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mes lek ta şı Rik kat Kunt’la bir lik te bel ge-

sel bir film ha zır lan mış tır.
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Ebû Abdillâh Muhammed el-Arabî
b. Ahmed b. el-Hüseyn eþ-Þerîf ed-Der kå vî

(ö. 1239/1823)

Þâzeliyye tarikatýnýn
Der kåviyye kolunun kurucusu.˜ ™

1150 (1737) ve ya 1159 (1746) yı lın da 

doğ du. Fas şeh ri nin ku ze yin de ki Rîf da ğı 

ci va rın da ya şa yan Zervâl ka bi le si ne men-

sup tur. Ai le si ne Der kå vî nis be si, sa vaş-

lar da kah ra man lık lar gös te ren bü yük de-

de le ri Mu ham med b. Yû suf’un ok lar dan 

ko run mak için zırh gi yip kal kan kul lan ma-

sın dan do la yı al dı ğı “Ebü’d-Der kå” kün-

ye sin den do la yı ve ril miş tir. Kay nak lar da 

Ebû Ab dul lah ve Ebû Hâ mid ol mak üze-

re iki kün ye si zik re dil mek te dir. Der kå vî, 

“efen dim” an la mın da ki “mevlâye” ( َی َ ْ َ  ) 
ke li me si nin ye rel dil de say gı ama cıy la Hz. 

Pey gam ber’in nes li için kul la nı lan “Mu lây” 

un va nıy la da anıl mış tır. So yu, Ab bâ sî ler ’le 

Ehl-i beyt’in kar şı kar şı ya gel di ği ve Ehl-i 

beyt’ten bir çok ki şi nin öl dü rül dü ğü Fah 

vak‘asın dan (169/785) kur tu la rak Mağ rib-i 

Aksâ’ya ka çan İdrîs b. Ab dul lah (ö. 177/ 
793) va sı ta sıy la Hz. Ha san’a ulaş mak ta dır 

(Tu‘mî, s. 168). Bir çok âlim, âbid ve mut-

ta ki nin ye tiş ti ği bir ai le ye men sup olan 

Der kå vî’ nin ilk ho ca sı ağa be yi Ebü’l-Ha san 

Ali’ dir (Ebû Ziyân el-Garîsî el-Mu as kerî, 
s. 20). Der kå vî’ nin ço cuk lu ğu, Fas Filâlî 

sul tan la rın dan Mev lây İsmâil’in oğul la rı 

ara sın da taht kav ga la rı nın ya şan dı ğı or-

tam da geç ti. Kü çük yaş ta Kur’ân-ı Kerîm’i 

ez ber le di. Böl ge de ki âlim ve velîle ri zi ya-

ret et ti, bil gi le rin den fay da lan dı. Da ha 

son ra il mi ni ge liş tir mek için Fas’a gi dip 

Mis bâhiy ye Med re se si’ne gir di (Mahlûf, I, 
381). Med re se tah si li nin ar dın dan ta sav-

vu fa yö nel di; bu dö nem de Şâ ze liy ye’nin

bir ma ka le si bi lin mek te dir (sy. 5, 5 Mart 
1966, s. 48-49). İs tan bul’un fet hi nin 500. 

yı lı mü na se be tiy le ha zır la nan Fâtih Di va-

nı’nda yer alan al tı kı ta onun ese ri dir. Di-

va nın baş ta ra fın da Al tun be zer’e ait Fâtih 

tuğ ra sı De mi ro nat’ın fır ça sıy la tez hip edil-

miş ve tah rir len miş tir. Muh sin-i Üs küdârî 

im za sıy la he nüz otuz iki ya şın da iken ha-

zır la dı ğı ru ganî ya zı alt lı ğı ge rek de se ni 

ge rek se kıv rak fır ça sıy la nâ di de eser le rin-

den dir. Tez hip et ti ği altmış hil ye ara sın da 

1948’de ta mam la dı ğı Kazas ker Mus ta fa 

İz zet Efen di’ye ait 220 x 120 cm. eba dın da-

ki hil ye nin müs tes na bir ye ri var dır.

