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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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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-


