
lunan Mali'nin putperest hükümdarının 
müslüman olup İbazıyye'yi benimseme
sinde etkili olduğu rivayet edilir. Dede
si, devrinin seçkin İbazi fakihlerinden bi
ri olan ve çevresinde veli sayılan Süley
man b. Ali'dir. Dercini, babası Said b. Sü
leyman ' ın yerleştiği Nefta yakınındaki 
Dercin'de doğduğu için bu beldeye nis
bette anılır. 

Dercini öğrenimine babasının yanında 
başladı. 616'da (1219-20), Cezayir'in gü
neyinde bir vaha olan ve günümüzde 
Surkle diye bilinen Vercelan'a gitti. İki 
yıl süreyle kaldığı Vercelan'da babasının 
teşvikiyle bölgenin meşhur alimlerinden 
Ebü Sehl Yahya b. İbrahim 'den ilim tah
sil etti. Daha sonra memleketine dön
dü. 633 'te (1235) Tunus'un güneyinde 
bulunan Tevzer'de çalışmalarını sürdür
düğü bilinmektedir. Bundan sonra git
tiği Cerbe adasında tarih, dil, edebiyat, 
siyer ve fıkıhtaki geniş bilgisi sayesinde 
Azzabe denilen İbazi alimleri heyeti nez
dinde büyük itibar gördü ; onların arzu
su üzerine Kitabü Taba}f.ati'l-meşa 'i{ı 
bi'l-Ma gri b adlı eserini yazdı. Dercini 
muhtemelen 670 (1271-72) yılında ve
fat etti. 

Ebü'I-Kasım b. İbrahim ei-Berradfnin 
belirttiğine göre İbazi cemaatinin ileri 
gelenlerinden isa b. Zekeriyya, yanında 
İbazi alimlerine ait bazı eserler bulun
duğu halde Uman'dan Kuzey Afrika'ya 
dönünce doğudaki mezhep mensupları
nın ilk İbazTier'in biyografilerini ve batı
da yaşamış olan atalarının faziletlerini 
ihtiva eden bir eser istediklerini Cerbe'
de bulunan İbazi alimleri meclisine bil
dirdi. Meclis önce Ebü Zekeriyya'ya ait 
Kittlbü's-Sire ve a{ıbtlrü'l-e'imme ad
lı eseri göndermek istediyse de daha son
ra bu kitap yetersiz bulunarak bundan 
vazgeçildi. Gönderilecek eserin Rüstemi
ler t arihi ve eski alimierin faziletleri hak
kında yeni bir t elif olması uygun görül
dü ve bunu en iyi şekilde Ebü' I-Abbas 
ed-Dereinfnin gerçekleştirebileceği ka
naatine varılarak eserin telifi ona hava
le edildi. Dercini, en önemli eseri olan 
Kitabü 'fabalf.ati'l-meşa'i{ı bi'l-Mag
rib'i bu istek üzerine kaleme aldı. Eser 
iki bölümden meydana gelmektedir. Bi
rinci bölüm, Ebü Zekeriyya Yahya b. Ebü 
Bekir ei-Vercelanfnin Kitabü 's-Sire ve 
a{ıbarü '1- e' imm e adlı eserinin tekra
rından ibarettir. Bu bölüm İbaziler'in Ku
zey Afrika 'ya intikali ni, İbazi imameti
nin burada yerleşmesini, Rüstemiler aile
sinin ve Mağrib menşeli İbazi alimlerinin 
biyografilerini ihtiva eder. İkinci bölüm-

de ise Ebü Zekeriyya'nın zikretmediği 

İbazi alimlerinin ve diğer tanınmış kişi
Ierinin biyografileri yer alır. Bu bölüm, 
her biri elli yılı kapsayan on iki devreye 
ayrılmıştır. İlk dört devre 1 ve ll. (VI I -VIII.) 
yüzyıl doğu İbazi alimlerinin biyografıle
rini ihtiva eder. Ancak müellif burada, 
daha önce Ebü Zekeriyya'nın eserinden 
naklettiği Mağribli İbazi alimlerinin bi
yografilerine yer vermemiştir. Diğer se
kiz devre Mağrib menşeli İbazi alimleri
ne tahsis edilmiştir. Bunların son dört 
devrelik kısmı sadece Vercelan, Vadirig, 
Vadisüf, Cerid ve Cerbe adasında yeti 
şen tanınmış kimselere ait biyografiler
den meydana gelmektedir. 

Dereinfnin ikinci bölümde, başta Mah
büb b. RahTI el -Abdi ve Ebü'r-Rebf Sü
leyman Abdüsselam ei-Visyanfnin biyog
rafik çalışmaları olmak üzere günümü
ze kadar ulaşmayan pek çok eski kay
naktan istifade ettiği anlaşılmaktadır. 

