
DEVLEMI, Muhammed b. Hasan 

ı 1 
DEYLEMİ, Muhammed b. Hasan 

( ~..U\ C;-'> ıY. ~ ) 

(ö. 711/1311 [?]) 

Batıniyye'nin tenkirline dair 
eseriyle tanınan Zeydiyye alimi 

L (bk. BEYANÜ MEZHEBİ'I-BATINİYYE). _j 
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DEYLEMİ, Şehredar b. Şiniye 
l . ..ıJj.. ·' 1 ... 

( (.$"'7. "!..J..r.:"" ıY...) J-* ) 
Ebu Mansur Şehredar 
b. Ş!ruye b. Şehredar 

(ö. 558/1163) 

Muhaddis. 
_j 

483'te (1090) muhtemelen Hemedan'
da doğdu. Doğduğu yıl babası ona edib 
ve muhaddis EbO Bekir b. Halef eş-Şi
razi ve başkalarından icazet aldı. İlk öğ
renimini babası muhaddis ŞirOye b. Şeh

redar'dan yaptı. Daha sonra hadis tah
sili için Horasan'ın bazı ilim merkezleri
ni dolaştı. SOS'te (1111) babasıyla bir
likte yine hadis öğrenmek için İsfahan'a 
gitti. Burada çoğu EbO Nuaym ei-İsfa
hani'nin talebesi olan alimierin ders hal
kalarına katılarak hadis yazdı. Bağdat'a 
ve Zencan'a seyahat etti ve oradaki alim
lerden faydalandı. Hocaları arasında ba
basından başka, babasının da hocaları 

olan Eb O' 1- Feth Abd Os b. Abdullah ve 
EbO Muhammed Abdurrahman b. Hamd 
ed-DOn i ile A'meş diye bilinen Hamd b. 
Nasr ei-Hemedani ve kendisinden Ah
med b. Hanbel'in el-Müsned'ini dinle
diği Ahmed b. Muhammed b. ZencOye 
bulunmaktadır. 

Şehredar tahsilini tamamladıktan son
ra önce Hemedan'a, daha sonra da Dey
lem'e dönerek hadis rivayetiyle meşgul 
oldu. Kendisinden hadis rivayet edenler 
arasında oğlu Ahmed, el-Ensab müelli
fi Abdülkerim es-Sem'ani gibi alimler 
bulunmaktadır. 

Deylemi'nin hadisteki yerini belirtmek 
üzere onun bu ilirnde babasını geçtiği, 
hadiste hafızlık derecesine yükseldiği 

ifade edilmiştir. Deylemi eser vermemek
le beraber babasının Kitabü'l-Firdevs'
indeki hadislerin isnadlarını bir araya 
toplamış ve kitabı daha kullanışlı hale 
getirmiştir. Müsnedü Firdevsi'l- al]bôr 
(Firdevsü'l-al]bar bi- me' şüri'l-l]itab) adı

nı verdiği bu çalışma babasının kitabın
dan daha fazla rağbet görmüştür (bk. 

FİRDEVSÜ'l -AHBAR). 

Şehredar b. ŞirOye Receb SSS'de (Ha
ziran 1163) Hemedan'da vefat etti. 
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DEYLEMİ, Şirii.ye b. Şehredar 

( ~..UI)J_k ıY. 't.J__,;;. ) 
Ebu Şüca' Ş!ruye 

b. Şehredar b. Ş!ruye 
(ö. 509/ 1115) 

Muhaddis ve tarihçi. 
_j 

44S'te (1053) Hemedan'da doğdu. Mu
haddis Şehredar b. ŞirOye'nin babası olup 
yalancı peygamber Esved ei-Ansi'yi öl
düren sahabi FirOz ed-Deylemi'nin so
yundandır. İlkiya lakabıyla ün yapmıştır. 
Kur'an'ı ezberledikten sonra hadis tah
sili için başta Hemedan olmak üzere Ho
rasan bölgesinin belli başlı ilim merkez
lerini dolaştı. Bağdat'a ve Kazvin'e gi
derek devrin tanınmış alimlerinden ha
dis okudu. Belli başlı hocaları arasında, 

