
nüz müslüman olmayan Cava ' nın iç böl
gelerine de akınlar yaptı ve Xl. yüzyıl Çin 
kaynaklarının Macapahitler'in önemli li
man şehri olarak gösterdikleri Tuban'ı 
fethetti 1 1527) 

Trenggana din adamlarının ve çoğun
luğu melez olan dindar tüccarların ha
misi idi. Demak' ın gücünün Batı Cava '
da yayılmasını. Trenggana'ya bağlı bir 
alim ve asker olan. Şeyh ibn Mevlana ola 
rak da tanınan Sunan Gunung Jati sağ
ladı. Pasai 'de doğduğu söylenen Sunan 
hac için Mekke'ye gitmiş ve dönüşte De
mak'ta yerleşmişti. Burada pek çok öğ

rencisi olmuş ve büyük itibar görmüş
tü. Ayrıca hükümdarın da teveccühünü 
kazanarak onun kız kardeşiyle evlenmiş
tL Daha sonra kendisi henüz islam· ın 
ulaşmadığı Batı Cava'da çalışma lar yap
makla görevlendirildi ve Demak' ın Batı 

Cava sahillerine hakim olmasını sağladı. 
Şeyh ibn Mevlana buradaki Bentem ve 
Cirebon lima nlarını ele geçirdi. Oğlu Pan
geran Pasrean ' ı Cirebon 'a yerleştirdi , 

kendisi de Bentem'e yerleşti. Ancak oğ
lu 1552 yılında ölünce Bentem ' i diğer 
oğlu Hasanüddin'e bırakarak Cirebon'a 
gitti. vefatma kadar da orada kaldı. Da
ha sonra halefieri Demak'tan ayrılarak 
bağımsızlıklarını ilan ettiler. 

Trenggana 1543'te Doğu Cava'daki 
HindOiar'ın kutsal bölgesi Penanggun
gan dağını . 1545 yılında da Malang ' ı al
dı. Ancak 1546'da Hinduizmin Panaru
kan'daki son kalesine düzenlediği geniş 
çaptaki saldırıda kesin bir yenilgiye uğ
radı ve öldürüldü. Ardından ülkede ka
rışıklıklar başgösterdi. Bunun sonucun
da da devlet parçalandı. Baştaki hüküm
dar Sunan Prawata 1 1546-156 1) artık De
mak şehrinin dışında hiçbir güce sahip 
değildi. Kısa bir süre sonra da Demak 
bölgede güçlenen diğer devletler in ha
kimiyetine girdi { 1578) 

Demak Ulucamii · Cava 1 Endonezya 

Demak küçük devletlerin dağınık bir 
federasyonu olup hiçbir zaman merkezi 
yönetime sahip olamadı. Bu dönemdeki 
fetihler daha çok cezalandırıcı nitelik ta
şıyordu . Coğrafi faktörler. Cava'daki di
ğer devletler gibi Demak'ın da otorite
sinin sınırlı kalmasına sebep olmuştur. 

Bütün bunlara rağmen Demak bir islam 
kültür merkezi olmuş ve müslümanlık 
buradan iç bölgelere yayılmıştır . Cava'
da islamiyet'in yayılmasını sağlayan do
kuz velinin irşad merkezi olarak kullan
dıkları Demak Camii ile buradaki evliya 
mezarları. XVI. yüzyıldan itibaren Cava
lılar tarafından hürmetle anılan ve ziya
ret edilen yerlerdir. 
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Ebü'l·Abbas Ahmed 
b. Abdilmün ' im b. Yusuf 

ed · Dem enhilrl e l· Mezahibl 
(ö. 1192 / 1778) 