Eserde özellikle İbazi alimleri meclisi Az
zabe'nin kuruluş ve işleyişi, Rüstemiler 
Devleti'nin yıkılışından sonra Cebelinefü
se'de Ebü Abdullah Muhammed b. Be
kir tarafından İbazi davetinin tekrar dü
zenlenmesi gibi İ bazi tarihiyle ilgili önem
li konular hakkında geniş bilgiler veril
mektedir. Şemmahfnin Kitabü's-Siyer'i 
gibi daha sonra yazılan İbazi biyografik 
eserleri tamamıyla Dereinfnin bu kita
bına dayanmaktadır. Diğer taraftan Ber
radi el-C evamrü '1- münte}f.at adlı biyog
rafik eserinde, Dercini'nin zikretmedi
ği alimler hakkında verdiği bilgilerle bir 
bakıma onu tamamlamaya çalışmıştır. 

İslamiyet'in Kuzey Afrika'daki tarihi
ne dair vazgeçilmez bir kaynak duru
munda olan bu eserin yazma nüshala
rından bazıları Mizab Kütüphanesi'nde, 
bir nüshası da Z. Smogorzewski'nin ko
leksiyonunda bulunmaktadır. Eser ilk 
defa 1302 ( 1885) yılında Kahire' de ba
sılmış , daha sonra Bekli Abdurrahman 
b. ömer'in bir tanıtma yazısıyla birlikte 
İbrahim Tallay tarafından neşredilmiş
tir (Kosantine 1394, 1397). 

Dercini'nin bundan başka bir divanı ile 
İbazi Rüstemi imamlarından Abdülvehhab 
b. Abdurrahman b. Rüstem'in imametin
den bahsederken zikrettiği, İbazi isa b. 
Ömer'in mensupları olan Ömeriyye fırka
sını red için yazdığı Kittlbü'r-Red cale'J
cömeriyye adlı bir eseri daha olduğu an
laşılmaktadır ( Taba/{:atü ' l· meşa 'il]. bi'l· 
Magrib, ı, 47). Feraizle ilgili olarak verdi
ği çeşitli fetvalar, Ebü Tahir ei -Ceytali 
tarafından Kitabü ·ı-Pera' ii adlı eserin
de (Kahire, ts.) bir araya getirilmiştir. 
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H:ke Mlr b . Muhammed N asır 
ei-Hüseynl ed-Dihlevl 

(ö. 1199/ 1785) 

Nakşibendiyye tarikatının 
Hindistan'daki tanınmış temsilcilerinden 

biri ve Tarikat-ı Muhammediyye-i 

L 
Halisa'nın ikinci piri. 

1133'te (1720-21) Delhi'de doğdu. Mir 
Derd, Mir Seyyid Derd ve Hace Mir Derd 
Dihlevl gibi ad ve unvaniarta anılır. An
nesi ile Tarikat-ı Muhammediyye-i Hali
sa'nın kurucusu olan babası Andelib Ha
ce Muhammed Nasır'ın seyyid* olduk
ları kabul edilir. Bizzat kendisi annesinin 
Abdülkadir-i Geylani, babasının BaMed
din Nakşibend soyundan geldiğini söyler. 
Babası, mürşidi Şeyh Sadullah'ın "Gül
şen " (gül bahçesi), kendisinin de "Ande
lib" {bülbül) mahlasını kullanmasını dik
kate alarak oğluna "Derd" (aşk) adını 

vermişti. Tasavvufta gülün maşuku, bül
bülün de aşıkı sembolize ettiği , bülbü
lün güle duyduğu derin sevginin ise sa
likteki Allah aşkina benzetildiği dikkate 
alınırsa bu adlandırmadaki tasawufi an
lam daha iyi anlaşılabilir. 

Derd ilk öğrenimini Delhi'de babasın
dan gördü. Kısa zamanda ilirnde önemli 
mesafeler aldı. Henüz on beş yaşında 
iken i'tikafta bulunduğu sırada Esrtlrü's
şalat adlı eserini yazdı. Küçük yaşta ta
sawufi terbiye alan Derd, babası ve mür
şidi Andelib'e derin bir şekilde bağlıydı. 
Babası vefat edince ( 1172/ 1759) onun 
halifesi sıfatıyla faaliyetlerine devam et
ti. Şiir ve müsikiyi çok sever, sık sık evin
de müsiki meclisleri ve edebi sohbetler 
düzenlerdi. Bunun sonucu olarak çevre-
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sinde mOsiki ve şiire ilgi duyan yetenekli 
ve sanatkar ruhlu kişileri topladı. Kaynak
larda Şah Alem'in bile bazan bu meclisle
re katıldığı zikredilir. Hayatı boyunca Del
hi'den ayrılmayan Derd 24 Safer 1199'da 
(6 Ocak 1785) vefat etti. Bugün yerine 
park yapılmış olan Türkmen Kapısı dı

şındaki eski Şahcihanabad Mezarlığı'nda 
toprağa verildi. Babasının mezarına biti
şik olan kabri. yanındaki mescidle birlik
te hala varlığını korumakta ve müslü
manlar tarafından ziyaret edilmektedir. 

