bat’ta Nâsı riy ye Zâvi ye si’nin ta-

ma men dol du ğu, çev re de bu lu nan es na-

fın da onun ders le ri ni din le di ği kay de di lir. 

Ra bat’ta ba kan lık gö re vi ne ge ti ril dik ten 

son ra ve fa tı na ka dar Nâsı riy ye Zâvi ye-

si, Mes cid-i A‘zam, Sîdî Fâtih Tür be si ve 

Mes cid-i Kub be gi bi yer ler de yir mi beş yıl 

ders ver di. Çe şit li ve si le ler le git ti ği Ka hi-

re’de Ez her ve Tu nus’ta Zeytûne ca mi le-

rin de okut tu ğu ders ler de bü yük rağ bet 

gör dü. Mağ rib’in ta nın mış âlim le rin den 

olup da Dük kâ lî’den ders al ma yan he men 

he men kim se nin bu lun ma dı ğı be lir ti lir. 

Fas’ın dinî, fikrî ve si yasî ta ri hin de et ki li 

ol muş ta le be le ri ara sın da Mu ham med b. 

Ab düs selâm es-Sâih, Ab düs selâm b. Ab-

dülkådir İbn Sûde, Ab bas el-Cirârî ile oğ lu 

Ab dul lah b. Ab bas el-Cirârî, Ab dül hafîz b. 

Mu ham med Tâhir el-Fâsî, Mu ham med 

Bâ kır el-Kettânî, Mu ham med İbrâhim el-

Ket tânî, Ab dul lah Kennûn, Allâl el-Fâsî, 

Mu ham med b. Ha san el-Hacvî, Ebü’l-Fazl 

İb nü’s-Sıddîk el-Gu marî, Mu ham med 

Muh târ es-Sûsî gi bi âlim ler sa yı la bi lir. 

Fas’ ta çağ daş mil li yet çi li ğin bü yük isim-

le ri nin ço ğu, onun en ön de ge len öğ ren-

ci le rin den Mu ham med b. Arabî el-Ale vî’ yi 

ken di ho ca la rı ve il ham kay na ğı ola rak 

anar. Fas sul tan la rı Mevlây Ab dül hafîz, 

kar de şi Mevlây Yûsuf ve bu nun oğ lu V. 

Mu ham med’in sal ta na tı nın ilk yıl la rın da-

ki hu zur ders le ri ni de yö ne ten Dük kâ lî’ye 

Sul tan V. Mu ham med ta ra fın dan “bü yük 

za bıt” de re ce siy le “Alevî ni şa nı” ve ril di. 

Ay rı ca üçün cü de re ce den Fran sız “Légi on 

d’hon ne ur” ni şa nıy la tal tif edil di. An cak 

bu ni şan la rı üze ri ne hiç tak ma dı. Uzun sü-

re de vam eden ağır bir has ta lı ğın ar dın-

dan 17 Tem muz 1937 ta ri hin de Ra bat’ta 

ve fat et ti ve Mevlây Mekkî el-Vezzânî’nin 

zâvi ye sin de def ne dil di.
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DÜKKÂLÎ, Ebû Þuayb

iç le rin de Ab dür rezzâk Bîg’in de yer al dı ğı 

Azer bay can lı esir le ri İs fa han’a gö tür dü. 

An cak 1199’da (1785) İs fa han’ı alan Âgå 

Mu ham med Han bu tut sak la rı ser best bı-

rak tı. Dün bülî, Teb riz’e dö ne rek te lif ile 

meş gul ol du. Ka çar Hü küm da rı Feth Ali 

Şah za ma nın da ve li aht Ab bas Mir za’nın 

hiz me ti ne gir di. 1804-1812 ve 1826 yıl-

la rın da ki İran-Rus sa vaş la rı na ta nık ol du. 

1241’de (1826) hac farîza sı nı eda eden 

Dün bülî Teb riz’de ve fat et ti.

