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DEF'U ŞÜBHETİ't-TEŞBİH 

( ~ı ...;. r:!~ ) 
Hanbeli alimlerinden 

Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzi'nin 
(ö. 597 /1201) 

akaide dair eseri. 

.J 

.J 

Kaynaklarda İbnü'I-Cevzrnin bu eserin
den değişik adlarla bahsedilir. Brockel
mann onun Det'u şübheti't-teşbih ve'r
red 'ale'l-Mücessime adlı bir eseri ol
duğunu kaydeder (CAL Suppl., ı. 918) İb
nü'I-Cevzrnin eserlerini veren bir fihrist
te bundan Ret'u't-teşbfh veya Det'u't
teşbih bi - eküifi't- tenzih adıyla söz edi
lir (Naciye Abdullah İbrahim, s. 202) . Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshada 
ise (Şehid Ali Paşa , nr. 1561) adı Al]bd
rü 's- sıfô.t olarak yazılmıştır. 

On altı bölümden (fas ıl) ibaret olan eser 
Allah'ı tanımanın (marifetullah) nakil yo
luyla vacip olduğunu. ancak bu konuda
ki bilginin akıl yoluyla da kazanılabile
ceğini belirtmekle başlar. İkinci bölüm
de aklın önemi üzerinde durulur. Üçün
cü bölümde alemin yaratılmışlığı (hudüs) 
ve Allah'ın varlığ ı konusu ele alınır ve hu
düs delilinden hareket edilerek marife
tullaha ulaşmaya Hz. İbrahim'in istidlali 
örnek gösterilir. Dördüncü bölümde hu
düs ve imkan delilleri incelenir. Beşinci 
bölümden dokuzuncu bölümün sonuna 
kadar Ehl-i sünnet'e göre Allah'ın sıfat
ları anlatılırken Mücessime'nin ilah te
lakkisine ve dayandıkları deliilere yer ve

rilir. Onuncu bölümde ilim bedihi. nazari 
ve haberi kısımlarıyla ele alınarak ahiid 
ve mütevatir haber hakkında bilgi veri-

De(' u 

şübheti't· 

teşbfh ' in 

il k iki sayfası 
{Süleymaniye Ktp., 

Şe h id 

Ali Paşa, 

nr. 1561) 

lir. On bir inci bölümde Allah ' ı duyu or
ganlarıyla idrak etmeye çalışmanın yan
lışlığı anlatılır. On ikinci bölümde Dehri
ler ve tabiatçılar ele alınır. On üçüncü 

bölümde Yahudilik ve Hıristiyanlık ince
lenir ve tenkit edilir. On dördüncü bö
lümde taklidin caiz olmadığı belirtilerek 

Ahmed b. Hanbel, Ebü Hanife ve İmam 
Şafifnin aynı yöndeki görüşleri aktarılır. 

Delilin önemi. kelam ilmi hakkında ya
pılan tenkitler ve bunların sebepleri üze

rinde durulur. Hanbeli alimlerinden Ebü 
Abdullah Hasan b. Hamid, İbnü'z-Zagu
ni ve bunları takip edenlerin haberi sı
fatlarla ilgili olarak yazdıkları eserlerde 
Hanbeli mezhebini Müşebbihe ve Müces
sime'ye benzetlikleri anlatılır. On beşin
ci bölümde Ahmed b. Hanbel ve onun 
mezhebine bağlı olan Ebü Davüd ei-Eş
rem, Ebü'l -Hasan et-Temimi, Ebü Mu
hammed Rizkullah b. Abdülvehhiib ve 
Ebü'I-Vefa b. Akii'in haberi sıfatlar ko
nusundaki görüşleri nakledilerek bu gö
rüşlerin İbn Hamid ve arkadaşlarının fi 
kirlerinden farklı olduğu, bu sebeple İbn 
Hamid'in Hanbeli mezhebinden kabul edi
lerneyeceği ileri sürülür. Daha sonra da 
müellifin Müşebbihe ve Mücessime'den 
saydığı bu alimierin delil olarak kullan
dıkları ve zahiri manada kabul ettikleri 
ayet ve hadisler incelenip ashap ve ta
biinin, ayrıca Ahmed b. Hanbel ile İbn 
Akii 'in bu nasları nasıl anladıkları açık
lanır. On altıncı bölümde Allah'a zaman 
ve mekan nisbet edilebileceği yönünde
ki görüş ele alınarak bu konudaki delil
lerin tartışması yapılır ve reddedilir. Ki
tabın son kısmında teşbih ve tecsimi ka
bul edenlerin dayandıkları hadisler tah
lil edilir. Yed, ısba', kef, ayn. vech. üzün, 
sadr, kadem (el, parmak, avuç, göz. yüz. 
kulak, göğüs, ayak) gibi organları; güzellik 
ve gençlik gibi vasıfları; ön, arka, sağ 
taraf gibi yönleri; yedinci kat göğün üze-