Derd tevhid konusunda NakşibendTier 
gibi, "Her şey O'npandır" (heme ez-ôst) 
esasını benimseyerek "Her şey O'dur" 
(heme ôst) şeklindeki vahdet-i vücfıd*cu 
anlayışa karşı çıkmış, kullukla temaşa 
halinin birlikte olması gerektiğini savun
muştur. "Elem" adını verdiği oğlundan ve 
manevi çocukları nazarıyla baktığı eserle
rinden dolayı Allah'a şükreden Derd, ki
tapsız arifleri çocuksuz kişilere ve anlam
sız eserleri de hayırsız eviatlara benzetir. 

Derd'in ruhi mi'racı babası ve şeyhi 

Andellb'de fani olmakla başlar; bunu 
Hz. Peygamber'de fani olma hali takip 
eder ve daha sonra Allah'ta fani olma 
noktasına ulaşır. Fakat sülfık*ün en mü
kemmel biçimde gerçekleşmesi için iniş 
(nüzOI) halinin de gerçekleşmesi ve Al
lah'ta baki olma (beka billah) mertebesi
nin elde edilmesi şarttır. "Allah'ta fena" 
(fena fillah) Hakk'a yönelik iken "Allah'ta 
beka" halka yöneliktir. Sülük esnasında 
yükseliş (urOc) halini tamamlayıp dönüş 
(rücO) haline geçen kişi, urOc halinde ka
landan daha yüksek bir mertebede bu
lunur. Zira yükseliş halinde temaşa, iniş 

halinde kulluk gerçekleşir ve bu iki hale 
sahip olan salik, sadece birine sahip 
olandan daha üstün bir mertebede sa
yılır. "Halis Muhammedl"nin mertebesi 
budur. Bu esasa dayanan Tarikat-ı Mu
hammediyye-i Halisa'nın usul ve adabı 
Nakşlliğin usul ve adabından fazla fark
lı değildir. Bu açıdan Derd bir bakıma 
muhafazakar bir tarikat anlayışına sa
hiptir. Şiirli ve mOsikili sema meclisleri 
düzenlemenin Nakşibendiyye tarikatına 
uymadığını bilen Derd, çok düşkün ol
duğu mOsikinin haramlığı konusunda 
yazdığı ljurmetü'l- gınCı adlı eserinde, 
aslında Nakşibendl şeyhleri gibi düşün
düğünü, fakat mOsikiye düşkünlüğü se
bebiyle Allah· ın kendisini affedeceğini 

umduğunu, semaa teşvik etmediğini ve 
bu hususla ilgili davranışının kendisine 
has olduğunu söyler. 

Eserleri. 1. Varidat-ı Derd (Risale·i Va· 
ridat). 111 risaleden oluşan eser, 1166'-
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da ( 1752) kendisine gelmeye başlayan 
ve altı yıl süren ilhamların (vakıat) rubal
ler ve kısa düz yazılar şeklinde ifade edil
mesinden meydana gelir. z. cİlmü'l-ki
tôb (Bhopal 1309). Derd bu eseri önceki 
eserinin şerhi olarak Arapça kaleme al
mış, daha sonra müstakil bir kitap ha
line getirmiştir. 111 bölümden oluşan 
eserin her bölümüne "Ya Nasır!" ifade
siyle başlamış, böylece hem Allah 'tan 
hem de derin bir sevgiyle bağlı olduğu 
ve kendisiyle özdeşleştirdiği mürşidi ve 
babası Andellb'in ruhaniyetinden yar
dım dilemiştir. 3. Çehôr Risale (Bhopal 
1310). 1775-1785 yılları arasında yazdı
ğı NCıle-yi Derd, Ah-ı Serd, Derd-i Dil, 
Şem c -i MaJ:ıtil adlı dört risalesini ihti
va eder. Bu risalelerin her biri, "nasır" 

kelimesinin sayı değeri olan 341 bölü
me ayrılmıştır. 4. Divan. Urdu dilinin olu
şumu ve gelişimi bakımından önem ta
şıyan divanı, ilki Delhi'de (1272) olmak 
üzere defalarca basılmış, daha sonra da 
HalTiürrahman DavOdl tarafından yayım
lanmıştır (Lahor 1962). Derd'in Farsça 
şiirlerinin derlendiği küçük bir divanı da
ha vardır (Delhi 1310) s. Valpcat-ı Derd. 
Bazı tasawufl konuları ihtiva eden bu 
eser de basılmıştır. Derd 'in daha önce 
anılan Esrarü'ş-şalôt ve lfurmetü'l-gı
na adlı iki eseri daha vardır. 
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DERDİR 
( .;:!~.;.ıli ) 

