DEBBAG, Abdurrahman b. Muhammed
rafı ile çok iyi geçindiğini, cömert, mütevazi ve güvenilir bir alim olduğunu zikretmiştir. Debbağ 1S Rebfülahir 699 (9
Ocak 1300) tarihinde Kayrevan'da vefat
etti.

Eserleri. 1. Me 'alimü'l-imdn ii ma 'riieti ehli'l- Kayreviin. Kaynaklarda farklı isimlerle geçmektedir. Müellifin talebesi Muhammed b. Cabir el-Vadiaşi bu
eserden Menahi cü ehli'd-dın ve tard 'i~u e 'immeti'l-müttalpn ii ?ikri men
kiine bil- Kayreve'in mine 'ş- .şal,zôbe
ve't-tiibi'in ve meşôhiru 'ulemii'i'rrôsil]in ve efiicplü'l-evliyii' ve's -siilil,ıin, Abderi ise Ril,zle'sinde Me 'dlimü'limiin ve raviiitü 'r-rıdvôn ii meniikı
bi'l- meşhıJ.rin min .ş~lel,ıô 'i'l- ~ay;e
viin adıyla söz etmektedir. Debbağ bu
kitabında İslam fetihleriyle Kayrevan'ın
kuruluş tarihinden bahsetmekte, burada yetişen veya burayı ziyaret eden fakih, muhaddis, lugat alimi, şair, doktor,
mutasawıf ve diğer seçkin kişilerin biyografileriyle birlikte şehir hakkında daha başka değerli bilgiler vermektedir.
Eser, Atik b. Halef et-Tücibfnin (ö. 422 /
1031) Taba~iit'ının bir ihtisarı olup Ebü'IArab et-Temimfnin (ö 333 / 945) Taba~iitü 'ulemii 'i İfri~yye'si ile EbO Bekir .
el- Maliki'nin (ö. 356/967) Riyôiü'n-nütus fi taba~iiti fukahô 'i medineti Kayrevan'ından yer yer nakillerle genişletil
miştir. Kitapta, çoğunu aklın kabul etmeyeceği garip evliya menkıbelerine de
geniş yer verilmiştir. Me 'alimü 'l-imiin
ilk defa Tunus'ta İbn Naci et-TenOhi'nin
(ö. 8391 ı 435) Ziyiidôt 'ala Me' alimi'liman adlı eseriyle birlikte dört cilt halinde basılmıştır (1320) . Son ciltte İbn Naci müellifin ölümünden sonraki dönemlere ait bazı kişilerin biyografilerine yer
vermiştir. Eser ikinci defa, ı. cildi İbra
him ŞebbOh (Kah i re ı 968). ll. cildi Muhammed Ahmedi Ebü'n -NOr ve Muhammed Madür (Kahire 1972). lll. ve IV. ciltleri Muhammed MadOr (Tunus 1978) tarafından yayımlanmıştır. 2. Meşdri~u
enviiri'l-~ulub ve metôtil,ıu esrôri'l-guyub (Beyrut 1959) Debbağ'ın İslam tasawufunda ilahi aşka dair yazdığı bu
eser, onu neşreden H. Ritter tarafından
Eflatun felsefesinin etkisinde kalan s0fi1erin aşk konusundaki sözlerini toplayan güzel bir risale olarak değerlendiril
miştir. 3. Keriimôtü Ebi Yusuf ed-Dehmiini. Yazma nüshalarından birisi Cezayir'dedir (el-Mektebetü'l-vataniyye, nr.
1718). On üç varaklık bir diğer nüshası
da Tunus'ta (el-Mektebetü 'l-vataniyye)
bulunmaktadır (bk. Mahfüz, II, 290).
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Debbağ'ın kaynaklarda zikredilen fakat günümüze kadar ulaşmayan diğer
eserleri de şunlardır: el-Erba 'ı1ne l,zadiş et- tüsii 'iyye (senedinde dokuzar ravi bulunan bir kırk hadis derlemesidir); Siriicü1-müttalpn el-müntel]ab min kelômi seyyidi'l-mürselin (Kudai'nin Şi·
habü'l-al]btir'ı gibi metinleri kısa hadisleri bir araya getird i ği söylenmektedir); Berniimec (şeyhleri ve onlardan rivayetleri
hakkında bilgi verdiği bir fehrese• dir); Viisıtatü 'n -niz am fi teviiril]i müluki '1 - İs
Him (Beni Ubeyd hanedanını methettiği bir
eserdir); Kitiibü '1- El,ziidı"şi'l- erba 'in fi
'umumi ral,ımetilldhi li-sa' iri'I-mü 'minin; Cilô 'ü'l- efkiir fi menô~ıbi'l- en-

tanbul kadısı. 1679'da Anadolu kazaskeri oldu. 1683 yılında Rumeli payesini
aldıktan sonra 1687' de bilfiil Rumeli
kazaskerliğine, ardından da 26 Zilhicce
1098 (2 Kasım 1687) tarihinde Ankaravi
Mehmed Emin Efendi'nin yerine şeyhü
lislamlığa getirildi. Kısa süren bu ilk şey
hülislamlığında IV. Mehmed'in tahttan
indirilmesini ve ll. Süleyman'ın cüiOsunu hazırlayan heyet içerisinde bulunmuş, ayrıca Fazı! Mustafa Paşa'nın katli
için fetva isteyen zorbalarla mücadele