rinde veya alemin yaratılmasından önce 
bulutun içinde olmak. nurdan ve nardan 
perdeleri bulunmak. evi olmak gibi ni
telikleri ; oturmak, gitmek, gelmek, in
mek, gütmek, hayret etmek. Kur'an oku
mak, sevmek, kızmak, değişik şekiliere 
bürünmek gibi fiilieri Allah'a nisbet eden 
altmış hadis teker teker incelenerek 
bunların bir kısmının mevzu, bir kısmı
nın maktu, bir kısmının da zayıf oldu
ğu, sahih olanların ise zahiri manaları
nın kastedilmediği belirtilir. Bu hadisler
den hareketle ileri sürülen teşbih ve tec
sim görüşleri reddedilirken Ahmed b. 
Hanbel, Buhari, Tirmizi, Beyhakr, Dare
kutni gibi muhaddislerin hadis metinle
ri ve ravileri hakkındaki açıklamaları ile 
İbn AkTI'in görüşleri delil gösterilir. Yer 
yer İbn Huzeyme'nin görüşlerine de te
mas edilerek bunlar reddedilir. 

Küçük boy kırk iki varak hacmindeki 
Defcu şübheti't-teşbih, zahiri manaları 
itibariyle teşbih ve tecsimi andıran nas
ları toplayıp sahih, mevzu, zayıf olanla
rına işaret etmesi ve Müşebbihe ile Mü
cessime'ye reddiye olması bakımından 
önemli bir akaid kitabıdır. Eserin yazma 
nüshaları Süleymaniye (Şehid Ali Paşa, 
nr. 1561) ve Darü'l-kütübi'l-Mısriyye (Tey
muriyye, Akaid Mecmüaları. nr. 225) kü
tüphanelerinde bulunmaktadır. Kitap ay
rıca basılmıştır (Şam 1345). 

BİBLİYOGRAFYA: 

ibnü'l-Cevzi. Af)bti.rü'ş · şıfa~ Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 1561; Muhsin el-Emin, Keş· 
{ü'l-irtiyab tr etba' i Muhammed b. 'Abdilveh
hab, Dımaşk 1347, s. 486; Brockelmann. GAL 
Suppl., ı , 918; Naciye Abdullah ibrahim, "İb
nü'l -Cevz! «Fihristü Kütübih»", fl1fi1İir., XXXI/2 
(ı 980), s. 202. fAl 

ımı YusuF ŞEvKi YAvuz 

L 

DEGÜLİ 

( Jj:-..0\) 

Ebü'l-Abbas Muhammed b. 
Abdirrahman b. Sabur ed-Degült 

(ö. 325/937) 

Muhaddis, fakih ve dil alimi. 
_j 

Horasan'ın Serahs şehrinden olan De
güli birçok muhaddis yetiştiren tanın
mış bir aileye mensuptur. Bu ailenin, ya 
Degül adlı bir şahsın veya Serahs'ta ya
pılan "degül" adlı ekmeği imal eden bir 
fırınemın soyundan geldiği için Degüli 
nisbesiyle anıldığı sanılmaktadır. Degüli 
Horasan, Irak ve Hicaz'da birçok alim
den hadis, fıkıh ve dil ilimleri tahsil ede-

rek Horasan alimlerinin şeyhi unvanını 
almıştır. Muhammed b. Yahya ez-Zühli. 
Abdurrahman b. Bişr, Ebu Zür'a er-Razi, 
Sa'dan b. Nasr, Müslim b. Haccac onun 
hocalarından bazılarıdır. Kendisinden ilim 
tahsil edenler arasında Ebu Ali en-Ni
saburi, Ebu Hatim b. Hibban, İbn Adi. 
Cevzaki gibi alimler bulunmaktadır. 

İbn Adi Buhara'ya giderken Serahs'a 
uğrayıp Degüli ile tanışmış ve o çevrede 
Degüli gibi bir alim görmediklerini be
lirtenlere, kendisinin de seyahatleri bo
yunca böyle birini tanımadığını söyle
miştir. İbn Huzeyme de buna benzer bir 
ifade ile onu takdir etmiştir. Kendisin
den rivayet edildiğine göre Degüli dört 
kitabı yanından hiç ayırmazdı. Bunlar 
Kitabü'l-Müzeni, Kitabü'l- cAyn, Tari
{ıu'l-Bu{ıarive Kelile ve Dimne'dir. To
runu Muhammed b. Abdurrahman'ın (ö. 