De mi ro nat mü zeh hip lik dı şın da kå tı‘lık, 

sa vat çı lık, çak ma cı lık, por se len ci lik, ağaç 

oy ma cı lı ğı ve mi ne ci lik dal la rıy la da il gi-

len miş, ay rı ca ho ca sı Ke nan Bey’den kuş-

hay van tahnîti ni öğ ren miş tir. Eser le ri nin 

bir kıs mı mü ze ler de, bir kıs mı özel ko-

lek si yon lar da bu lun mak ta dır. Bun lar dan 

yurt dı şı na gön de ri len ler ara sın da, Ame-

ri kan Mis su ri zırh lı sı gel di ği va kit (1946) 
İs tan bul adı na ve ri len ru ganî ok ku bu ru 

ile Mil li yet çi Çin cum hur baş ka nı na, Ken-

nedy Vak fı Sa lo nu’na ve Met ro po li tan Mü-

ze si’ne, dört Ame ri kan baş ka nı na, Mı sır, 

Irak ve Su udi Ara bis tan kral la rı na ve İran 

şa hı na dev let bü yük le ri ta ra fın dan su nu-

lan he di ye ler ak la ge lir. De mi ro nat için 

1982 yı lın da İslâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür 

Araş tır ma Mer ke zi (IR CI CA) ta ra fın dan 

Muhsin Demironat’ın hilye-i şerif tezhibinden detay

dev rin den ka lan son mü zeh hip Bahâed din 

Bey’den (To kat lı oğ lu) fay da lan dı.

Al tun be zer’in te si rin de ka la rak ilk eser-

le ri ni bu yol da ve ren Muh sin De mi ro nat, 

aka de mi de ki ho ca lı ğı sı ra sın da M. Nec-

med din Ok yay’ın tel kin le riy le mes lek ta şı 

Fat ma Rik kat Kunt’la be ra ber kla sik yol da 

eser ler ve rip ken di tar zı nı or ta ya koy du. 

31 Ağus tos 1966 ta ri hin de aka de mi de ki 

gö re vin den ay rıl dı ve 1 Ey lül’de Yıl dız Çi ni 

ve Por se len Fab ri ka sı mü dür lü ğü ne ta yin 

edil di. Bu ra da ha ya tı nın hem en ba şa rı lı 

hem de en yo ru cu dö ne mi ni ya şa dı ve 22 

Mart 1972’de emek li ye ay rıl dı. Tez hip sa-

na tı nın ön de ge len isim le rin den ol ma sı na 

rağ men ve rim li çağ la rı bu sa na ta kar şı il-

gi nin azal dı ğı yıl la ra rast la dı ğın dan ai le si ni 

ge çin dir me kay gı sı yok ba ha sı na eser ler 

ver me si ne ve tez hip ten uzak laş ma sı na 

yol aç tı. Öm rü nün son yıl la rın da mah ke-

me ler de bi lir ki şi lik ya pa rak ge çin mek zo-

run da kal dı. 27 Ha zi ran 1983’te ve fat et ti 

ve er te si gün Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’na 

def ne dil di.

De mi ro nat te fer ru at lı tez hi be me rak lıy-

dı. De sen de fe rah lık his si ni sağ la yan boş-

luk la ra yer ver me den yo ğun ça lış ma yı se-

ver di. Za man için de ar tık us ta sı kal ma yan 

ru ganî (lâke) kap la rın ha zır lan ma sı na me-

rak duy muş, XVI II. yüz yı lın bü yük sa natkârı 

Ali Üs küdârî’yi ken di si ne ör nek ala rak bu 

tarz da mü kem mel eser ler mey da na ge-

tir miş tir. Tez hip te es ki zevk ve ka ide le rin 

ye ni den can lan ma sın da önem li bir köp rü 

va zi fe si gör müş, bu sa nat la uğ ra şır ken 

bir yan dan da öğ ren ci ye tiştir miş, bi ri-

kim le ri ni na zarî ola rak yay ma yo lu na git-

me miş tir. An cak Aka de mi mec mu asın da 

“Türk Tezyînî Sa nat la rın da Mo tif ler” ad lı 

Muhsin Demironat’ın halkâr tezhibi  (Türk Petrol Vakfı ko-
leksiyonu)
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Bun la rın dı şın da kay nak lar da Ebû Ziyân 