Eser le ri. 1. ¥adâßišu’l-cinân. Mü el li fin 

Şî raz’ da ki ha ya tı, Şîraz lı şa ir ve âlimle rin 

bi yog ra fi le ri ve Ke rim Han Zend ile ka bi le si 

hak kın da mâlûmat içe ren bir eser dir. Bir 

nüs ha sı Meclis-i Şûrâ-yı Millî Kü tüp ha ne-

si’nde bu lun mak ta dır (nr. 9761). 2. Tec-

rü be tü’l-a¼ râr ve tes li ye tü’l-ebrâr. Za-

ma nın şa ir, ya zar ve âlim le ri nin bi yog ra fi-

le ri ni ve ça lış ma la rı nı içe ren bir tez ki re dir. 

1228’de (1813) ta mam la nan eser Ha san 

Kådî Ta bâtabâî ta ra fın dan ya yım lan mış tır 

(I-II, Teb riz 1349 hş./1970 – 1350 hş./1971). 
3. Te× ki re-i Nigâristân-ı Dârâ. Feth Ali 

Şah za ma nın da ki şa ir le rin bi yog ra filerini 

Judasz Krusinski’nin Dünbülî tarafından Ba½îretnâme  adıy-

la Farsça’ya çe virilen seyahatnâmesinin ilk sayfası  (İran 
Kitâbhâne-i Millî, nr. 5.10731)

Ab dü lilâh Bel kazîz, el-ƒi¹âbü’l-ı½lâ¼î fi’l-Ma³rib: 
et-Tekvîn ve’l-me½âdir, Bey rut 1417/1997, s. 18, 
57, 58, 78, 150, 224; İbrâhim el-Vâfî, ed-Di râ-
sâ tü’l-Æurßâniy ye bi’l-Ma³rib fi’l-šar ni’r-râbi£ 
£aşer el-hicrî, Dârül beyzâ 1420/1999, s. 205-206, 
235-237; Ab dül kerîm Gallâb, TârîÅu’l-¼are ke ti’l-
va ¹a niy ye bi’l-Ma³rib, Dârül beyzâ 1420/2000, I, 
62-63; Ab dul lah b. Ab dur rah man b. Ab dür rahîm 

el-Mu al limî, A£lâmü’l-Mek kiyyîn mi ne’l-šar-
ni’t-tâsi£ ile’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicrî, Lon don 
1421/2000, I, 427-428; Ab dül hafîz b. Mu ham-

med Tâhir b. Ab dül kebîr el-Fâsî, Mu£ce mü’ş-şü-
yûÅ: Riyâ²ü’l-cen ne ev el-müd hi şü’l-mu¹rib 
(nşr. Ab dül mecîd Hayâlî), Bey rut 1424/2003, II, 
240-242; Ah med Mü te fek kir, £Ulemâßü Câmi£ati 
İbn Yûsuf fi’l-šar ni’l-£işrîn, Me ra keş 1427/2006, 
s. 149-153; Ab düs settâr b. Ab dül vehhâb ed-Dih-

levî el-Mekkî, Fey²ü’l-me li ki’l-vehhâbi’l-mü te£âlî 
bi-enbâßi evâßili’l-šar ni’¦-¦âlis £aşer ve’t-tevâlî 
(nşr. Ab dül me lik b. Ab dul lah b. Dehîş), Mek ke 
1429/2008, I, 697; III, 2049-2051; Ha mâ hul lah 

Vu lid es-Sâ lim, ¥uccâc ve mu hâ ci rûn: £Ulemâßü 
bilâdi Şinš¢¹ (Morîtânyâ) fi’l-bi lâ di’l-£Ara biy ye 
ve Tür kiyâ, Bey rut 1433/2012, s. 261-262; E. 

J. Ams ter, Me di ci ne and the Sa ints: Sci en ce, 
Is lam, and the Co lo ni al En co un ter in Mo roc co, 
1877-1956, Aus tin 2013, s. 8, 46, 48, 50, 102; 
Ab bas el-Cirârî, “Ebû Şu£ayb ed-Dük kâ lî: Râßidü’l-
ı½lâ¼i’l-fikrî fi’l-Ma³ri bi’l-¼adî¦”, el-Ekâdîmiy ye, 
sy. 7, Ra bat 1990, s. 15-26; Ab dü lilâh el-Fâsî, “ed-
Dük kâ lî e½-Øıddîš¢, Ebû Şu£ayb”, Ma£le me tü’l-
Ma³rib, Ra bat 1421/2000, XII, 4063-4064.

