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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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

M. Muhtâr es-Sûsî, el-Ma£sûl, Dârül beyzâ 
1960-63, II, 250, 284, 336; III, 60, 66, 69; IV, 
11, 148, 158, 167, 179, 301; V, 104, 288; VI II, 
144, 265, 266, 267, 270; XI, 9, 29, 126, 190, 
298; XI II, 145, 444, 447; XVII, 92, 248; XVI II, 42, 
66, 343; Cirârî, Min A£lâmi’l-fik ri’l-mu£â½ır bi’l-
£Ud ve teyn: er-Rabâ¹ ve Selâ, Ra bat 1391/1971, 
I, 68, 197, 203, 206, 219, 225, 228, 233, 236, 
258; II, 33, 59, 93, 102, 126, 148, 198, 202, 
234, 266, 269-274, 288, 318, 321-322, 331, 
409, 414, 422, 424; E. Bur ke III, Pre lu de to Pro-
tec to ra te in Mo roc co: Pre co lo ni al Pro test and 
Re sis tan ce, 1860-1912, Chi ca go 1976, s. 101, 
135; Ab dül vehhâb b. Mansûr, A£lâmü’l-Ma³ri-
bi’l-£Arabî, Ra bat 1399/1979, II, 196-205; Ab bas 

b. İbrâhim, el-İ £lâm, II, 479; III, 267; İdrîs b. Mâhî 

el-Kaytûnî, Mu£ce mü’l-ma¹bû£âti’l-Ma³ri biy ye, 
Selâ 1988, s. 117; J. Cag ne, Na ti on et na ti ona-
lis me au Ma roc, Ra bat 1988, s. 355-358, 366, 
495; D. F. Eic kel man, Know led ge and Po wer in 
Mo roc co: The Edu ca ti on of a Twen ti eth-Cen-
tury No tab le, Prin ce ton 1992, s. 77-78, 99, 
115, 128; Allâl el-Fâsî, el-¥arekâtü’l-is tišlâliy-
ye fi’l-Ma³rib, Dârül beyzâ 1993, s. 153-154; M. 

Fe lâh el-Ale vî, Câmi£u’l-Æara viyyîn ve’l-fik rü’s-
Se lefî: 1873-1914, Dârül beyzâ 1994, s. 62, 68, 
69, 134-142, 144, 150; Mo ha med El Man so ur, 
“Sa la fis and Mo der nists in the Mo roc can Na-
tion a list Mo ve ment”, Is la mism and Se cu la rism 
in North Af ri ca (ed. J. Ru edy), Lon don 1996, s. 
55, 60; Ab düs selâm b. Ab dülkådir İbn Sûde, Sel-
lü’n-ni½âl li’n-niŠâl bi’l-eşyâÅ ve eh li’l-kemâl: 
Fih ri sü’ş-şüyûÅ (nşr. Mu ham med Haccî), Bey rut 
1417/1997, s. 74, 82-83, 86, 112, 117, 133, 141, 
159, 170, 172, 175, 195, 196, 201, 212, 214, 
215, 221, 222, 225; a.mlf., İt¼âfü’l-mü¹âli£ bi-ve-
fe yâ ti a£lâmi’l-šar ni’¦-¦âlis £aşer ve’r-râbi£ (nşr. 
Mu ham med Haccî), Bey rut 1417/1997, II, 477; 
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DÜÞKÜNLÜK

– —DÜNYA SAVAŞI II

(bk. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI).˜ ™

– —DÜÞKÜNLÜK

Alevîlik’te
yolun erkân ve âdâbýna karþý iþlenen,

toplum adýna dede tarafýndan
cezalandýrýlmasý gereken suçluluk hali.˜ ™

Alevî çev re le rin de ahlâkî de ğer ler sis te-

mi nin ko run ma sı ama cıy la be nim se nen 

yo lun il ke le ri dik ka te alın ma yıp ya sak la nan 

şey le rin iş len me si ha lin de cem âyinin de 

de de nin ka ra rı ve top lu mun tasvi biyle il-

gi li kişi “düş kün” di ye ilân edi lir, bu kişi nin 

sa bit olan suç lu luk du ru mu na da “düş-

kün lük” de nir. Ba zan düş kün ye ri ne “yol-

suz”, düş kün lük ye ri ne de “yol suzluk” ke-

li meleri nin kul la nıl dı ğı da gö rü lür. “Düş kün 

etmek, düş kün edil mek” ifa de le ri suç lu ya 

düş kün mey da nı açı larak ce za ve ril me si, 

“düş kün kal dır mak” ise ki şi nin düş künlük 

du ru mu nun ku ru lan mey dan ya hut mec-

lis te so na er di ril me si mânasında kullanılır.