Mu ham med b. Ah med el-Mu as kerî, Ebû 

Ab dul lah Ömer b. Mu ham med el-Harrâk, 

Ab dülvâhid ed-Debbâğ, Mu ham med el-

Fâ sî, Şeyh el-Be re ket Ali, Ebü’l-Ab bas 

Ah med el-Be devî Zü vey tin, Ebû Ya‘zâ el-

Me hâ cî, Mu ham med b. Ab dül kå dir el-Pâ-

şâ da Der kå vî’ den hilâfet alan lar ara sın da 

sa yıl mak ta dır.

Der kå viy ye’den bir çok şu be doğ muş-

tur. Der kå vî’ nin ha li fe le ri ne ve ya on lar dan 

icâzet al mış olan la ra izâfe edi len bu şu be-

ler den tes bit edi len ler şun lar dır: Bû zî diy ye, 

Be de viy ye, Me de niy ye, Ziyâniy ye, Gu mâ-

riy ye, Fâsiy ye, Har râ kıy ye, Kettâniy ye, Bû 

Az zâ viy ye, Me hâ ciy ye, Mek kiy ye, Hi sâ fiy ye, 

Rah mâ niy ye, Yeş ru tiy ye, Zâfi riy ye, Ale viy ye 

ve Hâ şi miy ye. Za man la ba zı kol lar müs ta kil 

ha le gel miş, hat ta Der kå viy ye’ nin şu be si 

ol duk la rı bi le unu tul muş tur. Ba zı yer ler de 

Der kå viy ye za man için de et ki si ni yi ti rir ken 

şu be le ri ve ya Şâ ze liy ye’ nin ken di si öne çık-

mış tır. İs tan bul’a Şeyh Zâ fir el-Me de nî’ nin 

(ö. 1321/1903) ge tir di ği bu ta ri kat Tür ki-

ye’de da ha çok Şâ ze liy ye is miy le ta nın mış-

tır. Der kå viy ye ve Şâ ze liy ye’nin dün ya nın 

pek çok ye ri ne ulaş ma sın da Yeş ru tiy ye ve 

Ale viy ye kol la rı nın et ki si bü yük tür. Özel lik le 

ta ri ka tın Av ru pa ve Ame ri ka’ya in ti ka lin-

de Ale viy ye’nin ku ru cu su Şeyh Ah med el-

Alevî’nin (ö. 1353/1934) fa ali yet le ri önem-

li dir. Şeyh Ah med, Ba tı’da bir çok ki şi nin 

hi da ye ti ne ve si le olan Frith jof Schu on (Îsâ 

Nûred din), Ti tus Burc khardt (Sîdî İb râ him İz-

zed din) ve Mar tin Lings (Ebûbe kir Sirâced din) 

gi bi en te lek tü el le rin ta sav vuf la ta nış ma sı-

nı sağ la mış tır. Hat ta Frith jof Schu on (ö. 
1998) Ale viy ye’den doğ muş Mer ye miy ye 

ad lı ko lun ku ru cu su ka bul edil mek te dir 

(bk. DERK…VİY YE).

Eser le ri. 1. Resâßil. Der kå vî’ nin mek tup-

la rın dan der le nen eser ilk de fa Şûra’¹-¹a-

viy ye fî me×he bi’½-½ûfiy ye adıy la ba sıl-

mış tır (Fas 1318). 243 mek tup içe ren ese-

rin çe şit li bas kı la rı ya pıl mış tır. Da ha son ra 

tes bit edi len ler le bir lik te sa yı sı 273’e ula-

şan mek tup lar Bessâm Mu ham med Bâ rûd 

(Mecmû£atü’r-resâßil, Ebûda bi 1419/1999; 
T trc. A. Cü neyd Kök sal v.dğr., Bir Mür şi-
din Mek tup la rı, İs tan bul 2008, 2012) ve 

