
DERD 

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 



1193 ( 1779) yılında telif edilmiştir (Ka
hi re ı 287, ı 299). z. eş-Şerl}.u'ş-şaglr c ala 
A~rebi'l-mesalik. "Babü'I-cinaye" faslı

na kadar telif ettiği eseri talebesi Şeyh 
Mustafa el-Ukbavi tamamlamıştır (Bulak 
1281; Kahire 1282. 1326, 1972) 3. eş-Şer
l}.u'l-kebı"r cala Mul]tasari Sfdf fjalfl. 
Maliki fıkhıyla ilgili olan bu eser Muham
med ed-Desüki'nin haşiyesiyle birlikte 
basılmıştır (Kahire 1303. 1310). 4. el-fja
rfdetü'l-behiyye. Akaid ile ilgili yetmiş · 
bir beyitlik manzum bir eserdir (Kahire 
1279; İskenderiye 1281). s. Şerl}. cale'l
cahlde. Kutbüddin el -Bekrfnin Feva'i
diİ'l- tera' id adlı akaide dair eserinin 
şerhidir (Bulak 13 14). 6. Tuhietü'l-ihvan 
ii cilmi'l- beyan (Kahire. t~ ). 7. Ifdşiye 
calc1 Kışşali'I-mi crac. Necmeddin el-Gaz
zfnin mi'rac hadisesiyle ilgili eserinin ha
şiyesidir. Gazzi'nin eserinin kenarında 

birçok defa basılmıştır (Bulak 1284; Ka
hi re 1294, 1305). 8. Tuhietü'1-ihvan if 
adabi ehli '1- cirian. Ta~ikat adabıyla il
gili olan bu risaleyi Harfrizade Tibyan'
da (II. vr. 7b- ı 9b) iktibas etmiştir (Kahire 
1281. 1332). 9. Mev1idü 'n-nebf. İbrahim 
el -Bacürfnin esereyazdığı haşiye ile bir
likte yayımlanmıştır (Kahire 1304). 1 o. Şe
vari~u '1-envar. Bazı salavat metinlerini 
ihtiva eden bu risaleyi de Haririzade Tib
yan'da (II. vr. 19b-26a) iktibas etmiştir. 
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DERDİRİYYE 

( :it..r.~.;..ıll ) 

Halvetiyye tarikatının Ebü'l-Berekat 
Ahmed b. Muhammed ed-Derdir'e 

(ö. l201 / 1786) 
nisbet edilen bir kolu. 

_j 

Ahmed ed-Derdir Şeyh Hifnfye intisap 
ederek ondan Halvetiyye tarikatı hırka
sını giymiş, daha sonra şeyhinin halifesi 
sıfatıyla faaliyet göstermişti. Çevresin
de toplanan çok sayıdaki mürid ve hali-

feleri ölümünden sonra Halvetiyye'nin 
Derdiriyye kolunu meydana getirmişler
dir. Döneminin önemli alimlerinden sa
yılan Ahmed ed-Derdir evrad, ezkar. sa
lavat, ibadet, riyazet ve mücahedeye 
ağırlık veren bir tasawuf anlayışına sa
hiptir. Tarikat, şeriat ve hakikati birbi
rine bağlar. nefsin halleri, nitelikleri ve 
dereceleri üzerinde durur. Haririzade ta
rafından da Tibyan 'da (ll, vr. 7b-19b) ik
tibas edilen Tuhietü '1- il] van adlı ese
rinde tarikatın adab. erkan ve zikir usu
lünü ayrıntılı şekilde anlatmıştır. Ona 
göre şeyh, ihvan ve halk kesimlerinden 
her birinin uyması gereken kurallar fark
lıdır. Özellikle receb, şaban. zilhicce, şev
va! ve muharrem aylarında nafile oruç 
tutulur. Zikir istiğfarla başlar, salavatla 
devam eder. Zikir için gecenin son üç
te biri, özellikle seher vakti tercih edilir. 
Zikir esnasında okunan duaların çoğu 
Kur'an ve hadislerden seçilmiştir. Ahmed 
ed-Derdir Şevari~u '1-envar (metni için 
bk. Haririzade, Il, vr. 19b-26a) adlı eserin
de Gazzali, İbn Meşiş, Ahmed el-Bedevi, 
İbrahim ed-Desüki, Ebü'I-Hasan eş-Şa
zeli gibi mutasawıflardan derlediği sa
lavat metinlerini aktardıktan sonra ken
di tertibi olan salavat ibarelerini alfabe
tik olarak sıralar. Ahmed ed - Derdir'in 
Manzumetü 'd-Derdir diye meşhur olan 
et- Teveccühü '1- esna bi- na?mi'1- es
ma'i'l-l}.üsna (metni için bk. Haririzade, 
11 . vr. 26a- 27b) adlı evradı Derdiriyye men
supları arasında çok okunur. 