365/976) dedesinin adıyla anılan bir mu
haddis olduğu ve Serahs'ta hadis okut
tuğu bilinmektedir. 

Muhtelif kaynaklarda Degüli'nin çe
şitli eserler yazdığı söylenmekte ve bun
lardan el- Müsned, el-Adab, Mu c ce

mü'.ş-.şaJıabe ve Feia ,ilü'.ş-.şaJıabe'nin 
adı zikredilmekte ise de bu kitapların 

günümüze kadar gelip gelmediği bilin
memektedir. Bir Şafii fakihi olan Degü
li'nin fıkıh ve çok iyi bildiği lugat saha
larında kitap yazıp yazmadığı hakkında 
da bilgi yoktur. 
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DEHHANİ 

(bk. HOCA DEHHANI). 

DEHLEK 
( .illA>~ ) 

Kızıldeniz'in güneyinde 
adalar topluluğu. 

_j 

_j 

Eritre sahili açıklarında ve Masawa· 
(Massava') Umanı hizasında yer alan irili 
ufaklı 1265 adadan oluşmaktadır. Bu ta
kımadalara adını veren ve en büyükleri 
olan Dehlek (Dehlek-i Kebir) adasının yü
zölçümü yaklaşık 1350 km2 'dir. İkiimin 

DEHLEK 

çok sıcak ve kurak olduğu adalar yaşa
maya pek elverişli değildir ; Dehlek ile 
diğerlerinin bazılarında mevsime göre 
değişen birkaç bin civarında bir nüfus 
göze çarpar. Habeş kökenli Tigre ve Den
kali (çoğulu Denakıl) halklarıyla Sudanlı
lar'ın, Somalililer'in ve Yemenli Araplar'ın 
karışımından meydana gelen bu nüfus 
Tigre dilini konuşur. Müslüman olan hal
kın başlıca geçim kaynağı keçi ve deve 
çobanlığı ile balıkçılık, inci, mercan avcı
lığı ve deniz ticaretidir. 

İslam coğrafyaetiarı herhangi bir açık
lamaya girmeden Dehlek'in Arapçalaş
mış yabancı bir isim olduğunu zikretmek
le yetinmişlerdir. Ebu Ubeyd el-Bekri bu 
ismi Delhek şeklinde yazarken (Muccem, 

ll. 555) Yaküt el-Hamevi adaların Deh
lek yanında Dehik adıyla da anıldığını 

söylemektedir (Muccemü'l-büldan, ll, 
492). Kaynaklarda, müslümanların Ha
beşistan ile Mekke devrinde başlayan 
ilk ilişkileri sırasında Dehlek'e uğrayıp 
uğramadıkları hakkında bilgi bulunma
makta, Hz. Ömer zamanında hıristiyan 
Habeşler' e karşı 20 (641) yılında ter
tip edilen deniz akınları münasebetiyle 
de adaların adına rastlanmamaktadır. 

Dehlek'in fethi, Emevi Halifesi Abdül
melik b. Mervan döneminde, 83 (702) yı

lında Habeş korsanlarının Cidde'yi yağ
malamaları üzerine başlatılan takip ha
reketi sonucunda gerçekleşmiştir. Erne
viler ve Abbasiler zamanında Dehlek-i 
Kebir adası sürgün yeri olmuş, şair Ah
vas el-Ensari. Medine kadısı Arrak b. 
Malik ve Abbasiler'in Hqrasan valisi Ab
dülcebbar el-Ezdi'nin oğulları gibi bazı 
mühim şahsiyetler buraya gönderilmiş
lerdiL Adada Xl. yüzyıldan başlayarak 

Arap yazısının gelişimi açısından büyük 
değer taşıyan çeşitli mezar taşları bu
lunmaktadır. 

Dehlek adası, Emeviler ve Abbasiler 
döneminde ve daha çok V. (XL) yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren, özellikle Kızıl
deniz'in en işlek limanlarından Sevakin'e 
(Suakin) yakın olması sebebiyle Hindis
tan ile Mısır arasındaki deniz ticaretin
de önemli bir nokta oluşturmuştur. Öte 
yandan Sudan ve Habeşistan'dan Hin
distan, Mısır ve Arabistan yönlerine esir 
sevkiyatı yapılırken kullanılan liman ve 
iskeleler arasında Dehlek de yer atmak
taydı. Ayrıca balıkçılık yanında inci ve 
mercan avcılığı da yapılıyordu. 

lll. (IX.) yüzyılda Abbasi idaresinden 
çıkan Dehlek, Yemen'in Zebid şehrinde 
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