Âsım İb râ him el-Keyyâlî (Re sâßi lü Mev lây 
el-£Arabî ed-Der šå vî: Bü şû rü’l-he diy ye fî 
me×he bi’½-½ûfiy ye, Bey rut 1424/ 2003) ta-

ra fın dan ya yım lan mış tır. Der kå vî’ nin ba zı 

mek tup la rı nı Ti tus Burc khardt İn gi liz ce’ye 

çe vir miş (Let ters of a Su fi Mas ter, Lon don 
1973), İb ra him Ka lın da İn gi liz ce’den Türk-

çe’ye ter cü me et miş tir (Bir Mür şi din Mek-
tup la rı, İs tan bul 1995). 2. el-Va¾îfe tü’ş-

Şâ×iliy ye tü’d-Der šå viy ye. Üç bö lüm den 

gön der di ler. Bun dan ra hat sız lık du yan Os-

man lı yö ne ti ci le ri hız lı ca ha re ke te ge çip 

Ti lim sân’ı ge ri al dı lar. Mev lây Sü ley man da 

bi at için ge len he ye ti red det ti. Bu sı ra da 

Türk ler’le sa va şan Ab dül kå dir b. Şerîf’in 

ço ğun lu ğu Der kå viy ye men su bu olan as-

ker le ri bü yük bir ye nil gi ye uğ ra dı. Bir sü re 

son ra Der kå vî ile Mev lây Sü ley man’ın ara sı 

açıl dı. 1236 (1820) yı lın da Fas’ta şeh rin ile-

ri ge len le ri, Me ra keş’ten de bir kaç âya nın 

ka tı lı mıy la Sü ley man’ın taht tan in di ri lip 

ye ri ne İb râ him b. Yezîd’in ge çi ril me si ne 

da ir bir bil di ri im za la dı lar. An cak Mev lây 

Sü ley man’ı az let mek is te yen ler, Arap ka bi-

le le rin den bek le dik le ri des te ği ala ma yın ca 

mü rid le ri nin çok lu ğu na gü ve ne rek ken di-

le ri ni des tek le me si için Şeyh Der kå vî’ nin 

ya nı na git ti ler. On lar la ko nu şan Der kå vî 

du ru mu ak tar mak ni ye tiy le sa ra ya gir mek 

is te di ğin de tu tuk la nıp hap se ko nul du. 

1238 (1822) yı lın da Mev lây Sü ley man ölün-

ce ye ri ne ge çen Ab dur rah man b. Hişâm 

ta ra fın dan has ta lı ğı ve yaş lı lı ğı göz önü ne 

alı na rak ser best bı ra kıl dı. Ha pis ten çık tık-

tan son ra bir kaç ay da ha ya şa yan Der kå vî, 

22 Sa fer 1239 (28 Ekim 1823) ta ri hin de 

Bûmaân na hi ye sin de ki Hayt Zâvi ye si’nde 

ve fat et ti. Er te si gün Kud ye tü la des mu hi-

tin de ki Bûberîh ma hal le sin de Benî Hamd 

ile Benî Zervâl ka bi le le ri ara sın da bu lu nan, 

ken di kur du ğu tek ke ye def ne dil di. Der-

kå vî, ta sav vu fun top lum sal bir ge le nek 

ha li ne ge ti ril me si ni Al lah’ın kul la rı na ve 

ta sav vu fa ya pıl mış bir kö tü lük ola rak gör-

müş tür. Bu an la yı şın iş le ri zor laş tır dı ğı nı 

ve sülûk yol la rı nı da ralt tı ğı nı söy le ye rek 

if rat tan uzak, te kel lüf süz, ye ni ve fark lı 

uy gu la ma lar or ta ya koy muş, ilim ol ma dan 

Al lah’a kul luk ya pı la ma ya ca ğı nı be lirt miş, 

bu nun için çok şey bil mek ten zi ya de az da 

ol sa bil di ğiy le amel et me nin öne mi ni vur-

gu la mış, bu yol da ilim, te fek kür ve ame-

lin bir leş ti ril me si ge rek ti ği ni sa vun muş tur 

(Mec mû£a tü Resâßil, s. 390-391).