şiir.

etmiştir.
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DEBBAG, Abdülaziz b. Mes'ud
(bk. ABDÜLAZİZ ed-DEBBAG).
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MEHMED EFENDI

(ö. 1114/ 1702)

L

Osmanlı şeyhülislamı.

_j

Yedikule debbağları şeyhi Mahmud
Efendi'nin oğludur. Devrin tanınmış alimlerinden Cerrah Şeyh Mehmed Efendi,
Uzun Hasan Efendi ve Tarsusi Efendi'den okuduktan sonra 1057' de ( 1647)
Karaçelebizade Mahmud Efendi'den mülazemet aldı.
1067-1076 ( 1656-1666) yılları arasın
da sırasıyla Köprülüzade Ahmed Paşa
Medresesi. Mehmed Ağa Darülhadisi, Kadı Abdülhalim, Hüsrev Kethüda, Sekban
Ali, Koca Mustafa Paşa, Gazanfer Ağa,
Sahn-ı Seman, Kalenderhane, Şehzade
ve Süleymaniye medreseleri müderrisliği, bir ara Haremeyn evkafı müfettişliği

ve nihayet Süleymaniye Darülhadisi müderrisliğinde bulundu.
Daha sonra

kadılığa

geçerek 1667'de

Şam, üç sene sonra Edirne. 167S'te is-

Debbağzade'nin şeyhülislamlıktan azline sebep olan hadise. yeniçeri ve sipahi zorbaları ile olan anlaşmazlığıdır. Bunların sürgüne gönderdikleri Fazı! Mustafa Paşa'nın idamı için kendisinden fetva istemeleri üzerine Debbağzade vezirin katlini gerektirecek suçu bulunmadığını , asıl haklarında fetva verilmesi gerekenlerin kendileri olduğunu söyleyerek zorbaları kovmuş, Sadrazam Siyavuş
Paşa'ya baskı yapan zorbalar da 13 Şu
bat 1688'de onun aziini sağlayıp yerine
kendi isteklerine boyun eğeceğine inandıkları Seyyid Feyzullah Efendi'yi tayin
ettirmişlerdi. Ancak padişahı tahtından
indiren ve İstanbul'da diledikleri gibi hareket eden zorba ocak ağalarının cezalandırılması için saraydan harekete geçildiği sırada Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin zorbalarla beraber olup saraya gelmemesi aziine yol açınca, 2 Mart 1688'de yeni sadrazam Nişancı İsmail Paşa'
nın muhalefetine rağmen Debbağzade
ikinci defa şeyhülislamlığa getirildi. Sadrazam İsmail Paşa, Debbağzade'nin birinci şeyhülislamlığında ulemanın itibarına yakışmayacak şekilde vezirlerin, ağa
ların evlerine gidip geldiğini, böylece makamın itibarını zedelediğini, kapı kapı
dolaşan

bir kimsenin şeyhülislam olasöyleyerek onun şeyhülislam

mayacağını

lığına karşı çıkmıştı.

bu ikinci görevi sıra
en önemli mesele, Sadrazam Bekri Mustafa Paşa ile olan çekiş
mesidir. Bekri Mustafa Paşa'nın sadrazamlığına karşı çıkan ulema ve bilhassa
iki kazaskerin, sadrazarnın tayininde etkili olduğu için kendisine baskı yaparak
bu defa da aziini temin etmesini istedikleri Debbağzade, padişah hocası Abdülvehhab Efendi'yi de yanına alarak ll. Süleyman'ın huzuruna çıkmış, daha önce

-

Debbağzade'nin

sında karşılaştığı

DEB1R
sadrazam olması için çalıştığı Bekri Mustafa Paşa hakkında yanıldığını söylemiş
ve hıyaneti görülen sadrazarnın devletin
selameti için aziini istemişti. Padişahtan
da ortalık yatıştıktan bir süre sonra sadrazarnın değiştirileceği vaadini almıştı.
Şeyhülislamın geleneğe aykırı olarak kendisinden izin almadan padişahın huzuruna çıkmasına çok sinirlenen Sadrazam
Mustafa Paşa'yı ise ll. Süleyman yatıştır
mıştı.

