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kısı olarak gerçekleştirilmiştir (Kalküta 
1224) . Bunun dışında eserin çeşitli bas
kıları bulunmaktadır (Tahran 1260, 1362; 

Bombay 1264, ı 2 77) . İlk bölümü 1789 yı 
lında Francis Gladwin tarafından İngiliz
ce'ye tercüme edilerek Kalküta'da New 
Asiatic Miscellany'nin 1 ve 2. sayıla

rında neşredilmiştir. The Dabistan or 
School of Manners adıyla tam olarak 
yapılan ilk İngilizce tercümesini David 
Shea ve Anthony Troyer gerçekleştirmiş 
ve bu tercüme Paris'te 1843 yılında üç 
cilt halinde yayımlanmıştır. Bir başka 
İngilizce tercümesi ise A. V. Williams 
Jackson tarafından yapılarak 1902 yı

lında Washington ve Londra'da tek cilt 
olarak neşredilmiştir. 
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Ebu Zeyd Abdullah (Ubeydullah) 
b. Muhammed b. Ömer b. İsa 

(ö. 430 / 1039) 

HilM ilminin 
kurucusu kabul edilen 

Hanefi fakihi. 
_j 

Semerkant' ın Debüsiye köyünde doğ

du. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 
Meşhur Hanefi fakihi Ebu Ca'fer b. Ab
dullah el- Üsrüşeni'den ders aldı. Üstün 
zekası ve hukuki meseleleri tartışırken 
gösterdiği başarısı sebebiyle Buhara ve 
Semerkant'ta yapılan ilmi münazaralar
da darbımesel haline geldi. Kadı lık gö
revinde bulunduğu için "Kadı Zeyd" Ia
kabıyla da meşhur olan Debüsi, Hanefi
ler'ce "el-kudatü's-seb'a" (yedi kadı) di
ye bilinen fakihler arasında yer alır. Alt
mış üç yaşlarında Buhara 'da vefat etti. 
Vefat tarihi bazı kaynaklarda 432 ( 1041) 

olarak da geçmektedir. 

Debüsi, hilaf* ilmini sistematik bir şe
kilde inceleyen ilk hukukçu sayılması ya
nında, Ebü'I-Usr ei-Pezdevi ve Şemsüle
imme es-Serahsi ile birlikte Hanefi fıkıh 
usulünün üç kurucusundan biri kabul 
edilmektedir. Hatta Serahsi' nin birçok 
usul meselesini ondan naklettiği görül
mektedir (mesela bk. Debüsi, Takvfmü 'l · 
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ed ille, vr. 74b ; Sera h si , 1, 251-252) . DebQ
si aynı zamanda kıyas, istihsan, taklid, 
ilham, istishab ve tard gibi usul konula
rını ayrıntılı bir şekilde inceleyen ilk alim 
olup taklid, ilham, istishab ve tardın de
lil olma özelliğini reddetmektedir (Tak· 
vfmü 'l-edille, vr. 2ı6 b -225 b ) _ DebQsi'nin 
Takvimü'l-edille'si, Cessas'ın Uşulü'l
fı~h 'ından sonra fıkıh usulünde "fuka
ha mesleği" diye bilinen metotla telif 
edilmiş ve günümüze kadar ulaşmış en 
önemli eserdir. Onun eserleri incelendi
ğinde fıkıh ilmindeki mertebesinin en 
az "meselede müctehid" seviyesinde ol
duğu görülür. Nitekim kendisi de el-Es
rar adlı eserinde bunu açıkça belirtmek
tedir (vr. 1 b)_ 

Tasawuf alanında da eser telif ede
cek kadar ilim sahibi olan Debüsi'nin, 
itikadi açıdan bağlı olduğu Matüridiyye'
den bazı konularda farklı görüşler be
nimsediği eserlerinden anlaşılmaktadır 
(bk. Ta~vfmü'l-edille, vr . 248a-b) 

Eserleri. 1. Te, sisü 'n-na?ar* fi'l].tilôti'l
e ,imme (Kahire ı320 , 1972 : Beyrut, ts .). 
Müellif bu eserinde Ebu Hanife, Ebü Yü
suf, Muhammed b. Hasan eş- Şeybani, 