Ken di si ni zi ya ret için Me di ne’den ge len 

ha li fe le rin den Mu ham med Ha san el-Me-

denî, Der kå vî’ nin ve fa tı sı ra sın da şey hi-

nin ya nın da bu lun muş, bir müd det Benî 

Zer vâl’ de ki mer kez tek ke de ta ri ka tın li-

der li ği ni üst len miş, ar dın dan Trab lus’a 

git miş tir. Mer kez tek ke ye ise oğ lu Mulây 

Mu ham med Tay yib ed-Der kå vî ha lef ol-

muş tur. Der kå vî’ nin ir şad icâze ti ver di ği 

ilk ki şi Sîdî Mu ham med b. Ah med el-Bû zî-

dî’ dir (ö. 1229/1814). Bûzîdî’nin en önem li 

ta le be si ve ha li fe si ise Şâ ze liy ye ta ri ka tı nın 

ye tiş tir di ği velûd mü el lif ler den bi ri olan 

İbn Acîbe’dir (ö. 1224/1809). An cak her 

iki si de şeyh le rin den ön ce ve fat et miş tir 

(Muh yid din et-Tu‘mî, s. 40-41; Lings, s. 8). 

Mağ rib’de ki önem li tem sil ci le rin den bi-

ri olan Ebü’l-Ha san Ali b. Ab dur rah man 

el-Ce mel el-Ha senî el-İmrânî el-Fâ sî’ ye (ö. 
1194/1780) in ti sap et ti. İki yıl son ra sey rü-

sülûkü nü ta mam la yıp hilâfet alın ca ka bi-

le si nin ya şa dı ğı böl ge ye gi de rek Bûberîh 

mev ki in de aç tı ğı tek ke de ir şad fa ali ye ti ne 

baş la dı. Şey hi nin ve fa tı nın ar dın dan ta ri-

ka tın ba şı na geç ti ve Şâ ze liy ye’ nin ken di si-

ne nis bet edi len Der kå viy ye ko lu nun esas-

la rı nı oluş tur ma ya ça lış tı. İr şad fa ali ye ti ne 

baş la dı ğı ilk yıl lar da yoz laş mış ta sav vuf ve 

ta ri kat an la yı şı na kar şı çık tı. İn sanla rın ço-

ğu sı kın tı çe ker ken bol luk için de ya şa yıp 

mu ta sav vıf ol duk la rı id di asın da bu lu nan-

la rı eleş tir di. Ne fis ter bi ye si için melâmet 

neş ve li ba zı uy gu la ma lar ge liş tir di. Kı lık 

kı ya fe tin ve dün ya ha ya tı nın öne mi ol ma-

dı ğı nı vur gu la mak ama cıy la za man za man 

düz gün gi yin mek le bir lik te ba zan yıp ran-

mış el bi se gi ye rek di len ci lik yap tı, mez be-

le lik ler de otur du, saç la rı nı tı raş edip ba şı 

açık ve ya lın ayak do laş tı (Mu ham med b. 
Ca‘fer el-Kettânî, I, 177). Müb tedî mü rid le-

rin bo yun la rı na iri ta ne li tes pih ler as tır dı.

Baş ta Ber berîler ol mak üze re Fas ge-

ne lin de mânevî nü fu zu ya yı lan Der kå vî, 

Sul tan Mev lây Sü ley man’ın dik ka ti ni çek-

ti. Gü ven li ği sağ la ma da ve kar deş le riy le 

gir di ği mü ca de le de des te ği ni ala bi le ce-

ği ni dü şü ne rek onun la iyi iliş ki ler kur-

du. Sul tan lık id di ası nı sür dü ren kar de şi 

Mes le me’yi ik na et me si için şey hi ara cı 

ola rak gön der di ve bu gi ri şi mi sa ye sin-

de onu et ki siz ha le ge tir di. Bu dö nem de 

Der kå viy ye ta ri ka tı na gir mek mo da ha li ne 

gel di, sa ray için de de men sup la rı ço ğal dı. 

