
nü olan deizmin, bir ekol ve akım olarak 
islam Ortaçağı'ndaki muadilinden söz 
edebilmek zordur. Tanrı'ya, O'nun alemi 
yarattığına (aslında yaptığına) inanan. an
cak eldeki tarihi verilere göre peygam
berliği inkar edip aklı esas alan felsefi 
bir yaşama tarzını benimseyen Ebu Be
kir er- Razi'nin bir deist olduğu söylene
bilirse de bu görüşlerin felsefi bir ekol 
haline gelmediği de bilinmektedir. 

islam düşüncesinin temel yönelişi Al
lah. alem ve insan münasebetlerini asla 
koparmamak veya zayıftatmamak doğ
rultusunda olmuştur. Esasen islam inanç 
ilkelerine göre yaratıcı faaliyeti. ilmi. hik
meti ve lutfuyla Allah aleme her an mü
dahale eden yüce bir varlıktır. Bu yüce 
varlık gerektiğinde alemdeki kanuniliği 
mucizeler yaratmak yönünde yeniden 
şekillendirebilir. Allah belli zamanlarda 
seçtiği peygamberler aracılığıyla insan
lara mesajlar göndermiştir. insan da bu
nun karşısında takındığı tavra göre de
ğer kazanır. Yine insanlar bu yüce varlı
ğa dua ile isteklerde bulunup lutuf ve 
yardımını talep edebilir ve Allah'a ilet
mek istedikleri her mesaj mutlaka yeri
ni bulur. Allah ve insan arasında nübüv
vet ve ibadet yollarıyla belirli bir ileti
şimin olduğuna inanma İslam'ın temel 
umdelerindendir. Ayrıca islam dininin 
kutsal metni olan Kur'an'ın lafız ve ma
na bakımından mucize olduğu, ilahi ko
ruma altında bulunduğu ve tarihen de 
bilindiği gibi asla tahrif edilmemiş ve 
edilemeyecek olduğu hususu müslüman
ların ortak inancıdır. Her ne kadar İbn 
Teymiyye. Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd 
gibi bazı islam filozoflarının Kur'an'ın 
lafız ve manasının Tanrı ile ilişkisine dair 
görüşlerine, vahiy meleğini ''faal akıl" 

olarak anlamalarına, peygamberler dı

şındaki bazı seçkin insanların da bu akıl
la ittisal* kurabilecekleri şeklindeki id
dialarına işaret ederek böyle bir anlayı
şı vahye dayalı din için tehlikeli bulmuş, 
bu anlayışa göre vahyin dinde belirlen
miş olan yerini, özellikle normatif özelli
ğini kaybedeceğini, peygamberliğe duyu
lan ihtiyacı ortadan kaldıracağım söyle
miş ve böylece onların görüşlerinden bir 
tür deizm sonucu çıkarmışsa da (Der, ü 

te'aruii'l·'a~l ve 'n·nakl, X, 210-21 I, 214-
217 ; a.mlf., Mecmü 'u {eta va, XII, 21-23) 
Batı'daki deist filozofların yahudi- hıris

tiyan kutsal metinleri karşısındaki kuş
kuları islam düşünürleri bakımından va
rit olmamıştır. Vahyin sıhhati konusun
da Batı'da beslenen bu kuşku ve inkar 
tavrı akla mutlak güven psikolojisini do-

ğururken İslam düşünürleri ya ilahi va
hiyle sağlıklı aklın tam anlamıyla uyuş
tuğunu yahut daha fazla olarak vahyin 
akıl ötesi boyutlara da sahip olduğunu 
vurgulamışlardır. Yine islam'a göre alem
deki kanunilik Allah'ın isterse değiştire
bileceği "meşiet"inden ibaret olduğu için 
gerek mikro gerekse makro planda mut
lak olarak Allah· ın yaratıcı gücüne ba
ğımlıdır. Dolayısıyla Allah ile alem ara
sındaki yaratan-yaratılan ilişkisi. deiz
min bir defa olup bitmiş ve artık söz ko
nusu edilmemesi gereken bir yaratan
yaratılan ilişkisi değildir. Allah'ı alemden 
ve insandan uzaklaştıran yanlış bir aş

kınlık anlayışına sahip deist iddianın ak
sine Allah "yerin ve göklerin nurudur" 
(en-Nür 24 / 35) ve insana ""şah damarın
dan daha yakındır" (Kaf 50/ 16) 
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DEKAİKU'l-HAKAİK 
( _,;ta,Jı _,;!!~ ) 