İbn Zirek diye anılan Muhammed b. Os
man ei-Kumesani, İbnü'I - Büsri diye bi
linen Ali b. Ahmed, EbO Amr İbn Men
de, Ebü'I-Feth AbdOs b. Abdullah, EbO 
Muhammed ed-DOni ve Ebü'I-Ferec Ali 
b. Muhammed ei-Ceriri sayılabilir. Tah
silini tamamladıktan sonra Hemedan'a 
döndü ve buradaki medresede hadis mü
derrisliğ i görevini üstlendi. Medresenin 
idari işlerini de yürüten Deylemi'nin bir 
hizmetli gibi' çalıştığı rivayet edilir. Ken
disinden hadis öğrenenler arasında oğ
lu Şehredar, EbO MOsa ei-Medini ve İb
nü'I -Mu'temid diye anılan devrin tanın
mış vaizi Muhammed b. Fazi ei-İsfera
yini anılmaya değer isimlerdir. 

Zehebi, ŞirOye'nin hadis ezberleme ye
teneğinin orta derecede olduğunu söy
lemiştir. Fıkıhta Şafii mezhebine bağlı 

olup devrinde Hemedan ve çevresinde 
yaygın olan Şia, HaricTiik, Mu'tezile gibi 
tırkalara kapılmamış ve sünneti savun
muştur. Yüzünün ve ahlakının güzelliği 
ve az konuşmasıyla ün yapmış olan Dey
lemi 9 Receb 509 (28 Kasım 1115) Pazar 
günü Hemedan'da vefat etti. 

Eserleri. 1. Firdevsü'l-a!Jbar*. Metinle
ri kısa, fakat çoğu zayıf, hatta mevzO 
olan 10.000 hadisi senedierini almaya
rak bir araya getirdiği bu kitap oğlu Şeh-

redar tarafından yeniden düzenlenmiş, 
Said b. Besyanı ZağiOI tarafından son 
cildi fihrist olmak üzere altı cilt halinde 
yayımlanmıştır (Beyrut 1406/ 1986) . 2. Ri
yaiü '1 - üns li- c u~ ala 'i'l- ins. Hz. Pey
gamber ile ondan sonra gelen halifele
re dair bir eserdir (Brockelmann, GAL, 1, 
419). 3. Taril]u Hemeljan. Hemedan'da 
yetişen alimierin hayatını ihtiva etmek
tedir (a.g.e., I, 420) 
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DEYN 
( ,y_..UI) 

Kişinin zimmetinde sabit olan 
borç anlamında fıkıh terimi. 

_j 

Deyn sözlükte masdar olarak "ödünç 
almak, ödünç vermek, emir ve itaat al
tına almak, ceza veya mükafatla muka
belede bulunmak", isim olarak "ödünç, 
satılan malın bedeli (semen) ve hazırda 
bulunmayan şey" manalarına gelir. Te
rim olarak da kişinin zimmetinde sabit 
olan borçları ifade eder. Kur'an-ı Kerim'
de deyn kelimesi beş yerde (el-Bakara 
2/ 282; en-Nisa 4/ ll, 12 !üç defa)), ha
dislerde ise birçok defa (bk. Wensinck, 
Mu 'cem, "dyn" md.) terim anlamında kul
lanılmıştır. Aynı kökten türeyen "borç
lanmak" anlamındaki tedayün masdan 
da Kur'an'da bir defa geçmektedir (el
Bakara 2/282). Buna bağlı olarak ala
caklıya dayin borçluya medin ve medyün 
denir. 

En geniş kapsamıyla deyni "zimmet
te sabit olan şey" diye tarif etmek müm
kündür. Mecelle'de de (md. 158) bu ta
nım yapılmış olmakla birlikte daha son
ra verilen örneklerde Hanemer'deki ha
kim anlayışa uygun olarak deynin kap
samı daraltılmıştır. Bu tarife göre zim
mette sabit deynin mali- hukuki bir borç 
olması mümkün olduğu gibi başka bir 
borç olması da mümkündür. Bu anlam
da kişinin ifa etmediği namaz, oruç, hac 
gibi dini borçlar da deyn kapsamı için
dedir . Nitekim hadiste tutulmayan oruç 
borcu için deyn kelimesi kullanılmıştır 

(Buhari, "Şavm", 43; Müslim, "Şıyam", 154, 