Ezher şeyhi. 
_j 

1101 ( 1690) yılında Mısır' ın Demenhür 
şehrinde doğdu. Küçük yaşta annesini 
ve babasını kaybettikten sonra Kahire'
ye gitti ve Ezher'de öğrenim gördü ; Ka
hire'de bulunan birçok alimden ders al
dı. Hocaları arasında Abdülcevad el-Mey
danT, Abdülvehhab eş-ŞinvanT. Abdüd
daim ei-UchürT. Muhammed b. Abdüla
zTz el- Hanefi gibi kişiler yer alır. Dört 
mezhebe mensup alimlerden fıkıh oku
yarak bu mezheplerde fetva verebilecek 
bir seviyeye ulaştı. Bu sebeple kendisi
ne "MezahibT" unvanı verildi. DinTilimler 
yanında tıp, kimya, aritmetik, mühen
dislik gibi müsbet ilimleri tahsil ederek 
bu alanlarda da kendisini yetiştirdi; za
manla büyük bir şöhret ve itibar kazan
dı. 1177 ( 1764) yılında hacca gitti ve yö
re alimlerinden ilgi gördü. Ezher şeyhi 
Şemseddin Muhammed b. Salim el-Hif-

DEMENHÜRi 

nT' nin vefatı üzerine 1182'de ( 1768) Ez
her şeyhliğine getirildi ve ölümüne ka
dar bu görevi yürüttü. DemenhürT. ilim 
çevrelerinde olduğu gibi siyasi çevreler
de ve halk nezdinde de sözü dinlenen 
bir şahsiyetti. Nitekim valiler idari ko
nularda kendisine başvurup görüşlerin
den faydala nmış, ülkede çıkan iç karı

şıklıklarda bazı valiler onun evine sığın
mıştır. 

Kaynaklarda "imam. allame. ayetul
lah el-kübra " gibi unvanlarla anılan De
menhürT'nin dikkati çeken bazı görüşle
ri şöyledir : Maddenin en küçük parçası 

kabul edilen atom {cevher-i ferd, cüz-i la 
yetecezza) parçalanabilir. Çünkü Kur ' an-ı 

Kerim'de zerreden (atom ) daha küçük 
ve daha büyük ne varsa hepsinin apaçık 
bir kitapta yazılı olduğu belirtilirken {Yu

nus ı 0/ 6 1) atomdan daha küçük mad
de parçalarının bulunduğuna işaret edil
miştir. Bu husus. atarnun parçalanama
yacağını iddia eden kelamcıların hatalı 

olduklarını göstermektedir. Vahdet-i 
vücud* telakkisi islam akTdesiyle bağ
daşamaz. "AIIah ' ın zatı mutlak varlığın 
kendisidir" ifadesiyle ibn ST na· nın da be
nimsemiş göründüğü bu düşünce. Al
lah ' ın alemle birleşmiş olduğu (ittihad) 
veya ona hulOI ettiği sonucuna götürür. 
Böyle bir telakki. yaratıcıyı yaratıklara 
benzemekten tenzih etme akldesine ay
kırıdır. Nitekim islam alimlerinin büyük 
çoğunluğuna göre Allah · ın ya ratı kiara 

hulQI etmesi ve onlarla birleşmesi imkan
sızdır. Ölen müslüman. ölümünden ewel 
aksi bir beyanda bulunmadığı takdirde 
mürnin olarak ölmüş sayılmalıdır. Çünkü 
bu konuda itibar edilecek yegane delil 
kişinin ölümünden önceki tutumudur. 

Eserleri. DemenhürT'nin kırktan fazla 
olduğu belirtilen eserlerinin başlıcaları 

şunlardır: A) Dini İliıniere Dair Eserleri. 1. 
Dürretü 't- tevhid. Müellifi tarafından el
Kavlü'l- müiid ii şer hi Dürreti 't- tev
hid adıyla şerhedilmiştir { H ac ı Selim Ağa 
Ktp , nr. 626/ 31 2. Men 'u'l- eşimi 'l-hô ' ir 
' ani't- tema di ii ii 'li'l- keba ' ir { Brockel
m ann. GAL, ll . 487). 3. Hilyetü 'l- ebrar 
bima ii İsma 'iliyyin mine']- esrar (Sü
leymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 825) 4. el
Feyiü 'l - 'amim ii ma'ne'l-~ur'ani 'l
'azim (Ragıb Paşa Ktp .. nr. 208). s. Şi
iô.'ü 'z -zaman bi- sırrı kalbi'i-Kur' an 
{Süleymaniye Ktp , Hamidiye, nr. 825). 6. 
Ijulasatü 'l-kelam ' ala vakti Hamza 
ve Hişam {Nuruosmaniye Ktp., nr. 38) 7. 
Keşiü 'l-lisam 'an mul]adderati'l-eihôm 
ii'l-besmele ve'l-J:tamdele {Brockelmann. 
GAL, ll, 487) 8. el-Fethu 'r- ra bbôni bi-
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müfredô.ti İbn lfanbel eş-Şeybô.nf. Han
beli fıkhına dairdir (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll , 499) 9. Tarfku'l-ihtidô.' bi-ah
kdmi'J- imame ve'l- ikti da'. Hanefi fık
hıyla ilgilidir (Süleymaniye Ktp., Heki moğ