KemalpaşazAde'nin 

(ö. 940 / 1534) 
bazı Farsça eş anlamlı 

ve eş sesli kelimeler arasındaki 
anlam farkiarına dair Türkçe eseri. 

L ~ 

Veziriazam Makbul İbrahim Paşa 'ya 
ithaf edilen eserde Farsça 411 kelime 
ele alınıp incelenmiştir. Müellif, "" gülsi
tan- dilsitan" ( .:.u~ - .:ıt:..JS ) gibi ses ve 
"sühan-güftar" (.Jı::.5 -,:?<---) gibi anlam 
bakımından birbirine benzeyen kelime
leri inceleyip bunlar arasındaki anlam 
ve yapı farklılıklarını ortaya koymaya ça
lışmıştır. Kelimelere ait bu farkları belir
tirken tanınmış iranlı şairlerden çeşitli 

Dekaiku'l· 
hakaik 'i n 

son sayfas ı 

(lü Ktp .. 

TY, nr. 5791) 

DEKAİKU ' 1- HAKAiK 

örnekler vermiştir. Ayrıca eserde yer alan 
Farsça kelimelerin Türkçe ve Arapça kar
şılıkları verilerek bu dillerdeki kullanılış 
şekillerine de temas edilmiştir. Her ke
limenin önce telaffuzu üzerinde durul
makta, daha sonra yapısı ile ilgili açıkla
malara yer verilmektedir. Kelimenin oku
nuşunda değişik şekiller varsa bu farklı 
söyleyişlere de temas edilmektedir. Me
sela ""güftar" kelimesinin okunuşu belir
tilirken, "KM- ı Acem ·in zammesiyledir, 
kaf-ı Arabi'nin fethasıyla 'sırtlan' mana
sma olur" denilmektedir. Kelimelerin ya
pılarıyla ilgili açıklamalar sırasında bun
ların türemiş veya birleşik oluşlarına da 
temas edilmekte, türemiş ise hangi kök
ten geldiği. birleşik ise bu bi rleşimi mey
dana getiren unsurlar ayrı ayrı ele alı

narak aynı yapıda olan benzer şekillerle 
karşılaştırılmak suretiyle ayrıntılı biçim
de izah edilmektedir. Eser bu yönüyle bir 
kısım gramer bilgilerini de içine alan 
açıklamalı bir sözlük mahiyetindedir. Ke
limelerin tertip ve sıralanışında belirli 
bir düzene sahip olmayan Dekiiiku'l
hakiiik'ın basit. türemiş ve birleşik ke
limelerinin Ulvi mahlası ile bilinen Ahmed 
b. Hakki-i Üskübi tarafından harf sıra
sına göre tertip edildiği belirtilmektedir 
(Osmanlı Müelli{leri, 1, 223) . 

Yurt içinde ve yurt dışındaki kütüpha
nelerde birçok yazma nüshası bulunan 
(mesela bk. Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud, nr. 5476, Süleymaniye, nr. 856; iü 
Ktp., TY, nr. 5791; Nuruosmaniye Ktp., nr. 
4 750 ; TSMK, Hazine, nr. I 18 I ; British Mu
seum. Add . 7887. Or. 36) Dekaiku'J-ha
kaik'ın bazı kısımları açıklamalarla bir
likte Mektep (nr . 111 / 34 !Muharrem 13131. 
s. 347-349, nr. lll / 361Safer 1313 1. s. 451 ~ 
452) ve Hazine-i Fünun ( 11311 ı. nr. 5, 6, 
8, 9, 15 , 19, 23, 24, 25, 31. 35. 36) mecmu
alarında yayımlanmıştır. 
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DEKKAK, Ebu Abdullah 
( Jli.ill .WI~y,l ) 