Züfer b. Hüzeyl. Hasan b. Ziyad ei-Lü'lüi, 
Şafii, İmam Malik ve İ bn Ebü Leyla gi
bi büyük fakihler arasında ihtilaflı olan 
doksandan fazla temel hukuk kaidesini 
sekiz kısma ayırarak mukayeseli bir şe
kilde incelemektedir. Ortaya koyduğu 

bazı esaslar, bu eserden oldukça etki
lenmiş olan Zeynüddin İbn Nüceym'in 
el-Eşbôh ve'n -.ne?ô, ir'i kanalıyla Me
celle 'nin külli kaidelerine de yansımış
tır. Mansür b. Muhammed es-Sem'ani 
( ö 4891 ı 096). hilafa dair el-Istılam ad
lı eserinde Debüsi'nin görüşlerini tenkit 
etmiştir. F. Sezgin ' in (GAS, ı . 456), ayrı 

bir eseri olarak Atıf Efendi Kütüphane-

Debüsi'nin 
el-Esrar 

fi'l · {üra< adir 
eserinin 

ilk iki s ayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Şehi d 

Al i Paşa , 

si'nde (nr. 660/ 2) onun adına kayıtlı oldu
ğunu bildirdiği et- Ta cli~a ii mesa ,il{J~ 
l].ilôt beyne'l-e, imme adlı eserin Te, si
sü'n-na?ar'ın farklı bir nüshası olduğu 
anlaşılmıştır. Z. Takvimü 'l-edille* fi'l
u.şul. Usül-i fıkha dair olan eser, Pezde
vi ve Serahsi başta olmak üzere bütün 
Hanefi usulcülerinin temel kaynağıdır. 

Dilinin sadeliği, sisteminin mükemmel
liği ve mukayeseli metotla kaleme alın
mış olması en önemli özelliklerindendir. 
Debüsi'ye isnat edilen el-Envar ii uşu
li'l- fı~h adlı eser bunun muhtasarıdır 
(bk. Süleymaniye Ktp. , Bağdatlı Vehbi, nr. 
350) Ta~vimü '1- edille 'nin Türkiye kü
tüphanelerinde bazı önemli yazma nüs
haları mevcuttur (Süleymaniye Ktp. , La
leli , nr. 690 ; Konya Yusuf Ağa Ktp ., nr. 110 ; 

diğer yazmala rı için bk. Brockelmann, GAL, 
1, 184 : Suppl., 1, 296 ; Sezgin, ı , 456) . 3. el
Esrar fi'l-füruc . Fürü-ı fıkıh ile ilgili sis
tematik bir eser olup delilleriyle birlikte 
ele aldığı meseleleri mukayeseli bir şe
kilde incelemektedir. Köprülü nüshası

nın birinci varağında. meşhur Endülüs 
Maliki fakihi İbn Rüşd'ün eserlerini telif 
ederken bu önemli kaynaktan ilham al
dığı belirtilmektedir. Bir mukaddime ile 
kı rk yedi kitabdan oluşan eserde müel
lif konuları incelerken önce ana meseleyi 
ortaya koymakta. ihtilaflı hususlarda ise 
ewela tercih ettiği görüşü , sonra da di
ğerlerini delilleriyle birlikte zikretmekte
dir (yazma nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, 1, 184 ; Suppl., ı, 297; Sezgin, 1, 456) . 

4. el-Emedü'l-a~şa. Tasawuf ve ahlaka 
dair bir eser olup ağır bir üslüpla yazıl
mıştır (yazma nüshaları için bk. Brockel
mann, GAL, 1, 184; Suppl., 1, 296 : Sezgin, 
1, 456) 

Debüsi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır: en-Na?m fi'l-

m. 689) '---"•"-'' ·:..:.· -"-'-'--'-'--'-~----..:..._ı '-----'-'-'-~--'---'-~-"'--'---"-"-" 



fe tava, ŞerJ:ıu '1- Cami 'i'l- k e bir, Tecni
sü'd-Deblisi, ljizanetü'J-hüda. 
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DECCAL 
( J~..UI) 

İlahi dinlerde 
kıyamet ah'l.metlerinden sayılan 

ve insanları doğru yoldan saptırmaya 
çalışacağı kabul edilen 

olağan üstü güçlere sahip kişi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi örtmek. yaldızlamak 
veya boyamak" anlamındaki decl kökün
den türeyen bir sıfat olup klasik kaynak
larda "ahir zamanda ortaya çıkıp göste
receği h!:irikul!:ide olaylar sayesinde bazı 
insanları dalalete sürükleyeceğine ina
nılan kişi" diye tarif edilir. Deccal keli
mesi Kur'an-ı Kerim'de geçmemekte
dir. Hz. Peygamber'e nisbet edilen riva
yetlerde "muhatabını aldatmak gayesiy
le güzel sözler söyleyen kişi; bir kaşı ve 
gözü bulunmayan kötü kimse" anlamın
daki mesih kelimesiyle birlikte "el -me
sfhu'd-deccal" ve "mesihu'd-dalale" şek
linde kullanılmıştır. 

Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta Deccal. Ya
hudi dini literatüründe ilk defa milat
tan önce ll. yüzyıldan itibaren. "son gün
ler" de Allah'a karşı gelecek güçlü bir var
lıktan bahsedilmeye başlanmıştır (Dani
el, 718 vd., ı ı 1 40) Bazı alimler bu inan
cın kökünü, eski Babil mitolojisindeki su
lar ve dipsiz karanlıkların hakimi Tia
mat'ın yukarıdaki tannlara isyan edip 
Tanrı Ea' nın oğlu Marduk tarafından 
mağiOp edilmesi mitine bağlarken bazı
ları da bunun başlangıcını eski iran inanç
Iarında görülen iyilik ve kötülük güçleri
nin muhalefetindeki düalizmde aramış
Iardır. 

Yahudi kutsal kitabındaki bazı anla
tımların deccal kavramı için zemin ha
zırladığı kabul edilir. Hezekiel kitabının 
38-39. bablarında geçen Gog ve Magog 
kıssası bunlar arasındadır. Bu kıssada 

ahir zamanda. yahudilerin düşmanları
na kumandanlık edecek Gog'un Rab Yah
ve tarafından nasıl mağiQp edileceği an
latılır. Yahudi kutsal kitabının Yoel. Ze
karya, Daniel bölümlerinde de buna ben
zer anlatımlar vardır. Ancak bu metin
lerde mesih adı geçmemektedir. Heze
kiel'de adı verilen Gog ise tarihi bir şah
siyet olarak gözükmemektedir. Daniel'
de deccal için müşahhas bir örnek veril
mekte. "küçük boynuz. canavar" tabir-

XV. yüzyıla ait Almanca anonim bir eserde yahudiler tarafın · 

dan desteklenen deccali tasvir eden iki resim lEJd .• 111. 611 

DECCAL 

leriyle sembollendirilen (Daniel. 7, 8) ve 
insan üstü özelliklerle tasvir edilen bu 
örnekle yahudilere zulüm ve eziyette bu
lunan IV. Antiochus Epiphanes (ö. m.ö. 
ı63) kastedilmektedir. Antiochus zalim 
bir hükümdar, büyük orduların kuman
dam, üç kralı yenen, aziziere zulmeden. 
Allah'ın mabedini tahrip eden bir deccal 
tipidir. 

Yahudi kutsal kitabının dışındaki apok
rif metinlerden biri olan "On iki Kabile 
Büyüğünün (esbat) Ahdi"nde Dan kabi
Iesine mensup ve israil'in Allah'a ibadet
ten vazgeçmesine yol açtığı anlatılan şey
tani bir şahsiyet olan Belial da (Beliar) 
bir deccaldir. Levi kabilesinden çıkacak 
mesih onu yenecek ve ebedi ateşe ata
caktır (!DB, ı. 141 ı. Diğer bazı apokrif me
tinlerde de benzer anlatımiara rastlan
maktadır (lV. Ezra, I ı -12; /DB, a y ) 

Yahudiler deccali. kendilerini kurtara
cağına inandıkları mesihin muhalifi ola
rak görmüşler. onlara zarar veren Anti
ochus Epiphanes yanında Neron, Kali
gula. Pompey gibi zalim idarecileri de 
deccal olarak telakki etmişlerdir. Men
kıbevi yahudi dini literatüründe mesi
hin muhalifi deccal için Armilus adı kul
lanılmıştır. Armilus'un. Roma'nın kuru
cusu olarak görülen efsanevi şahsiyet 
Romulus'tan geldiği düşünülmektedir. 

Romalılar putperest bir kavim olarak 
yahudilerin yaşadığı kutsal topraklarda 
hakimiyet kurmuş, onlara işkence et
miş, mabedierini yıkmışlardır; böylece 
mesihin semavi ve ebedi krallığına kar
şı geçici dünyevi şeytani gücü ve şeyta
nın krallığını temsil ettiklerine inanılmış
tır. DavQd neslinden gelen mesih tara
fından öldürüleceğine inanılan Armilus 
adı, ilkin Saadiah Gaon'un Emunot ve
De'ot'unda zikredilmiştir. Sonraki apo
kaliptik midraşim edebiyatında geçen 
bir anlatıma göre Armilus. Roma'da gü
zel bir kadının mermerden heykelinin ço
cuğudur. Dünyanın kötü insanları o hey
kelle kendilerini aldatmışlar. heykel bu 
insanların tohumlarını içinde muhafaza 
etmiş, böylece onlardan bir çocuk oluş

turmuştur. Armilus adı verilen bu hile
kar varlık S m. boyunda, sarı saçlı , ayak 
tabanı yeşil ve iki başlıdır (EJd., lll, 476) . 

Yine bu literatüre göre Armilus kendisi
nin tanrı olduğunu ileri sürecek, on kral
la birlikte olacak. Kudüs'ü ve Antakya'
yı zaptedecek, yahudileri topraklarından 
çıkaracak. Nehemiah b. Hushiel'i (Yusuf'un 
oğlu Mesih) öldürüp dürüst insanları ya
sa boğacaktır. Ancak Rab Yahve. deccal 
Armilus ve ordularını Arbe! vadisinde yok 
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