lu, nr. 934) 10. Risal e fi'l-mfkat (Brockel
mann, GAL, ll , 488) 11. Sebflü'r -reşad ila 
nefci'l- cibô.d. Mev'iza ve ahlaka dairdir 
(İskenderiye 1288; Kah i re 1305) 

B) Diğer İliıniere Dair Eserleri. 1. Mün
tehe'l-irôdat min tahkiki esmô.'i'J-is
ti cô.rô.t (Süleymaniye K tp ., .Uileli, nr. 2995) 
Z. Hilyetü 'l-lübbi'J-maşıJ.n bi -şerl:Ji 'l

Cevheri 'l- meknun. Ah da rf' nin Celaled
din-i Kazvinf'ye ait Tell]işü 'l-miftah_'ın 

manzum şekli olan el- Cevherü '1-m ek
nun adlı eserinin şerh i dir (Kah i re 1285, 
1305) 3. !iô.h_u'l-mübhem min me cô.ni's
Süllem. Ahdarf'nin mantığa dair eserine 
yapılmış şerhlerin en meşhurudur (Mekke 
1312). 4 . Şerh_u'r-Risô.leti's-Semerlf-an

diyye. La~tü 'l-cevô.hiri's-seniyye cale'r
Risaleti 's -Semerkandiyye diye de bili
nir (Kahire ı 273) s. cAynü'l-h_ayatffis
tinbô.ti 'l-miyah. Jeoloji 'ye dairdir (Sü
leymaniye Ktp., Hekimoğlu, nr. 934) 6. cİk
dü'l-fera ' id ffma li'l-müselles mine 'İ
feva 'id. Geometriyle ilgilidir (Süleyma
niye Ktp., Hamidiye, nr. 825). 7. el-Kela
mü'l- yesir if cilaci'J -ma~cade ve'l-be
vasfr. Tıbba dairdir (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll, 499) 
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DEMİR, Kemal Tahir 

(bk. KEMAL TAHiR). 

DEMİR BABA TEKKESİ 

Bulgaristan' ın 
Deliorman bölgesinde bulunan 

ve Rumeli Bektaşiliği'nin 
önemli merkezlerinden biri olan tekke. 

~ 

ı 

L ~ 

Günümüzde Bulgaristan sınırları için
de kalan Demir Baba Tekkesi ülkenin 
kuzeydoğusunda Deliorman bölgesinde, 
Tuna boyundaki Rusçuk'u Edirne'ye bağ
layan yolun üzerinde Razgrad (Hezargrad) 
şehri yakınlarındaki lsperih ( Kemaller 1 
Kemanlar) köyünde bulunmaktadır. En
gebeli bir konumu olan ve sık orman
larla kaplı bulunan Deliorman derinliği 

ne nüfuz edilmesi güç, dışarıya kapalı bir 
bölgedir. Eski Osmanlı metinlerinde "Ağaç 
denizi" olarak anılan bu yöre yapısından 
ötürü Osmanlı tarihi boyunca çeşitli Ba
tıni zümrelerin sığınağı olmuş, özellikle 
Şeyh Bedreddin Simavi isyanının geliş