VI. (XII.) yüzyılda yaşayan 
Faslı bir sfifi. 

_j 

Sicilmase'de doğdu. Yalnızca kaynak
lardan biri adının Muhammed olduğu
nu kaydeder (İbnü'l-KadT, s. 259) Dek
kak ilk tahsilini Sicilmase'de tamamla
dıktan sonra gittiği Pas ile Sicilmase ara
sında sık sık seyahat yaptı. Sicilmase'de 
zamanının birçok meşhur safisi ile gö
rüştü ve onlarla sohbet etti. Pas'ta arka
daşlık ettiği Ebu Abdullah Muhammed 
b. ömer el-Esam (ö. 542 / 1147) ve bir 
grup siifi ile birlikte Murabıt Hükümda
rı Taşfin b. Ali el-Merevi (ö. 539 / 1145) 

tarafından bilinmeyen bir sebeple tutuk
landı. Bir süre sonra suçsuz oldukları an
laş ılınca serbest bırakıldılar. Devrin ke
lam ve ahlak alimi İbn Berrecan (ö 536/ 
1141) ve Arifıyye tarikatının kurucusu 
İbnü'I-Arif (ö 536/ 11 41) tarafından se
vilen bir süfi olan Dekkak. Medyeniyye 
tarikatının kurucusu Endülüslü süfi Ebü 
Medyen'in şeyhidir. 

VI. (XII.) yüzyılın sonlarında vefat eden 
Dekkak, Pas'ta BabiiieTse civarındaki kab
ristana defnedildi. 
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1 
DEKKAK, Ebii Ali 

ı 

( Jli.il l Js- y,l ) 

Ebu All Hasen b. All b. Muhammed 

(ö. 405/1015) 

L 
Nisabur sil.filerinden. 

_j 

NYsabur'da doğdu. Ebü Ali RiizbarT ve 
Ebü Bekir eş-Şiblfnin sohbetlerinde bulu
nan Horasanlı süfi Nasrabadi'ye (ö. 3671 
978) intisap etti ve onun tavsiyesine uya-
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rak tahsile başladı. Ali en-Nahvfden Arap
ça öğrendi. Bir süre sonra Merv'e gide
rek Ebü'I-Heysem Muhammed ei-Küş
miheni, Ebü Bekir ei-Kaffal ei-Mervezi 
ve fakih Ebü Abdullah Ali ei-Hıdıri'den 
hadis ve Şafii fıkhı okudu. Ebü Ali Mu
hammed b. Amr eş-Şebbüyi ei-Merve
zi'nin teşvikiyle vaaz vermeye başladı. 

Daha sonra Nisabur'a dönerek tekrar 
Nasrabadi'nin sohbetlerine devam etti 
ve sülük*ünü tamamladı. Cuma günleri 
halka vaaz vermeye başladı. Bu arada 
sonradan müslüman olan Ebü'I-Hasan 
b. Katran'ın kızı ile evlendi. Uzun süren 
vaizlik döneminden sonra münzevi bir 
hayat yaşamaya başladı. Her sene bir 
bölgeye gittiği rivayet edilirse de seya
hatleri hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. 
Bu seyahatlerin birinde Nesa'ya gitti ve 
gördüğü bir rüya üzerine Hankah-ı Sa
ravi'yi inşa etti. Bir diğerinde Kazerün'a 
gidip meşhur şeyh Ebü İshak el-Kazerii
ni ile görüştü. 

Dekkak çok tesirli bir hitabet yetene
ğine sahipti. Abdiiikerim ei-Kuşeyri ma
liye memuru olmak için geldiği Nisabur'
da Dekkak ile tanıştıktan sonra memu
riyeti bırakıp ilim tahsiline başlamış, da
ha sonra kızı Patıma ile evlenmiştir. 