Mev lây Sü ley man da ha son ra Şeyh Der kå-

vî’ yi Türk ler’e kar şı is yan eden ka bi le le ri 

ya tış tır mak ama cıy la Vehrân böl ge si ne 

gön der di. Çe şit li ka bi le le re uğ ra yıp Ti lim-

sân’a va ran Der kå vî’ ye Türk yö ne ti ci le ri nin 

ba zı yan lış dav ra nış la rı abar tı lı bir şe kil de 

ak ta rıl dı. Der kå viy ye men sup la rı nın ve 

hal kın zul me uğ ra dı ğı, hak sız ver gi ler top-

lan dı ğı söy len di. Bunun üze ri ne Der kå vî, 

Türk ler’le is yan cı lar ara sın da ba rı şı sağ-

la mak tan vaz geç ti. Bir sü re Ti lim sân’da 

ka lıp ta ri ka tı nın yayılma sı ve doğ ru an-

la şıl ma sı için ça lış tı. Bu sırad a ken di ini-

si ya ti fiy le Mev lây Sü ley man adına şe hir 

hal kın dan bi at al ma ya başladı. Bir ri va ye-

te gö re Mev lây Sü ley man bu durum dan 

hoş lanmış ve bir mek tup yaza rak ken di si-

ne te şek kür et miş, di ğer bir ri va ye te gö-

re ise bu du rum hiç ho şu na git me miş tir 

(Se lâ vî, VI II, 109-110).

Ti lim sânlı lar, bi at la rı nı ve Ab dül kå dir b. 

Şerîf’in he di ye le ri ni tak dim et mek üze re 

Der kå vî baş kan lı ğın da ki bir he ye ti Fas’a 
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ders ver di. Ay nı dö nem de Şî raz’da ya-

şa yan Ce lâ led din ed-Dev vâ nî ile bir lik le 

şeh rin fel se fe mer ke zi ha li ne gel me sin de 

önem li rol oy na dı. XV. yüz yı lın son çey-

re ğin de Sad red din ed-Deş te kî ve he nüz 

on dört ya şın da ki oğ lu Mîr Gı yâ sed din 

Man sûr ile Ce lâ led din ed-Dev vâ nî ara-

sın da mey da na ge len ilmî tar tış ma lar bu 

coğ raf ya da ge niş yan kı lar uyan dır mış tır. 

Ak ko yun lu lar’ın son dö nem le rin de or ta-

ya çı kan si yasî ka rı şık lık lar Fars eya le ti-

nin mer ke zi olan Şî raz’ı ve bu ra da ki ilim 

çev re le ri ni de et ki le di. Ni te kim Ce lâ led din 

ed-Dev vâ nî ön ce hap se dil di, ar dın dan Şî-

raz’dan çı ka rıl dı. Sad red din ed-Deş te kî de 

12 Ra ma zan 903’ te (4 Ma yıs 1498) Ak ko-

yun lu lar’ın Ba yın dır lı oy ma ğı men sup la rın-

ca öl dü rül dü, na aşı Şî raz’da Man sûriy ye 

Med re se si’nin bah çe si ne def ne dil di.

Çok sa yı da ta le be ye tiş ti ren Sad red din 

ed-Deş te kî’ nin ta le be le ri ara sın da oğ lu Mîr 

Gı yâ sed din Man sûr, to ru nu Mîr Sad red din 

(II), İmâdüd din Mes‘ûd, Emîr İbrâhim b. 