mesinde önemli rol oynamış. isyanın bas
tırılmasının ardından yüzyıllar boyunca 
Bedreddini zümreleri gizliden gizliye ba
rındırmaya devam etmiştir. Öte yandan 
Rumeli topraklarında fetih ve kolanizas
yon hareketlerine katılan Akyazılı Sul
tan. Otman Baba, Kademli Baba Sultan 
gibi Rum abdalları zümresine bağlı Ka
lenderi şeyhlerinin de Deliorman ve çev
resine yerleşerek tekkelerini kurdukları 
görülmektedir. Bektaşiliğin Balım Sul
tan tarafından teşkilatiandınidığı XVI. 
yüzyıl başlarından itibaren daha önceki 
dönemlerde etkinliği görülen çeşitli he-

terodoks (riifizi) zümreleri bünyesinde 
erittiği, bu arada Anadolu'da ve Rume
li'de yaşayan birçok Kalenderi şeyhinin 
hatırasına ve tekkesine sahip çıktığı an
laşılmaktadır. Nitekim Deliorman ve çev
resi Arnavutluk'la beraber Rumeli 'de 
Bektaşiliğin en fazla yayıldığı yöre ol
muş, bu çevrede birçok Bektaşi tekkesi 
kurulmuştur. Bunların en önemlilerinden 
biri olan Demir Baba Tekkesi'nin banisi 
kabul edilen Hasan Demir (Timur) Baba'
nın hayatı ve şahsiyeti hakkında yeterli 
bilgi yoktur. XIX. yüzyılda tekkeyi ziya
ret eden F. Kanitz ve K J_ Jirecek gibi 
Batılı müelliflerin eserleri birbirleriyle 
çelişen. belirli bir coğrafi ve kronolojik 
çerçeveye oturtulmayan büyük ölçüde 
menkıbevi bilgiler ihtiva etmektedir. Bu 
bilgilerin değerlendirilmesinden Demir 
Baba'nın XV. yüzyıl sonlarında doğdu

ğu . babasının Akyazılı Sultan dervişle

rinden Hacı Dede, annesinin yine bu yö
redeki tekke şeyhlerinden Turan Hali
fe'nin kızı Zahide Dürdane Hatun oldu
ğu . babası gibi kendisinin de Akyazılı 

Sultan'a intisap ettiği. hilafet aldıktan 
sonra tekkesini kurduğu. Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde dervişleriyle bera
ber Rumeli serhadlerinde gazalara ka
tıldığı . bu arada Budin'in fethinde (1539) 
bulunarak burada bir tekke tesis ettiği , 

çevre halkı tarafından çok sevilip sayı
lan, velayetine inanılan bir kişi olduğu 
söylenebilir. Ayrıca Deliorman bölgesinin 
Osmanlı güreşçilik tarihinde çok önemli 
bir yere sahip olması, yöreden çok sayı
da ünlü pehlivanın yetişmesi , Demir Ba
ba ' nın da menakıbnamelerde ve halk 
arasında yaygın r ivayetlerde çok güçlü 
kuwetli olduğunun belirtilmesi ve "Peh
livan Baba" lakabı ile anılması. tekkesi
nin bir tür güreşçilik merkezi niteliği de 
taşıdığını , Demir Baba'nın Deliorman'
daki pehlivanlık geleneğinin piri olarak 
kabul edildiğini düşündürmektedir. 

Tekkenin inşa tarihi tesbit edileme
mektedir. F. Kanitz. tekkenin ll. Mahmud 
devrinde kurulduğunu. Abdülmecid dev
rinde metrük kaldıktan sonra Abdüla
ziz'in bir fermanı ile tekrar açıldığını ile
r i sürerek kuruluş dönemi hususunda 
hataya düşmüş. K J. Jirece de bu görüş
ten hareketle. 1806-1812 Osmanlı- Rus 
Savaşı'nda Tepedelenli Ali Paşa'ya karşı 
duran. Varna yakınlarında Bektaşi tari
katına bağlı Paşa Baba Tekkesi'nin ba
nisi " Paşa Pehlivan Baba" lakaplı Rus
çuklu Pehlivan ibrahim Paşa'yı (ö 1820) 

Demir Baba ile karıştırarak yanlış bir so
nuca varmıştır. Demir Baba ' nın hayatı-