Haikı genellikle Hanefi olan NYsabur'
da IV. (X.) yüzyılın başlarında Şafiiler de 
görülmeye başlamıştı. NYsabur Valisi 
Nasrüddevle, Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'yi ve 
Şafıiler'i himaye etti. Ebü Ali ed-Dekkak 
zamanın Şafii alimleriyle dostluk kurdu. 
Ebü Bekir Muhammed b. Hasan b. Fü
rek el-İsfahani bunlardan biridir. 

KuşeyrY. hayatının sonlarına doğru evi
nin çatısına çıkıp yüzünü güneşe doğru 
çeviren ve anlaşılmaz sözler söyleyen 
Dekkak'ın uzun süren hastalıktan sonra 
vefat ettiğini bildirir. 

Iraklı süfilerin görüşlerini telkin eden 
Dekkak konuşmalarında mürid, evliya, 
keramet, sema hakkında izahlarda bulu
nur. Ona göre sema zahide caizdir. Zühd 
için yeme ve içmeden kesilmeye, dünya 
hayatından yüz çevirmeye gerek yoktur. 

Dekkak'tan en geniş şekilde bahse
den damadı Abdiiikerim el-KuşeyrT er
Risale'sinde onun birçok sözünü aktar
mıştır. Abdülgafir el-Farisi de (ö. 529/ 
11 34-35) es-Siyal).li-Tarfl]i. Nfsabılr (The 

Histories of Nisapur, Paris 1 965) adlı ese
rinde Dekkak'tan bahseder. Katib Çele
bi Ebü Ali ed-Dekkak'a Kitôbü'çf-paJ:ıa
ya adında bir eser nisbet ederse de (Keş
fü'?·?unan, II, 1434) mevcudiyeti tesbit 
edilememiştir. 
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DEKKEN 
( .:}~ ) 

Güney Hindistan'da bir bölge. 
_j 

Dekken kelimesinin aslı Sanskritçe "gü
ney ülkesi" manasma gelen Dakşiı:ıapat
ha olup Arapça kaynaklarda Decni şek
linde geçmektedir. Kuzey Hindistan'dan 
Vindhya ve Satpuras sıradağları ile ayrı
lan ve güneyde Tungabhadra nehrine 
kadar devam ederek asıl Hint yarıma
dasının kuzey yarısını meydana getiren 
Dekken'i beş bölgede incelemek müm
kündür. 1. Hint denizi ve Batı Ghatlar'la 
çevrili Deş kesimi; Maratalar'ın asıl yur
dudur ve önemli şehirlerden Ahmedna
gar ile Poona buradadır. 2. Ortaçağ'da 
Berar adıyla bilinen ve bugün en önemli 
şehri Nagpür olan Vidarbha bölgesi. 3. 
Eski Haydarabad Devleti'nin Marata di
linin konuşulduğu Marathvada kısmı. 4. 
Topraklarında genellikle ana dili olarak 
Telugu dilinin konuşulduğu, başşehri 

Haydarabad olan Tilangana bölgesi. s. 
En önemli şehri BYcapür olan, nüfusu
nun çoğunluğunu Kannadigalar'ın mey
dana getirdiği güneybatı bölgesi. 

Hint efsanelerine göre İslam öncesi 
devirlerde Dekken'in büyük bir kısmı. 

muhtemelen Vidarbha bölgesinde (bu
günkü Bider) bulunan bir hükümdarlığın 
ülkesiydi. Daha sonra bölge, Hindistan'ın 
kuzeyini işgal eden Mauıyahlar'ın top
raklarına dahil edildi; bu devletin yıkılı
şından sonra da çeşitli yerli hanedanla
rın hakimiyetinde kaldı. 

Kaynaklar İslam fetihlerinden önce de 
bölgede müslümanların yerleştiğini gös-


