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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) 
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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-

112 

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-



termektedir. Delhi Sultanı . Celaleddin Fı

rüz Halaci'nin yeğeni' Alaeddin Halacf. 
1294'te Devagiri şehrine hücum edip 
Yadava Racası Ramaçandra'ya boyun eğ
dirdi ve onu yıllık vergiye bağladı. Hala
ci Sultanı Kutbüddin Mübarek Şah ( 1316-
1320) daha sonra bu uygulamayı kaldı
rıp Marata ülkesini doğrudan Delhi Sul
tanlığı'na kattı ( 13 ı 8); Devagiri şehrinin 
ismini de Kutbabad olarak değiştirdi. 

Halaciler'den sonra iktidarı ele geçiren 
Tuğluklular hanedamndan Muhammed 
b. Tuğluk (1325-1 35 1 ), Dekken'deki ha
kimiyetini sağlamlaştırarak daha mer
kezi bir yönetim politikası sürdürdü. Gü
neyde bazı yerlerle birlikte Kakatiyalar'ın 
yaşadığı Varangal topraklarını sultanlı
ğın sınırları içine kattı ve buradaki ha
kimiyetini geliştirmek için daha önce adı 
Kutbabad'a çevrilen Devagiri şehrini Dev
Ietabad adıyla ikinci bir başşehir haline 
getirdi (1327) . Ancak geniş bir sahaya 
yayılan devleti kontrol edemedi ve ar
dından gelen yirmi yıl içinde Dekken çok 
kanlı biçimde bastırılan çeşitli ayaklan
malara sahne oldu. Son olarak 1347'de 
Muhammed b. Tuğluk'un kendi güve
nilir adamlarından Emin Hasan Gangu 
(Kanku) isyan edip başarı kazandı ve Ala
eddin Hasan Behmen Şah (1347-1358) 
adını alarak kurduğu Behmeni Devleti'
nin ilk hükümdan oldu; daha sonra da 
Ahsenabad adını verdiği Gülberge'yi baş

şehir yaparak oraya yerleşti. Yüz elli yıl
dan fazla süreyle Dekken'in siyasi haya
tını elinde tutan Behmeniler'in otoritesi 
denizden denize bütün ülkeyi kapl adı. 

Başlangıçta Ahsenabad- Gülberge olan 
başşehir daha sonra yerini Muhamme
dabad-Bider'e bıraktı. 

XV. yüzyılın sonlarına doğru Behmeni 
Devleti'nde zayıflama belirtilerinin orta
ya çıkmasıyla eyaletlere gönderilen vali
ler bağımsızlıklarını ilan etmeye başla
dılar. Sonunda Dekken Ahmednagar, Bi
capür, Berar, Bider ve Golkanda (GO!gun
de) adlarında beş devlete bölündü (ı 5 ı 2); 
bu devletlerde sırasıyla Nizamşahi (1490-
1595), Adilşahi (1489-1686), imadşahi 
(ı 484- ı 572), Beridşahi (1492- ı 609) ve Ku
tubşahT ( 15 ı 2- 1687) hanedanları kurul
du. Daha sonra Berar ve BTder. Şah Ci
han zamanında Babürlü imparatorluğu' 
na bağlanan (ı 633) Ahmednagar'ın sınır

larına dahil edildi. 1686-1687 yıllarında 
Babürlü Sultanı Evrengzib BTcapür ve 
Golkanda'yı imparatorluğunun sınırla

rına kattı. Ancak 1674'te müstakil bir 
krallık kuran Maratalar'ın sürekli saldı
rıları Dekken'de Babürlü Devleti'nin oto
ritesini zayıflattı. Her ne kadar Evreng-