ÿAh met Özel

– —DÜNBÜLÎ
( د )

Abdürrezzâk Bîg b. Necef Kulý Han
(ö. 1243/1827-28)

Kaçar dönemi tarihçisi,
edip ve þair.˜ ™

1176’da (1762-63) Hoy şeh rin de doğ du. 

Türk çe ko nu şan Kürt asıl lı Dün bülî aşi re ti-

ne men sup tur. Aşi ret uzun za man dan be-

ri Hoy ve Ba tı Azer bay can’ın Selmâs şeh ri-

ne hâkim bu lu nu yor du. Dün bülî aşi re ti nin 

li der le rin den olan ba ba sı Ne cef Ku lı Han, 

Nâ dir Şah’ın se fer le ri ne ka tıl mış, 1155’te 

(1742) Teb riz bey ler be yi ol muş, Ke rim 

Han Zend dö ne min de de ay nı gö re ve ge-

ti ril miş tir (1176/1762-63). Si yasî se bep ler-

den do la yı Ke rim Han Zend, Dün bülî ai le si-

ni Şîraz’a sür gün edin ce Ab dür rezzâk Bîg 

de he nüz on ya şın da iken ağa be yi Fazl Ali 

Bîg ile be ra ber Şîraz’a gön de ril di. On dört 

yıl bo yun ca Şîraz’dan hiç ay rıl ma dı. Bu 

sı ra da eği ti mi ni ta mam la dı ve şe hir de ki 

ilim mec lis le rin de bu lu na rak bir çok alan da 

bil gi sa hi bi ol du. Zend Hü küm da rı Ke rim 

Han öl dü ğün de Ab dür rezzâk Bîg Şîraz’da 

idi. Zend hâne da nı men sup la rı ara sın da 

çı kan taht kav ga la rı sı ra sın da Şîraz’ı ele 

ge çi ren Ali Mu rad Han Zend (1196/1782) 

Fas’ın Cedîde şeh rin de bir üni ver si te ye ve 

ül ke de ki ba zı eği tim ku rum la rı na onun 

adı ve ril miş tir (ta nın mış şa ir ve edip Ab-
dul lah b. Ab bas el-Kabbâc’ın Dük kâ lî 
hak kın da ki bir ka si de si için bk. Cirârî, II, 
321-322).

Dük kâ lî hak kın da ka le me alı nan mo nog-

ra fi ler ara sın da şun lar anı la bi lir: Ab dul lah 

b. Ab bas el-Cirârî, el-Mu¼ad di¦ü’l-¼âfı¾ 

Ebû Şu£ayb ed-Dük kâ lî (Dârül beyzâ 
1396/1976); Ab dül hakîm Berkâş, eş-ŞeyÅ 

Ebû Şu£ayb ed-Dük kâ lî: Ekâdîmiy ye 

£il miy ye tesîru £alâ ric leyhâ ve tü³ay yi-

ru ma£ahâ mec re’t-târîÅ ([bas kı ye ri yok] 
1989); Ca‘fer b. Ah med en-Nâsırî, Ter ce-

me tü şeyÅinâ el-£allâme el-mu¼ad di¦ 

Ebî Şu£ayb ed-Dük kâ lî (nşr. Mu ham-
med b. Azzûz, Bey rut 2005); Mu ham med 

Riyâz, ŞeyÅu’l-İslâm Ebû Şu£ayb ed-

Dük kâ lî es-Øıddîš¢ ve cühûdühû fi’l-

£ilm ve’l-ı½lâ¼ ve’l-va¹aniy ye (Dârül-
bey zâ 2005, 2009); Mu ham med İbrâhim 

el-Ket tânî, Ebû Şu£ayb ed-Dük kâ lî ke-

mâ £aref tuhû ve ªalâßi£u’l-yaša¾ati’l-

Ma³ ri biy ye ev Ebû Şu£ayb ed-Dük kâ lî 

ve’s-Se le fiy ye.
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