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ABDÜIAZIZ ed-DEBBAG 
( t_4..U I ~_:,.ll~ ) 

Abdülazlz b. Mes'ud b. Ahmed 
ed-Debb§ğ el-Haseni el-Bekr! 

(ö. 1132 / 1720) 

Hızıriyye tarikatının kurucusu olarak 
kabul edilen Faslı mutasavvıf. 

_j 

1 090'da ( 1679) Fas'ta doğdu . Görüş 

ve düşüncelerinin nakledildiği el-İbriz 
adlı eserde devrinin gavs* ı olarak tanı
tılmasına rağmen hayatı hakkında ye
terli bilgi yoktur. Kaynaklar ona nisbet 
edilen bu eseri zikretmekle yetinirler. 
Kendisiyle Receb 112S'te ( 1713) tanış
tığını . şeyhinin o sıralarda otuz beş ya
şında olduğunu söyleyen müridi ve el
İbriz'in derleyicisi Ahmed b. Mübarek 
(ö ı ı 56/ ı 743). onu eşi bulunmayan ta
sarruf sahibi bir velf olarak anmasına. 
Allah. Kur'an. kainat ve insan hakkında 
söylediği her sözü mutlaka kabul edil
mesi gereken ilahi bir sır gibi göster
meye çalışmasına karşılık, hayatının 

ana çizgileri konusunda doyurucu bilgi 
vermez. Mesela. adı geçen eserde şey
hinin henüz kırk bir yaşını tamamlama
dan öldüğünü birkaç defa tekrarlama
sına rağmen ölüm tarihi ve sebebinden 
hiç bahsetmez. Bununla beraber bizzat 
Debbağ . el-İbriz'de kendisinin Hz. Pey
gamber'in rüyadaki emirleri üzerine 
gerçekleşen bir evliliğin meyvesi oldu
ğunu söyler ve büyük bir veli olacağının 
doğumundan çok önce haber verildiği
ne dikkat çeker ; Hz. Hasan soyundan 
olduğunu. alim ve tasavvufa ilgi duyan 
bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1679'da 
dünyaya geldiğini. 1699'da annesini 
kaybedince babasının ikinci defa evlen
diğini anlatır. Ayrıca soyunun ve tarikat 
silsilesinin Hz. Ebü Bekir'e dayandığını. 
dolayısıyla ~ünnl ve Sıddlkl olduğunu, 

onun sırlarının varisi bulunduğunu be
lirtir. İlk şeyhi Hızır' ın yanı sıra on Sıd
dlkl şeyhten feyz aldığını. annesini kay
bettiği yıl, daha sonra evleneceği kadı-
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nın ve ondan doğacak iki oğlu ile kızı
nın kendisine açık bir şekilde gösteril
diklerini ve her şeyin gördüğü gibi ger
çekleştiğini ifade eder. 

Ahmed b. Mübarek'in, onun hem 
"ümml" bir zat olduğunu sık sık tekrar
laması, hem de bütün alemlere. dillere. 
geçmişe, içinde yaşanılan zamana ve 
geleceğe ait bilmediği ve bilemeyeceği 
hiçbir şeyin bulunmadığını ilave etmesi. 
gerçeği ifadeden çok. onu tam anlamıy
la bir " insan-ı kamil" olarak takdim et
me gayretiyle açıklanabilir. Çünkü el
İbriz'in muhtevasından Abdülazlz ed
Debbağ ' ın hadis. tefsir. fıkıh ve kelam 
ilimlerini iyi bildiği. mükemmel bir ta
savvuf kültürüne sahip bulunduğu. Ba
yezld-i Bistaml, Hallac. Hakim-i Tirmi
zi. Gazzall. ibnü'l-Arabl. ibnü'l-Farız ve 
benzerlerinin nübüvvet, velayet. keşf' 
ve varlık hakkındaki görüşlerini okudu
ğu anlaşılmaktadır. 