Düş kün lük uy gu la ma sı ge le nek te, Asr-ı 

saâdet’te Te bük Gaz ve si için (9/630) ha-

zır la nan or du ya ma ze ret le ri bu lun ma dı-

ğı hal de ka tıl ma yan Kâ‘b b. Mâlik ile iki 

ar ka da şı hak kın da ken di le ri ni ak la yan 

âyet le rin (et-Tev be 9/117-119) in me si ne 

ka dar Hz. Pey gam ber’in or ta ya koy du ğu 

küs kün lük tav rı na ve sahâbîle rin on lar la 

ko nuş ma ma sı na bağ lan mak ta dır. Bir baş-

ka dü şün ce ye gö re Ya vuz Sul tan Se lim ile 

Sa fevî Hü küm da rı Şah İsmâil ara sın da vu-

ku bu lan Çal dı ran Sa va şı (1514) son ra sın-

da Alevî top lu mu nun bir ara da tu tul ma sı, 

cem âyin le ri ne de vam edil me si, bu âyin-

le ri yü rü te cek de de le rin ehil ve ye te nek li 

kim se ler den se çil me si gö rü şü be nim sen-

miş, de de nin top lu mun prob lem le riy le il-

gi len me si ge re ği ve suç lu la rı ken di si nin 

yar gı la yıp ce za lan dır ma sı dü şün ce si so-

nu cun da düş kün lük ku ru mu mey da na 

çık mış, böy le ce top lu mun ken di ara sın da 

bir tür yar gı la ma me ka niz ma sı oluş muş-

tur. An cak bu uy gu la ma nın ilk de fa ne-

re de ve ne za man or ta ya çık tı ğı hu su su 

bi lin me mek te dir. Alevî top lu lu ğun da suç 

iş le yen le re düş kün lük ku ral la rı nın uy-

gu la na bil me si için ki şi nin ön ce musâhip 

erkânın dan ge çip gör gü erkânın da ik rar 

ver me si ge re kir. Uy gu la ma da suç iş le yen 

ki şi de de den da ha aşa ğı mer te be de bu-

lu nan reh be re bil di ri lir. Reh ber bu ki şiy le 

özel ola rak gö rü şüp so ru nu hal let me ye 

ça lı şır, suç lu vaz geç me di ği tak dir de so run 

de de ye gö tü rü lür. So nun da uya rı lar fay da 

bir lis te si için bk. Meh dî Bâm dâd, II, 264; 
M. Ali Ter bi yet, s. 354-356).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Dün bülî, Tec rü be tü’l-a¼râr ve tes li ye tü’l-
ebrâr (nşr. Ha san Kådî Ta bâ ta bâî), Teb riz 1349 
hş./1970, neş re de nin gi ri şi, I, 1-15; a.mlf., Te×-
ki re-i Ni gâ ris tân-ı Dârâ (nşr. Ab dür resûl Hay-
yâmpûr), Teb riz 1342 hş./1963, neş re de nin gi-
ri şi, s. v-y, 1-6; Sto rey, Per si an Li te ra tu re, I/1, 
s. 334-335; M. Ali Ter bi yet, Dâniş mendân-ı 
Â×erbâycân, Tah ran 1314 hş., s. 353-357; Mehdî 

Âkå sî, Tâ rîÅ-i ƒûy, Teb riz 1350 hş., s. 537-543; 
Ba hâr, Sebk şi nâ sî, Tah ran 1370 hş., III, 319-331; 
Meh dî Bâm dâd, Şer¼-i ¥âl-i Ricâl-i Îrân, Tah-
ran 1371 hş., II, 264; Âkå Hâc Hü se yin Nah civânî, 