Saviyye. Sibaiyye, Vefaiyye adlı üç şu
beye ayrılan Derdiriyye tarikatı daha çok 
Mısır'da yaygınlık kazanmıştır. 
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~ MUHAMMED EL-CELYEND 

DERECE 
( ~.)~) 

İslam'da çeşitli dünyevi 
ve uhrevi mertebeleri, 
müsbet ilimlerde de 

bazı ölçüm birimlerini 
ifade eden terim. 

_j 

Arapça bir kelime olan derece, "her
hangi bir mertebeler düzenindeki ileri 
ve yukarı doğru giden menzilelerin her 
biri veya yüksek olanı " anlamına gelir; 
çoğulu derecat ve derecdir. Bu genel an-

DERECE 

lam çerçevesinde bir merdivenin her ba
samağına derece denildiği gibi bir yapı
nın katları için de derecü'l- bina tabiri 
kullanılır. Derece bugün genel olarak be
lirli bir seviyeden itibaren aşağı doğru 
giden basamak ve mertebeler için de 
kullanılmakla birlikte aslında kelime an
lamının açıkça gösterdiği gibi yalnız yük
seklik ifade eden kavramlar ( + derece
ler) içindir ve kurallara uygun konuşu
lan Arapça ve Osmanlıca 'da inen kav
ramları (-dereceler) ifade etmek üzere 
dereke ( çoğulu derekat) kelimesi kulla
nılır. Mesela. "Bu memlekette mizanü'l 
harare yazın 40 dereceye kadar çıkar ve 
kışın 20 derekeye kadar iner" (Kamas-ı 
•Türkf, s. 606); "Doğrusu münafıklar ce
hennemin en alt derekesindedirler" (en
Nisa 4/ 145) ve "yalancı şahit derekesi
ne düşmek" ifadeleri bu kullanıma ör
nek teşkil eder. 

Derece tekil veya çoğul olarak Kur'an-ı 
Kerim'in on sekiz ayetinde geçmekte ve 
hukuki, iktisadi, ilmi, ahlaki, özellikle de 
uhrevi mertebe farklılıkiarına işaret et
mektedir. Kadınların erkekler gibi hak
ları olduğu bildirilirken erkeklerin kadın
lara göre bir derece üstünlük farkı taşı
dıkları ifade edilir (el-Bakara 2/228). Ba
zı peygamberlerin belirli özellikleriyle di
ğerleri karşısında derece üstünlüğüne 
sahip bulundukları (el -Bakara 2/ 253), 

birtakım faziletli arnelleri işleyenierin iş
lemeyenlere göre daha üstün derecede 
oldukları (en-Nisa 4/ 95-96) ve mürnin 
veya kafir herkesin yaptığı işlere karşı
lık bir derece işgal ettiği (Al-i imran 3/ 
163; el-En'am 6/ 132; el-Ahkaf 46/ 19) 

belirtilir. Kur'an'da, insanlar arasındaki 
çeşitli dünyevi ilişkilerde dinamizm sağ

lamak ve onları sınamak amacıyla ge
rek imkanlar gerekse fırsatlar hususun
da belirlenen nisbi derece farkiarına da 
işaret edilmekte, ancak bazı dünyevi üs
tünlüklere sahip olmanın Allah katında 
mutlak bir değer taşımadığı. asıl yüksek 
dereeelerin ahirette olduğu belirtilmek
tedir (ei-En'am 6/ 165; el-isra 17/ 21; ez
Zuhruf 43 / 32). Ayrıca Hz. Yüsuf'un şah

sında ilmi dereeelerin varlığına işaret olu
nurken, "Biz kimi dilersek onu derece
lerle yükseltiriz; her ilim sahibinin üs
tünde daha iyi bilen biri bulunur" (Yüsuf 
12/ 76) denilmektedir. Allah ' ın ismi ve 
sıfatı olarak zikredilen "dereceleri yüksel
ten" (refıu'd -derecat) tabiri ise (el-Mü'min 
40/ 15) "gökleri birbiri üstüne kuran. me
leklerin arşa ve göklere yükselmesini 
sağlayan , dünyada kullarına yüksek mer
tebeler veren ve müminlerin sevap de-
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