
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). 
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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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L 

L 

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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DEHLEK 

hüküm süren mahalli hanedanların eli
ne geçmiş, daha sonra bazan Habeşis
tan'da güçlenen hıristiyan krallara, ba
zan Mısır'daki müslüman sultaniara ta
bi kalmış, VI. (XII.) yüzyıldan itibaren de 
kendi meliklerince bağımsız olarak yö
netilmiştir. 

Dünya deniz ticaretini ele geçirmek ve 
bunun için de Kızıldeniz'de hakimiyet 
kurmak isteyen Portekizliler 1513 yılın
da Dehlek'e çıktılar ve Melik Ahmed b. 
İsmim'e imzalattıkları antlaşma ile ada
ların idaresini tekrar Yemen'e bağladı
lar. Portekizliler'in çekilmesinden bir sü
re sonra Ahmed b. İsmail antlaşmayı ta
nımadığını ilan etti. Bunun üzeriı:ıe geri 
dönen Diego Lopes de Sequeira kuman
dasındaki Portekiz kuwetleri Dehlek'i iş
gal edip yaktılar ( 1520). Ancak daha ön
ce adamlarıyla birlikte adayı terketmiş 
olan Ahmed b. İsmail, Portekizliler'le ye
ni bir antlaşma yaparak vergi karşılığın
da idareyi tekrar eline almayı başardı. 
Daha sonra Ahmed b. İsmail, Osmanlı
lar'dan da yardım görerek 1526'dan iti
baren bütün Habeşistan'ı fetheden ve 
burada İslamiyet'in yayılmasını sağla

yan Harar imamı Ahmed b. Muhammed 
Oran'ın (ö. 1543) himayesine girdi ve on
dan Dahono valiliği ni aldı. Dehlek, 1 541 '
de Ahmed Gran'a karşı Habeşler'in yar
dımına gelen Portekizliler tarafından tek
rar işgal edildi. 

Dehlek Özdemir Paşa tarafından Ye
men'in fethi sırasında Osmanlılar'ın eli
ne geçti. Daha sonra İstanbul'a dönen 
Özdemir Paşa, 15 Şaban 962 (S Temmuz 
1 555) tarihinde kurulan Ha beş eyaleti
ne beylerbeyi tayin edilmesi ve Kızılde
niz'in batısındaki toprakları da fethet
mekle görevlendirilmesi üzerine 10.000 
askerle Süveyş 'ten Sevakin'e geçerek 
Masawa'a kadar olan yerlerin tamamı
nı ele geçirdi. Bu sırada Yemen beyler
beyiliğine bağlı olan Dehlek de Habeş 
eyaletine bağlandı ve geliri bu eyaletin 
tahsisatma eklendi. Özdemir Paşa, 1557'
de Habeşler'in müttefikleri Portekizliler·
le de temas kurdukları en önemli liman
ları olan Masawa' ve civarını Osmanlı 

topraklarına katarken limanın karşısın

daki bu stratejik önemi büyük adalar
dan çok faydalanmıştır. 

Hidiv İsmail Paşa zamanında 1865 yı
lında padişahın bir fermanıyla Masawa' 
ve Sevakin ile birlikte Mısır emlakine da
hil edilineeye kadar Habeş eyaletine bağ
lı kalan Dehlek 1886 yılında İtalya tara-
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fından işgal edildi. ll. Dünya Savaşı sıra
sında 1941 yılında İngilizler'in eline ge
çen adalar son olarak 1952'de Etiyop
ya'ya bırakıldı . 
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DEHLEVİ 
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(bk. DİHLEVİ). 
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ı 
DEHLİ 
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ı 
DEHNAME 

( ... l.:Aı~ ) 

İran edebiyatında genellikle 
tasawufi aşktan bahseden 

on bölüm veya on mektuptan 
ibaret mesnevi. 

L _j 

Dehname yerine dehfasl, dehbab ad
larının da kullanıldığı bu tür mesnevile
re bazı şairler tarafından rühu'l-aşıkln 
veya ravzatü'l-aşıkln adı da verilmiştir. 

Çoğu hezec bahrinde yazılan Dehna
meler, diğer mesnevilerde olduğu gibi 
genellikle tevhid, na't, sebeb-i te'lif ve 
bazan bunlara ilave olarak na't-i Hule
fa-yi Raşidin, dönemin hükümdan ve di
ğer devlet adamlarından bahseden bir 
girişten sonra aşıkla maşukun durum
ları, birbirlerine olan aşkları ile ayrılık 

acılarını dile getiren ve mesneviyi oluş
turan on mektuptan meydana gelir. Bu 
on mektubun beşi aşık tarafından ma
şuka, beşi de cevap olarak maşuk tara
fından aşığa yazılmıştır. Mektuplar ge
nellikle gazel ve müfredlerle süslenir. 
Aşıkla maşuk arasında rüzgar, güneş, 
ayna gibi sembolik habercilere de yer 

verilir. Maşukun acımasızlığından söz 
eden aşık, ısrarlı yalvarıp yakarmaları 

sonunda sevgiliyi yumuşatır ve ona ka
vuşur. 

Dehname türünün ortaya çıkmasında 
Fahreddin-i Gürganfnin (ö . 446/ 1054 I?J) 
Vis ü Rarru"n'inin veya Fahreddin-i Ira
ki'nin (ö . 688 / 1289) Dehfaşl da denilen 
cUşşd~name'sinin etkisi olduğu ileri sü
rülmüştür. Ancak daha önce aynı türde 
yazılmış başka eserlerin bulunması bu 
ikinci ihtimali ortadan kaldırmaktadır. 

Ayrıca aşıkla maşuk arasındaki ilişkile

rin hemen hemen diğer bütün mesnevi
lerde üzüntülü bir sonia bitmesine kar
şılık dehnamelerde Vis ü Ramin 'de ol
duğu gibi mutlulukla sonuçlanması, on
ların cUşşa~name'den değil Vis ü Ra
min'den etkilendiğini gösterir. 

Bu eserlerden ilham alınarak İran ede
biyatında İmadüddin Fakih-i Kirmanr
nin, Fettahi-i NişabGrfnin ve Arif-i Here
vı~nin doğrudan doğruya "Dehname" di
ye adlandırılan mesnevileri dışında aşa
ğı yukarı aynı nitelikte olmak üzere Se
nafnin clş~name, Fahreddin-i lraki ve 
Ubeyd-i Zakani'nin cUşşa~name, Hü
mam-i Tebrizfnin ŞoJ:ıbetname, Evha
düddin-i Meragf'nin Manp.~u'l- cuşşd~, 
Selahaddin Şah Şüca'ın Rı1J:ıu'l - caşılpn, 
İbn İmad'ın Raviatü'l-muJ:ıibbin ve Ka
tibfnin Dehbdb adlı eserleri vardır. Türk 
edebiyatında da Şah İsmail ve Mevlana 
Emiri tarafından yazılmış iki dehname 
bulunmaktadır. 
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