
rnek mümkündür (mesela vekil -i musah
har ve davetiye usulü için bk. Dürerü'l-hük
kam, IV, 789 vd.). c) Müellif, hukuki me
seleler hakkında muteber fıkıh kitapla
rındaki şer'f hükümleri nakletmiş, ihti
laf söz konusu ise meseleleri tartışmış, 
Mecelle'nin hangi görüşü tercih ettiği
ni veya hangisinin tercih edilmesi gerek
tiğini belirtmiştir. Nadir olarak da Şafii, 
Maliki ve Hanbeli fıkıhçılarının görüşle
rini zikretmiştir. Fıkıh kitaplarında bu
lunmayan hükümlerle ilgili mevcut fet
vaları nakletmiş, hakkında hukuki bir 
hükme rastlanmayan meseleleri ise biz
zat kendisi çözmeye çalışmıştır (mesela 
bk. mürürüzamanla ilgili mesele, a.e., IV, 

338). d) Müellif, kaleme aldığı maddenin 
diğer ilgili maddelerle mukayesesini yap
mayı da ihmal etmemiştir. 

Dürerü'l-hükkam, Mecelle'nin tan
zim ettiği konularda araştırmacıları baş
ka kaynaklara muhtaç etmeyecek dere
cede hacimli ve kapsamlı bir hukuk an
siklopedisi olup sadece İslam hukukçu
ları için değil bütün hukukçular için baş
vurulması gereken temel bir kaynaktır. 
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İbn Hacer ei-Askahini'nin 
(ö. 852/1449) 

VIII. (XN.) yüzyılın 
meşhur adamlarına dair 

biyografik eseri. 
_j 

Tam adı ed-Dürerü'l-kdmine ii acya
ni'l-mteti'ş-şamine veya el- Vefeya
tü'l-kdmine li- a c yani'I-mi, eti'ş -şa 
mine'dir. Müellif mukaddimesinde kita
bını yazarken Safedi'nin A cyanü '1 - caşr, 
Ebü Hayyan el-Endelüsi'nin Mecani'l
hesrve tefsire dair eseri el-Bal].rü'l-mu
J:ıft, Şehabeddin İbn Fazlullah'ın ?,ehebiy
yetü'l-l).aşr, Kutbüddin el-Halebi'nin Ta
rfl].u Mısr, Zehebi'nin ?,eylü Siyeri a cla
mi'n-nübela', Birzali'nin ?,eylü ?,eyli'l 
Mir'at, Takıyyüddin İbn Rafi ' in el - Ve
feyat, Şehabeddin İbn Hacernin bu ese
re yazdığı zeyil, Makrizi'nin Al].barü'd
devleti 'l-Mısriyye ve el-ljıtat, İbn Ay-

bek ed- Dimyati' nin el- Vefeyat, Ebü' ı
Fazı el-lraki'nin bu esere zeyli, Lisanüd
din İbnü ' l-Hatib'in Tarfl].u Gırnata (el· 
İf:ıata), İbn Haldün'un el- cİber adlı eser
lerinden ve üstatlarının mu'cem*lerin
den faydalandığını yazmaktadır. Mukad
dirnede belirtmediği, fakat biyografiler
de kaydettiği kaynak sayısı ise otuz ka
dardır. Ancak Askalani bu yazılı kaynak
larla yetinmeyerek şifahi rivayetlere ve 
nakillere de çokça yer vermiştir. 

İbn Hacer bu eserinde, 701-800 ( 1301-
1398) yılları arasında vefat eden pek çok 
İslam ülkesindeki meşhur şahsiyetlerin 
hal tercümelerini alfabetik olarak yaz
mıştır. Çoğu Mısır ve Suriyeli meşhurlar
dan olmakla beraber Tunus, Endülüs, 
Hicaz, İran, Irak, daha az sayıda Azer
baycanlı meşhurlara, Anadolu beylerine, 
Osmanlı ve Hint Türk sultaniarına yer 
vermiştir. Sadece hocalarını içine alan 
el-Mu ccemü'l -mü, esses bi'l-mu cce
mi'l-müfehres adlı bir eser telif ettiği 
halde bu kitabına onları da almış, bu 
arada hadisçi kadın alimierin hayatları
nı da yazmıştır. 