Debbağzade Mehmed Efendi'nin ikinci şeyhülislamlığından aziedilmesinin sebebi, ilmiye ricalinin değişik görevlerle
çeşitli yerleri tanıması için tayinleri sı k
laştırıp ulema arasında değişiklikler yapmasıdır. Büyük huzursuzluğa yol açan
bu durumun ll. Süleyman'a arzedilmesi
. üzerine 25 Haziran 1690'da aziedildi ve
kendisine Üsküdar kazası arpalık olarak
verildi. Daha sonra arpalığı Kayseri ve
oradan Konya kad ılığına çevrildi. 15 Receb 1114'te (5 Ara lık 1702) vefat eden
Debbağzade , Sultan Selim Camii karşı
sında kendi yaptırdığı Debbağzade Medresesi avlusuna defnedildi. Bu medre-

Debb ağza de

seden başka Mesihpaşa semtindeki Altay Camii de onun hayratındandır.
Debbağzade ' nin . Süleymaniye Kütüphanesi'nde çeşitli yazmaları mevcut olan
ve sahih hadisleri ihtiva eden Reşhatü'n
naşifı mine '1- fıadişi's - sahifı (Ayasofya,
nr. K. ı 822; Fatih. nr. 757 , 2625 ; ismihan
Sultan, nr. ı 35) ile nahve dair et - Tertfbü'l- cemfl if şerhi't- Terkfbi'l- celfl (Yazma Bağışlar, nr. 660; Kasidecizade, nr. 589;
ismihan Sultan, nr. 383) adlı eserleri dı
şında çeşitli kitaplara yazdığı şerh ve haşiyeleri bulunduğu kaynaklarda zikredilmektedir.
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(Süleymaniye K tp., Ayasofya, nr. K 1822)
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Sasaniler ile
Fars ve Hint kültür muhitindeki
bazı İslam devletlerinde katip
ve münşi anlamına gelen terim.

_j

Eski Farsça'da dipi (yazı). Hindistan'da
Prakrit dilinde dipi ve tipi, Orta Farsça'da
(Pehlevice) dipiver. dipir. dipirih, dibir şe
killerinde geçen debir kelimesi Sumerce
dub (levha ve yaz ı ) kelimesinden gelmektedir. Bu Sumerce kelime sonradan duppu, tuppu (levha. sayfa} şekillerinde Akkadca 'ya, oradan da sırasıyla dup şek
linde Ararnice'ye ve def şeklinde Arapça'ya geçmiştir. Kelime başlangıçta daha çok "debirle ilgili malzeme" ve "yazı"
anlamına gelirken sonradan bunları kullanan kişiyi ifade etmeye başlamıştır.
Günlük konuşma dilinde bile süslü kelime ve tabirler kullanan iranlılar, çok
eski zamanlardan başlayarak hemen her
dönemde bu tarz ifadeye yazı dilinde
daha çok yer vermişlerdir. Yazılan mektuplarda. özellikle resmi olanlarda tumturaklı kelimeler yanında büyüklerden
nakledilen sözler, ahlaki ve dini öğütler.
islami dönemde bunlara ek olarak ayet
ve hadisler. şiirler yer almıştır.
iran tarihinin Sasaniler döneminde
(225 -65 1) toplumu oluşturan dört taba-

ka içinde rahipler ve askerlerden sonra
debirler gelmekteydi. islami dönemde
ise bir hükümdar için gerekli olan dört
memur sınıfı içinde ilk sırayı debirler almışlardır.

Debirler sınıfının Sasaniler döneminde toplum içinde önemli bir mevki işgal
ettiği. debire~ veya debiran mehişt adı
verilen başkanlarının r uhanilerin ve askerlerin başkanları ile birlikte hükümdan seçme hakkına sahip olmalarından
anlaşılmaktadır. Her başkanın emrinde
bir de müfettiş bulunurdu. Debirlerin
en iyileri sarayda çalışır, diğerleri ise eyaletlere gönderilirdi. Debirlerin resmi mektupl arı kaleme almak yanında fermanlar yazmak, hazine ve devletin diğer hesaplarına bakmak gibi görevleri de vardı. Harizmi devlet debirlerini dad-debir
(adliye katibil. şehr-amar-debir (şahın
gelirleriyle uğraşan de bir), kezeg- arnardebir (sara y gelirleri debiril. gene -amardebir (hazine debiri). ahur-amar-debir
(padişah ahırının debiri), ateş-amar -de
bir (ateşkede gelirlerinin debiril ve revangar-debir (hayır i ş leri debiril olmak üzere yed iye ayırmaktadır. Taşradaki şehir-
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