
DEYN 

na hibe denilmesi ise mecazldir. Bu se
bepledir ki deynin borçludan başkasına 
hibe edilmesi veya ivazlı bir akde konu 
olması mümkün değildir. Alacağın bir 
üçüncü şahsa temlikinin mümkün ol
maması da bu yüzdendir. Ancak alaca
ğın üçüncü şahıslara havale edilmesi 
mümkündür ve özellikle mukayyed ha
vale bazı hükümleri itibariyle alacağın 

temlikiyle büyük benzerlik göstermekte
dir (bk. BORÇ; HAVALE). Burada çoğunlu
ğa ait görüşün daha haklı gerekçelere 
dayandığı söylenebilir. Deynin. istisnala
rı dışında temlik işlemlerine konu olma
ması alacaklının mülkiyetinde bulunup 
bulunmamasıyla değil İslam hukukun
da mevcut olmayan malların akidlere 
konu edilmemesiyle ilgili olmalıdır. 

Deynin zimmette bir borç olması. eda
sı için borçlunun aracılığına ihtiyaç gös
termektedir. Ayn borcunda ise böyle bir 
aracılığa ihtiyaç yoktur; mesela gasbe
dilen mal kimde bulunursa ondan alı

nabilir. Ancak bu farklılık, İslam huku
kundaki deyn ve ayn ayırımının Roma 
hukukundaki şahsi borç- ayni borç ayı
rımıyla aynı olduğu sonucunu doğurmaz. 
Gerçi şahsi borçta da ödeme için borç
lunun aracılığına ihtiyaç vardır. Fakat 
deyn şahsi borçtan daha dar bir kavram
dır. Belli bir malın teslim borcu şahsi 
borç içinde mütalaa edildiği halde bu İs
lam hukuku açısından deyn değil ayn 
borcudur. Böylece ayn kavramı Roma 
hukukunda ve bu hukukun etkisinde ka
lan diğer hukuk sistemlerindeki ayni hak 
kavramından daha geniş olmakta, hem 
bu hakları hem de belli bir malın tesli
mi demek olan ve şahsi haklar içinde 
yer alan ayn ile borçlanmayı (i ltizam bi'l
ayn) içine almaktadır. 

Deyn ödenmekle veya borcu düşüren 
diğer sebeplerden birinin ortaya çıkma

sıyla sona erer (bu sebepler için bk. BORÇ). 

Her ne kadar genelde deyn borcunda 
ödeme borçlunun zimmetini temizleme
diğ!, sadece alacaklının zimmetinde borç
luya ait bir hükml mal yani mukabil bir 
deyn meydana getirdiği, böylece iki zirn
merteki karşılıklı deynlerin takas hakkı 
doğurup karşılıklı talep edilmeyi önledi
ği ifade edilmişse de (İbn Nüceym, s. 314) 

İbn Teymiyye başta olmak üzere bazı 
hukukçular haklı olarak bu tür bir ta
kas işlemini devreye sokmanın gereksiz 
bir zorlama olduğunu ve ödeme ile bor
cun doğrudan doğruya düştüğünü söy
lemektedirler. 
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li M. AKİP AYDIN 

DEYR 

(bk. MANASTIR). 

DEYREBİ 

( ....:.r. . ..ı.!l) 
Ebü'l·Abbas Şihabüdd!n Ahmed 

b. Ömer ed· Deyreb! el· Mısr! 
(ö.llSl/1738) 

Şafii fakihi. 

_j 

1 

_j 

1061 'de (1651) doğdu. Ezher'de öğ
renim gördü. Arapça ve İslami ilimler sa
hasında başta amcası Ali ed-Deyrebl. Mu
hammed el-KalyObl. Ebü's-sürOr el-Mey
danr. Ali eş-Şebramellisl, MansOr et-TO
hi ve Burhaneddin el-Birmavi olmak üze
re çok sayıda hocadan ders aldı. 27 Şa
ban 1151 'de ( 1 O Aralık 1738) vefat etti. 

Eserleri. Deyrebi, bir kısmı risaleler ha
linde olan çok sayıda eser telif etmiş olup 
(bk Cebertf, I, 239-240) başlıcaları şunlar-

yete 'ô.ta'l- 'u~iid (Bulak 1290; Kahire 
1297, 1303, 1311, 1315, 1326) Nikahla il
gili meselelerin incelendiği bir eserdir. 3. 
Gaye tü '1- merô.m tfmô. ye te 'allak bi
enkilJ_ati'l- enô.m. Yine ni kah konularını 
işlediği bu eserine bir de haşiye yazmış
tır. 4. FetJ:tu '1- meliki'l- cevô.d bi- teshi
li ~ısmeti't- terikat 'alô. ba 'ii'l - 'ibô.d. 
Miras hukukuna dairdir. s. Menô.sikü'l
hac (son üç eserin yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, ll , 421; Suppl., ll, 
445) 
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DEYRİEFıATUN 

(bk. AKMANASTIR). 

DEYRİZOR 

( .).Jj..r..~ ) 

Suriye'nin doğusunda şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

_j 

Habur'un Fırat'a karıştığı yerin kuze
yinde ve nehrin batı kıyısında deniz se
viyesinden 195 m. yükseklikte kurulmuş
tur. "Orman manastırı" anlamına gelen 
adının. yakınındaki demirhindi korusu 
içinde bulunan bir Süryani manastırının 
etkisiyle. eskiden burada yer alan Auza
ra veya Azuara şehrinin adından türetil
diği sanılmaktadır. Deyrizor, Yaküt'un 

Devrizor 

dır : 1. FetJ:tu '1-meliki '1-mecf d li -net 'i'l - ">lı-.-----=,36:....' ---=ı3r.c''.---.....,::r--~-T---T---Tı 
'abid (Kahire 1280, 1287, 1288, 1296, 1298, 37' ~-+----'--!-="---'"-"1'-"-'---'+---'=----t--r-"-11 

1316,1318,1323,1324, 1334; Leknev 1291; 
Mekke 1316). Kitdbü'l-Mücerrebr'it ve
ya Mücerrebô.tü'd-Deyrebf adıyla da 
bilinen eserde çeşitli fiziki ve ruhi hasta
lıkların tedavisinde faydalı gördüğü ayet
leri, süreleri, duaları, ayrıca bitkileri ve 
ilaç formüllerini bir araya toplamış, bun
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lara bazı tılsımiarı da ilave etmiştir. Mü- 34, ~--::o,.......::ı-:.f"'---+--+--+----:.-r=-.:~'-1 
ellif daha çok bu kitabı ile meşhur ol
muştur. z. Gaye tü '1- maksud li- men 