Zahir ilmini öğrenmeyen bir vellye 
"büyük feth "in (keşf*) vaki olmayacağı
nı. zahir ve batın ilmini bilmeyen ve her 
iki ilirnde kamil olmayanların mürşidlik 
yapamayacaklarını söyleyen Abdülazlz 
ed-Debbağ'a göre kamil ilim, Allah'ın 

ihsan ettiği ledün ilmidir. Duyularla el
de edilen ilim. bu ilmin yanında bir ha
yal gibidir. Batıni ilim güneşe, zahiri 
ilim ise bir fenere benzer; insan gece 
fenere muhtaç olduğu gibi batıni ilim 
de zahiri ilme muhtaçtır. 

Abdülazlz ed-Debbağ'a göre peygam
berler devamlı Hakk' ı müşahede halin
de bulundukları ve uyurken dahi müşa
hedeleri kesilmediği için, kendilerinden 
asla günah sadır olmaz. Tıpkı peygam
berler gibi keşfe mazhar olan kamil ve
liler de her an Allah'ı müşahede ile 
meşguldürler ; kalpleri ve düşünceleri 

Allah'tan başka her şeyden (masiva*) 
ilgiyi kesmiştir. Peygamberler küçük 
yaştan itibaren, veliler ise keşften son
ra masumdurlar. Peygamberler gibi ve
lilere de melek iner ; emir ve nehiy geti
rir: Onlar hiçbir mezhebe bağlı değildir
ler. Her vakit aynı anda ve aynı kuvvet
te ruhlarıyla Allah'ı. zatlarıyla da Re
sülullah'ı müşahede ederler. Allah ka
inatla kamil veliler yani gavs ve kutub
lar vasıtasıyla tasarrufta bulunur. Çün
kü onlar Hakk' ın "mazhar"larıd ır. Allah. 
gaybın kapısını Hz. Muhammed'e açtı
ğı gibi ümmetindeki gerçek velilere de 
açmıştır. Ancak onları Allah ve Resülü 
ile mukayese etmemek gerekir. 

Abdülazlz ed-Debbağ şeyh-mürid mü
nasebetlerini de ele alır ve şeyhin ge-

rekliliği üzerinde önemle durur. Mürid 
için büyük günahların en büyüğü , bir 
saat. hatta bir an için şeyhini hatırla

mamasıdır. Fakat kulun sevgisinden zi
yade Allah'ın kulunu sevmesi mühim 
olduğu gibi. müridin sevgisinden çok 
şeyhin sevgisi önemlidir. Mürid, Re
sülullah devrinde bulunmuş olsaydı ona 
nasıl itaat etmesi ve bağlanması gere
kecek idiyse şeyhine de öyle itaat ve 
itimat etmelidir. 
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Abdülaz!z b. Ahmed b. Abdirrah!m 
el-Ömer! el-F§ruki ed-Dihlev! 

(ö. 1239 / 1824) 

Şah Veliyyullah ed-Dihlevi'nin oğlu, 
Siril.cü'I-Hind unvanıyla tanınan 

müfessir ve muhaddis. 
L _j 

Delhi 'de doğdu (ı ı 591 ı 746) Hindis
tan'ın meşhur hadis ve kelam alimi. ay
nı zamanda Nakşibendl tarikatının şey
hi olan babasının Hint müslümanları 

arasındaki üstün mevkii sebebiyle iyi 
bir tahsil gördü. Daha çocuk denecek 
yaşta iken Kur'an-ı Kerlm'i ezberleye
rek tecvid ve kıraat öğrendi. On bir ya
şına geldiği sıralarda. babası tarafından 

görevlendirilen iki hocanın yanında eği
tim gördü. Başta Kütüb-i Sitte olmak 
üzere el-Muvatta', Mişkatü'l-Meşa
bih, Şema 'ilü 't-Tirmizi gibi eserleri ya 
bizzat babasına okudu veya babasının 

huzurunda okunurken dinledi; sonra 
da ondan bu kitapların rivayet iznini al
dı. Henüz on altı yaşında iken tefsir. 
hadis, fıkıh. usul. akaid. kelam. man
tık. cebir. geometri. astronomi, tarih ve 
coğrafya gibi ilimler alanındaki geniş 

bilgisiyle herkesin dikkatini çekti. 1762 
yılında babasının ölümü üzerine. dede
sinin adını taşıyan Rahlmiyye Medrese
si'nde babasının yerine ders akutmaya 