Emîr Selâmul lah sa yı la bi lir. Ay rı ca yaz dı-

ğı eser ler le baş ta hem şeh ri si Mol la Sadrâ 

ol mak üze re pek çok dü şü nü rü et ki le miş-

tir. Deş te kî ile Dev vâ nî ara sın da ge çen 

ilmî tar tış ma lar ken di le rin den son ra ki 

dö nem ler de de et ki li ol muş, onun ve fa-

tı nın ar dın dan oğ lu Gı yâ sed din bu tar tış-

ma la rı de vam et tir miş tir. Deş te kî ve Dev-

vâ nî’ nin bir bir le ri ne red di ye ler yaz ma la rı 

e¹-ªa ba šå tü’½-Øad riy ye ve’l-Celâliy ye 

adıy la anı lan bir li te ra tü rün or ta ya çık ma-

sı na yol aç mış tır. Tar tış ma nın baş lan gı-

cı, Na sî rüd dîn-i Tû sî’ nin pek çok şerh ve 

hâ şi ye ye ko nu olan Tec rîdü’l-i£tišåd’ına 

(Tec rîdü’l-ke lâm) Ali Kuş çu’nun yaz dı ğı eş-

Şer ¼u’l-ce dîd’e Ce lâ led din ed-Dev vâ nî’ nin 

bir hâ şi ye yaz ma sı na da ya nır. Sad red din 

ed-Deş te kî de ay nı eser için bir hâ şi ye ka le-

me al mış ve bu ra da Dev vâ nî’ yi eleş tir miş-

tir. Kâ tib Çe le bi, Sad red din ed-Deş te kî’ nin 

bu hâ şi ye si ni II. Ba ye zid’e he di ye ola rak 

gön der di ğin den bah se der. Ce lâ led din ed-

Dev vâ nî, Deş te kî’ nin hâ şi ye si ne bir red di ye 

yaz mış, Deş te kî de ce vap ma hi ye tin de bir 

hâ şi ye da ha ka le me al mış tır. Dev vâ nî’ nin 

bu na yö ne lik son red di ye si ne o sı ra lar da 

Sad red din ed-Deş te kî öl dü rül dü ğü için oğ-

lu Gıyâseddîn-i Şî râ zî ce vap ver miş tir (Keş-
fü’¾-¾unûn, II, 200-202). Şiîlik’te ki Ahbâriy-

ye an la yı şı nı sis tem leş ti ren Mu ham med 

Emîn el-Es terâbâdî (ö. 1033/1624), el-Ki-

tâb fi’r-red mâ a¼de¦ehü’l-fâŠılân fî 

¼avâşi’ş-Şer ¼i’l-ce dîd li’t-Tec rîd baş-

lık lı ese rin de Deş te kî ve Dev vâ nî ara sın da ki 

tar tış ma la rı ele al mış tır. Bu ra da ki eleş ti-

ri le rin de özel lik le Dev vâ nî’ yi he def al dı ğı 

gö rü lür (Scrip tu ra list Is lam, s. 39; Ka ka ie,

– —DEÞTEKÎ, Sadreddin
כ ) را ا  )

Ebü’l-Meâlî Mîr Sadrüddîn Muhammed
b. Gýyâsiddîn Man sûr ed-Deþtekî eþ-Þîrâzî

(ö. 903/1498)

Ýranlý âlim.˜ ™

2 Şâban 828’de (19 Ha zi ran 1425) Şî-

raz şeh ri nin Deş tek ma hal le sin de doğ du. 

Zeyd b. Ali b. Hü se yin yo luy la Hz. Ali so yu-

na bağ lan dı ğı ri va yet edi len ve ye tiş tir di ği 

âlim ler le ta nı nan Deş te kî sülâle si ne men-

sup tur. Ata la rı nın Şî raz’a V. (XI.) yüz yıl da 

gel di ği nak le di lir. Sey yi dül hü kemâ, Sad rü-

lu lemâ gi bi la kap lar la ta nı nır. Emîr Sad-

red din ve ya ken di siy le ay nı is mi ta şı yan 

Mol la Sadrâ’dan (Sad reddîn-i Şî râ zî) ayırt 

edil me si için Sad red din Kebîr di ye anı lır. 

Ba ba sı Gı yâ sed din Man sûr ve am ca sı Sey-

yid Nizâmed din Ah med’den ha dis, ye ğe ni 

Sey yid Habîbul lah’tan Arap ça ve fı kıh, Sey-

yid Şerîf el-Cür câ nî’nin ta le be si Kıvâmüd-

din Mu ham med Gül bâ rî’den (Gur bâ lî) 
man tık ve fel se fe ders le ri al dı. Ke lâm 

ve fel se fe ho ca la rı nın sil si le si Kut büd din 

eş-Şî râ zî, Na sî rüddîn-i Tû sî, Fah red din 

er-Râ zî, Gaz zâ lî ve İbn Sînâ şek lin de sı ra-

la nır. Baş ta aklî ilim ler ol mak üze re çe şit li 

alan lar da de rin le şen Sad red din ed-Deş te-

kî dö ne mi nin önem li dü şü nür le rin den bi ri 

ha li ne gel di. Kay nak lar da on dan bah se di-

lir ken “on bi rin ci akıl, in san lı ğın üs ta dı, 

üçün cü mu al lim, fi lo zof la rın so nun cu su” 