“£Ab dür rez zâš Bîg-i Dün bülî”, Neş riy ye-i Dâniş-
ge de-i Ede biyyât-ı Tebrîz, I/1, Teb riz 1338 hş., s. 
1-13; Muh sin Ha lî lî, “Bâznümây-yi £Un ½ûr-i Îrânî 
der Gü zâreş nâ me hâ-yi Tâ rîÅ-i Rüzgâr-i Æåcâri-
ye”, Fa½l nâ me-i Si yâ set, XXXIX/I, Tah ran 1388 
hş., s. 115-135; Nâ si rüd din Şah Hü seynî – Ferhâd 

Fe lâ het hâh, “Mu£ar re fî Nüs Åa-i ƒa¹ ¹î Se lîm ve Sil-
mî ez £Ab dür rez zâš Bîg-i Dün bülî”, Fa½lnâme-i 
Ede biy yât-ı Fâ rsî, sy. 14, Tah ran 1388 hş., s. 
91-114; a.mlf., “Ber resî Bûtîkâ-yi £Ab dür rez zâš 
Bîg-i Dün bülî der Me¦ ne vihâ-yi Nâz u Ni yâz ve 
Selîm ve Silmî”, Ze bân ve Edebî Fârsî, sy. 215, 
Tah ran 1389 hş., s. 9-27; Müc tebâ Sa fer Ali zâ de, 

“Me¦ne vî-yi £Ab dür rez zâš Bîg-i Dün bülî-yi ƒû-
yî”, Peyâm-i Ba hâ ris tân, III/10, Tah ran 1389 hş., 
s. 831-852; J. R. Perry, “£Abd-al-Raz zåq Beg”, 
EIr., I, 154; Chris toph Wer ner, “£Abd al-Raz-
zåq Beg Dun bu l¢”, The Ency clo pa edia of Is lam 
Three, Lei den 2008, fas. 2, s. 6-7.

ÿRı za Kur tu luş

ih ti va eden ve 1241’de tamam la nan ese ri 

Ab dür resûl Hayyâmpûr neş ret miştir (Teb-
riz 1342 hş./1963). 4. Meßâ ¦ir-i Sul ¹â nî. 

Ka çar Hü küm da rı Feth Ali Şah zama nın-

da ce re yan eden, mü el li fin biz zat ta nık 

ol du ğu sa vaş ve olay la ra da ir bil gi içe rir. 

1241’de (Teb riz 1826) taş bas kısı ya pılmış, 

Gu lâm Hü se yin Sadrî Ef şâr bu bas kıyı esas 

ala rak ese ri ye ni den yayımlamış (Tah ran 
1351 hş./1972), Gu lâm Hüseyin Zergerî 

Ne jâd da tah kik li neş ri ni yap mış tır (Tah-
ran 1383 hş./2004). Har ford Jo nes Brydges 

ese ri The Dynasty of the Ka jars adıy la 

İn gi liz ce’ye çe vir miş tir (London 1833). 5. 

¥a dâßi šu’l-üde bâß. Arap ve İran lı şa ir le-

rin ça lış ma la rı ve söz le rin den olu şan ese rin 

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

ha ne si’nde ka yıt lı dır (nr. 32386). 6. Ba ½î-

ret nâ me. £İb ret nâ me adıy la da bi li nen 

eser, Ju dasz Kru sins ki’nin se yahatnâmesi-

nin Os man lı ca çe vi ri si Târîh-i Seyyâh 

esas alı na rak yapı lan Fars ça ter cü me si dir 

(Kitâbhâne-i Millî, nr. 5.10731). “Mef tûn” 

mah la sıy la şi irler yaza n Dünbü lî’ nin Arapça 

ve Fars ça diva nı, ay rı ca Me¦ ne vî-yi Nâz 

u Niyâz, Me¦ nevî-yi Se lîm ü Sil mî, 

¥a šå yišu’l-envâr, Rav ²a tü’l-âdâb ve 

cin ne tü’l-elbâb, ¥a dî ša, Me¦ nevî-yi 

Hü mâ yûn-nâme ve Ri yâ ²ü’l-cen ne gi-

bi eser le ri de bu lunmak ta dır (eser le ri nin 

Dünbülî’nin ¥adâßišu’l-cinân  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Tahran Meclis-i Şûrâ-yı Millî Ktp., nr. 9761)