Ebü'l-Berekat Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed ed-Derdlr el-Adevl 

(ö_ 1201/1786) 

Halvetiyye tarikatının 
Derdiriyye kolunun kurucusu 

Mısırlı mutasawıf, fakih 
_j 

1127'de ( 1715) Yukarı Mısır'daki As
yOt vilayetine bağlı MenfeiOt kasabasın
da doğdu. Rivayete göre dedesi Ahmed 
b. Ebü Hamid doğduğu gece Derdir adlı 

bir kabile reisi bu ailenin misafiri bulu
nuyordu. Bundan dolayı yeni doğan Ah
med'e Derdir lakabı verilmiş, daha son
ra Ahmed'in oğlu Muhammed ve toru
nu Ebü'l-Berekat Ahmed de bu lakapla 
tanınmışlardır. Derdir ilk öğrenimine alim 
ve dindar bir kişi olan babasının yanın
da başladı. On yaşında iken babasını kay
bedince tahsiline devam etmek için Ka

hire'ye gitti ve Ezher'e girdi. Maliki fa
kihlerinden, o dönemde Mısır' ın en bü
yük alimi olarak bilinen Ebü'l-Hasan Ali 
es -Saldl'den fıkıh okudu. 1160'ta (1747) 
Kutbüddin el-Bekrl'nin halifesi ve Hal
vetiyye'nin Hifniyye kolunun kurucusu 
Şeyh Şemseddin Muhammed el-Hifnl'
ye intisap etti. Ahmed es-Sabba ve Ah
med b. Abdülfettah gibi alimierin ders
lerine devam etti. Mısır'ın ünlü alimle
ri arasına girdi. Hacası Ali es-Saldl'nin 
1189'da (1775) vefat etmesi üzerine 
onun yürüttüğü bütün faaliyetleri Ah
med ed-Derdir üstlendi. Bu suretle Ma
likTier'in Ezher şeyhi ve Mısır müftüsü 
oldu; bundan dolayı kendisine "Küçük 
Malik" denilirdi. Saidller'in medresesin
de dersler verdi, vakıflarına nezaret et
ti. 1172'de (1758) Şeyh Hifnl'den icazet 
aldıktan sonra tasawufta da büyük ün 
kazanan Derdir Halvetiyye tarikatının 

yayılmasına önemli katkılarda bulundu. 
Mısır'ın en meşhur alim ve şeyhi haline 
geldiği bu dönemde Mısır'da Osmanlı 
valisinin otoritesi fiilen hemen hemen 
ortadan kalktığı için bu boşluğu emirler 
doldurmaya başlamıştı. Hiçbir hukuki 
ve siyası disiplin tanımayan bu emirler 
gerek halka gerekse alimiere her çeşit 
haksızlığı reva görüyorlardı. Ahmed ed
Derdlr bu zorbalara karşı halkın da des
teğiyle sözlü, yazılı ve fiili olarak cesur 
ve tesirli bir mücadele yürüterek onları 
sindirdi. Maliki mezhebinde müctehid 
mertebesine ulaşan Şeyh Derdir Ahmed 
es-Savf, Salih es-Sibal, Arefe ed-DesOkl, 
Abdülallm es-SenhOrl ve Mustafa ei-Uk
bavf gibi sonradan tanınmış birer alim 
olan birçok kişiye hocalık yapmıştır. 

6 Reblülewel 1201 'de (27 Aralık 1786) 
Kahire'de vefat eden Derdir zaviyesinin 
haziresinde toprağa verildi. Tarikat sil
silesi Şeyh Hifnl ve Kutbüddin ei-Bekrl 
vasıtasıyla Halvetiyye'nin Şabaniyye- Ka
rabaşiyye koluna ulaşır. 

Tasawuf, tarikat evradı, akaid, fıkıh 
konularında yirmiden fazla eseri olan 
Şeyh Derdir'in basılı eserleri şunlardır: 
1. ~ebü'l-mesalik li-me?hebi'l-İmam 
Malik. Maliki fıkhına dair bir eser olup 