gi bi ifa de ler kul la nı lır (DİA, XXX, 125). Ha-

ya tı na da ir oğ lu ve ta le be si Mîr Gı yâ sed din 

Man sûr va sı ta sıy la az da ol sa bil gi edi nil-

mek te dir. İs mi Mol la Sadrâ ile ka rış tı rıl dı-

ğı gi bi ye ni ba zı ça lış ma lar da oğ lu, hat ta 

to ru nuy la da ka rış tı rıl dı ğı dik kat çek mek-

te dir. Ni te kim Oli ver Lea man’ın The Bi-

og rap hi cal Ency clo pa edia of Is la mic 

Phi lo sophy’de “Al-Dash tak¢, Sadr al-D¢n 

(d. 903/1497-8)” baş lı ğıy la ka le me al dı ğı 

ya zı da ta ma men oğ lu Gı yâ sed din’in ha ya tı 

an la tıl mak ta dır. İh sa noğ lu ve Ro sen feld 

da or tak ça lış ma la rın da (bk. bibl.) Deş te-

kî’ yi ken di siy le ay nı is mi ta şı yan to ru nuy la 

(Cevâhirnâme  mü el li fi) ka rış tı ra rak onu 

mi ne ra log di ye ta nıt mış lar dır (bk. bibl.). 
Ay rı ca bir çok yer de Sad red din’in Şah 

Tah masb za ma nın da sadâret ma ka mı-

na ge ti ril di ği kay de dil se de bu bil gi doğ ru 

de ğil dir. Zi ra Sad red din ed-Deş te kî, Şah 

Tah masb za ma nın da ya şa ma dı ğı gi bi bu 

gö re vi üst le nen ken di si de ğil oğ lu Mîr Gı-

yâ sed din Man sûr’dur (DİA, XXX, 126).

Deş te kî, oğ lu Man sûr’un adı nı ta şı yan 

Man sûriy ye Med re se si’ni ku ra rak bu ra da 

olu şan ri sâ le nin ilk bö lü mü Øalavâtü İbn 

Meşîş esas alı na rak ya pıl mış bir sa la vat 

ter ti bi dir. Şeyh Zerrûk, da ha ön ce İbn 

Meşîş’in sa la va tı na Şâzelî’nin hizb le rin den 

seç ti ği ba zı ifa de le ri ve ken di cüm le le ri ni 

ek le ye rek el-Va¾îfetü’z-Zerrûšıy ye fi’l-

ev râd ad lı ese ri ni mey da na ge tir miş ti. 

Der kå vî, Şeyh Zer rûk’un bu ça lış ma sı na 

ilâ ve ve tas hih ler de bu lu na rak son şek li ni 

ver miş, bun dan do la yı sa la va tın bu ye ni 

ha li ne ge nel lik le e½-Øalâtü’l-Me şî şiy ye-

tü’l-mem zû ce adı ve ril miş (Ah med Zi-
yâ ed din Gü müş hâ nevî, I, 155), ba zan da 

el-Vir dü’l-ek ber de nil miş tir. Ese rin ikin ci 

bö lü mün de gün lük kı sa vir din han gi cüm-

le ler den oluş tu ğu ve na sıl uy gu la na ca ğı 

an la tıl mış, son bö lüm de de ta ri ka tın sil si le-

si ve ril miş tir. Eser el-Va ¾î fe tü’ş-Şâ ×i liy-

ye ve ya Der kå viy ye’nin şu be le ri ta ra fın dan 

ken di le ri ne izâfe edi le rek el-Va ¾î fe tü’ş-

Şâ ×i liy ye tü’l-Yeş ru ¹ıy ye gi bi isim ler le 

de fa lar ca ba sıl mış tır. Der kå vî’ ye ay rı ca 

Ce vâ hi rü’l-šır ¹âs ve Me nâ šı bü’ş-ŞeyÅ 

Ce mel adıy la iki eser da ha nis bet edil mek-

te dir (M. Ah med ed-Der nî ka, s. 129).
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