zTb Maratalar'ın gücünü kırmak için ça
ba gösterip askeri harekata bizzat ne
zaret ettiyse de coğrafi durumun onla
rın lehine olması sebebiyle bir sonuç ala
madı. Evrengzfb'in 1707'de ölümünden 
sonra Babürlüler'in Del<ken valisi (sube
dar) olan Nizamülmülk Asaf Cah, 1724'
te Şakarhira'da Mübariz Han'ı yenerek 
bütün Dekken üzerinde hakimiyet sağ
ladı. Bundan sonra Asafcahiler (Nizami
ıer) , 1948'de HaydarabM Devleti'nin Hint 
birliğine katılmasına kadar yönetirnde 
kaldılar. Yedinci Nizarn MTr Osman Ali 
Han devletin resmi başkanı (racpramuh) 
olarak tayin edildi ve bu durum 1956 yı 

lında Haydarabad eyaletinin, dil yakınlık
larına göre Andre Pradeş, Bombay ve 
Meysor eyaletleri arasında paylaştıni

masına kadar devam etti. 
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Urduca'nın ilk ürünlerini 
verdiği lehçesi 
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DELAiLÜ' I- HAYRAT 

DElAİL -

(bk. DElAİLÜ'I-HAYRAT). 

DElAİL-i 
NÜBÜWET -i MUHAMMED İ 

( i.S-4= •.r.ö ._ı;~, ) 

Molla Miskin'in 
(ö. 954 / 1547) 

"delailü'n-nübüwe" türünde yazdığı 
Mecaricü'n-nübüwe adlı 

Farsça eserinin Türkçe tercümesi 
(bk. MEARiCÜ'n-NÜBÜWE). 

DElAİLÜ'I-HAYRAT 
( ül_,#l ._ı;~, ) 

Şeyh Muhammed b. Süleyman 
ei-Cezuli (ö. 870/1465) tarafından 

derlenen salavat mecmuası. 

-, 
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Türkler arasında daha çok Dela, il-i 
Şerif, Dela 'il-i ljayrat ve Dela 'il diye 
bilinen risalenin tam adı Dela 'ilü'l-l].ay
riit ve şevariku '1- en var if zikri's- sal at 
cal e 'n- nebiyYi '1- mul].tar'dı"r. Ş~zeliyye 
tarikatının Cezüliyye kolunun kurucusu 
olan Şeyh Cezüli'nin bu risalesi müridie
ri arasında bir tarikat evradı olarak çok 
okunmuş ve dolayısıyla çok sayıda istin
sah edilmiştir. Eserin nüshaları arasın
da bazı farklar görüldüğünden Cezülf
nin müridi ve halifesi Ebu Abdullah es
Sehlf farklılık gösteren nüshaları düzen
leyerek vefatından sekiz yıl önce şeyhi
ne sunmuş, şeyh de bu fazlalıkların bir 
bölümünü Dela , il metnine dahil etmiş
tir. Dela, il' in bu tür nüshalarına "nüs
ha-i dahiliyye-i Sehliyye", satırların dışı
na kaydettiği fark ve fazlalıkları ihtiva 
eden nüshalarına ise "nüsha-i hariciy
ye -i Sehliyye" adı verilmiştir. Delti, iJ'in 
Sehli tertibi olmayan nüshaları da mu
temet olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. 
Mutemet olanların satır içine yazılanma 
"mu'temede-i dahiliyye", satır dışına ya
zılanına "mu'temede-i hariciyye" denir. 
Mutemet olmayanlar ise daima satır dı
şına yazılır. Bu farklar "sin", "gayın" ve 
"mim" harfleriyle gö~terilir. Bu durum 
eserin metnine veril~n değeri açık bir 
şekilde göstermekt~dir. 

Dela , i1'i sadece C~züliyye veya Şaze
liyye mensupları değil) diğer tarikat men
supları. hatta bir tar*ata bağlı olmayan 
müslümanlar dahi ı fazi letine inanarak 
düzenli bir biçimde ·okumuşlardır. ön
sözünde, salavatı belli zamanlarda dü
zenli bir şekilde okuyanların çok sevap 
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