İbn Hacer eserinde yer verdiği kişile
rin isimlerini, nisbelerini, künye ve la
kaplarını. doğum yerleri ve tarihlerini, 
hocalarını ve talebelerini belirtmiş, ayrı- . 
ca ahlaki durumlarına. ilmi seviyelerine, 
ihtisas alanlarına, halk ve devlet adam
ları nezdindeki yerlerine ve diğer özel
liklerine kaynakların elverdiği ölçüde ge
niş yer ayırmıştır. Bazı müelliflerin sa
dece eser sahibi olduklarını söylemekle 
yetinmiş, bazan da eserlerinden birkaç 
kitabın adını vermiştir. Bu arada müel
liflerin varsa şiirlerini, haklarında yazı

lan ve söylenenleri zikrederek bu bilgi
leri kimlerden ve hangi kaynaklardan 
aldığını belirtmektedir. Bir kısım tasav
vuf erbabının kerametierini nakletmek
te ve az sayıda Şii'den (RafizT) bahset
mektedir. Fazla önemi olmayan meslek
lere de (mesela reTsü'l-mugassilin, müsten
sihu'l-kütüb vb.) yer vermekte, bazan çok 
özel konulara temas etmektedir. İlimle 
meşgul olan idarecilerin üzerinde ise ay
rıca durmaktadır. Ulema ve ümera bi
yografilerinde Memlük Devleti teşkilatı, 
askeri ve sivil müesseseler. medreseler. 
ribatlar, hankahlar, kütüphaneler ve bun
lara ait memuriyetlerle siyasi tarih için 
önemli bilgiler vermektedir. Yer yer ule
ma arasındaki tartışmalara, ulema ile 
mutasawıflar arasındaki ihtilaflara ve 
bunların sebeplerine temas etmekte, az 
sayıda gayri müslimden de bahsetmek
tedir. Eserde 700 kadar şahsın sadece 

ed-DÜRERÜ'I- MÜNTEHABATÜ'I- MENSÜRE 

adı yazılmış, birçoğunun yalnız doğum 

veya ölüm tarihleri verilmiş, yahut bu 
tarihler daha sonra tamamlanmak üzere 
yerleri boş bırakılmıştır. İbn Hacer 830'da 
( 1426) tamamladığı eserinde 5204 kişi
den söz etmiş, ancak bunlardan 4500'ü
nün biyografisine yer vermiştir. 

ed-Dürerü'l-kamine'nin İstanbul, Vi
yana, Paris. Londra, Kahire, Şam ve Hin
distan'da yazma nüshaları bulunmakta
dır (Brockelmann, GAL, II , 83; Suppl., Il , 
74). Eserin ilk neşrini, sonradan müslü
man olup Muhammed Salim el-Krenkovi 
adını alan Alman şark.iyatçısı Freitz Kren
kow yapmıştır (I-IV, Haydarabad 1348-
1350) . Bu neşir daha sonra Beyrut'ta Da
rü' ı - cil tarafından ofset olarak yeniden 
basılmış, aynı yıllarda dört ciltlik başka 
bir baskısı da Kahire'de yapılmıştır. Mu
hammed Seyyid Cadelhak tarafından 

neşre hazırlanan metin ise yine Kahire' 
de beş cilt olarak yayımlanmıştır (ı 966-

1967) Süyüti bu eseri el-Mülta~iit mi
ne 'd-Düreri'l-kdmine adıyla ihtisar et
miştir. Müberred'in de bir muhtasarı ol
duğu rivayet edilmektedir. İbn Hacer 
kendi eserine ?,eylü 'd-Düreri'l- ka mine 
(Teracimü a cyani 'l·mi' eti't-tas(a) adıy
la bir zeyil yazmış ve burada 801-832 
( 1399-1428) yılları arasında vefat eden 
604 kişinin biyografisine yer vermiştir. 
Yıllara göre tertip edilen zeyilde kişiler 

harf sırasına göre ele alınmakla birlikte 
buna her zaman riayet edilmemiştir. Bu 
eserde de çok defa ed-Dürer'in kaynak
ları kullanılmış ve biyografiler daha kısa 
yazılmıştır. Zeyil Darü'l- kütübi'l - Mısriy
ye'dek.i müellif hattı nüshası (Tarih -Tey
müriyye, nr. 649), esas alınarak Adnan 
Derviş tarafından neşredilmiştir (Kahire 
14 ı 2/ 1992). 
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(bk. GALATAT-ı HAFİD EFENDi). 
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