
(nr. 390, vr. 2-50; nr. 39 1, vr. 441-544) ve 

diğer bazı kütüphanelerde (Brockelmann , 
GAL, ll, 342; Suppl., ll, 377) yazma nüsha
ları bulunan eserin Tunus'ta basıldığı kay
dedilmektedir (Ali Muhammed ez-Zübey
r!, I, 225; DMBİ, lll, 236). el-Envar'ı Ali b. 
Muhammed el-Kalesadl Lübbü'l-ezhar 
şer}]. u e}J.ô.dişi'l-Envar (Darü 'l-kütübi ' l

Mısriyye, nr. 1962 1; ay rıca bk. Brockel
mann , GAL, ll , 342). Muhammed b. Ab
dülmelik el-Kaysi el-Mintlır'i Menahicü '1-
'ulema'i'l-a{ıyar ii teisiri e}J.adişi Kita
bi 'I-Envar (Karaviyyln ve Ezher kütüpha
nelerindeki birer yazması için bk. Brockel
mann, GAL Suppl., ll, 377; Ali Muhammed 
ez-Zübeyr!, I, 22 8) adıyla şerhetmişlerdir. 

Abdülhay el-Kettan'i, Kalesadl'ye ait şer
hin bir nüshasının kendisinde bulunduğu
nu belirtir(Fihrisü 'l-feharis, I, 206). S. en
Nilrü'l-mübin ii ]fava'idi 'aka'idi'd-din. 
Bir nüshası Fas'ta Karaviyy'in Kütüphane
si 'nde bulunmaktadır (nr. 72 ı , vr. 117 b

ı 30•). 6. e:i-Zarilri ii 'ilmi'd-din (Darü'l
kütübi'n-Nasıriyye, nr. 1652/3) . 7. Taşliye
tü '1-]fulUb ii'l-vüşill ila ]J.a:ireti 'Alla
mi'l-guyilb (Darü ' l-kütübi ' n-Nası riyye, nr. 
1687/1 ) . 8. el-Mu]Jtaşarü'l-bari ' ii ]fı 
ra'ati Naii'. Tunus'ta el-Mektebetü'l-va
taniyye'de bir nüshası mevcuttur ( DMBİ, 

lll , 236). 

İbn Cüzey'in kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Vesiletü'l-müs
lim ii teh~ibi Şa}J.i}J.i Müslim, ed-Da'a
vat ve'l-e~karü'l-müsta]Jrece min şa
}J.i}J.i'l-a]Jbar, Uşillü 'l-]furra'i 's-sitte gay
re Nati', el-Feva'idü'l-'amme ii la]J.ni'l
'amme, Fehrese. 

Batı İslam dünyasının önemli şahsiyet
lerinden biri olan İbn C üzey hakkında Sü
leyman Ebü' r-R'iş İbn Cüzey el-Kelbi ve 
eşeruhU ii'l-fıkhi'l-İsJQmi adıyla bir dok
tora tezi ( 139 5, Camiatü'l-Ezher. Külliyye
tü 'ş- şerla ve'l-kanun), Abdülham'id Mu
hammed Neda el-İmam İbn Cüzey el
Kelbi ve cühildühil ii't-teisir min {ıi
lali't-Teshilli-'ulilmi't-tenzil (ı 400, Ca
miatü'l-Ezher, Külliyyetü usuli 'd-dln) ve Ali 
Muhammed ez-Zübeyr! İbn Cüzey ve 
menhecühil ii't-teisir (ı 402, el-Camia
tü'l-islamiyye [MedineJ; bu eser basılmış
tır: l-ll, Dımaşk ı 407/ 1 987) adıyla yüksek 
lisans tezi hazırlamışlardır. Muhammed 
Abdürrah'im Muhammed de Minye Üni
versitesi'nde (Mı sı r) Menhecü İbn Cü
zey el-Kelbi el-Endelüsi ii teisiri'l
Kur'ani'J-Kerim adıyla bir çalışma yap
mıştır (Kahire 1989). 
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l!'l'lJ AHMET ÜZEL 

1 İBN DAKİKUL'iD 
ı 

(~~ ~~~f) 

Ebü'I-Feth Takıyyüddin Muhammed 
b. Ali b. Vehb el-Kuşeyrl el-Küsl 

(ö. 702/ 1302) 

L 
Müctehid alim ve muhaddis. 

_j 

25 Şaban 625 (30 Temmuz 1228) tarihin
de anne ve babasının hac yolculuğu sıra
sında Yen bu' sahilinde seyreden bir ge
mide doğdu. Babasının dedesi Mut'i'in bir 
bayram günü giydiği çok beyaz elbiseyi 
görenlerin "bayram unu (dakiku'J-Id) gibi" 
demeleri üzerine bu tabir kendisine lakap 
olmuş . daha sonra da oğlu ve torunları 
İbn Dakikund diye anılmıştır. Memleketi 
olan Mısır'ın Said bölgesindeki Küs şeh

rinde büyüdü. İlk tahsilini burada yaptı ; 
tanınmış bir Maliki alimi olan babasından 
bu mezhebin fıkhını, hadis ve fıkıh usu
lü, babasının talebesi Bahaeddin Hibetul
lah b. Abdullah ei-Kıfti'den ve daha son
ra gittiği Kahire'de İzzeddin İbn Abdüs
selam'dan Şafii fıkhı okudu. İskenderiye, 
Şam ve Hicaz'a giderek aralarında İbnü ' I
Mukayyer. İbnü'l-Cümmeyz'i. İbn Revac, 
İbnü'I-Hubab. Abdülaz'im b. Abdülkav'i el-

iBN DAKİKUL'ID 

Münzir'i, Ahmed b. Abdüddaim ei-Makdi
s'i'nin de bulunduğu birçok alimden ha
dis dinledi. Daha genç yaşta iken Maliki 
ve Şafii mezheplerinde fetva verecek de
recede fıkıhta derinleşti ; ayrıca hadis, 
tefsir. kelam , Arap dili ve edebiyatında 
bilgi sahibi oldu. 

Öğretim faaliyetine Küs'ta Nec'ibiyye 
Medresesi'nde başlayan İbn Dakikul"id, 
daha sonra kendisi için kurulan ve Sabı
kıyye Medresesi diye anılan darülhadiste 
ders verdi, birçok talebe yetiştirdi ve şöh
reti yayıldı. Küs'ta bir süre Maliki kadılığı 
yaptı (isnevl, ll , 229) . Ardından Kahire'ye 
giderek Fazıliyye, Kamiliyye, Nasıriyye. 
Salahiyye, Salihiyye ve Mansuriyye med
reselerinde ders verdi. Tanınmış talebe
leri arasında İmadüddin İbnü'I-Es'ir ei-Ha
leb'i, Kutbüddin ei-Haleb'i, İbn Seyyidün
nas, Şemseddin İbnü'I-Kammah, Şemsed
din İbn Adlan. Alaeddin Ali b. İsmail el
Konev'i. Zeheb'i, Mizz'i, Ebu Hayyan ei-En
delüs'i. Kasım b. Yusuf et-Tüc'ib'i ve İbn 
Rüşeyd gibi alimler bulunmaktadır (hoca 
ve talebelerinin bir listesi için bk. el-İ/i:ti
rfifJ , neş redenin girişi, s. 46-86). 

İbn Dakikul ''id uzun süre öğretim ve 
telifte meşgul olarak yönetimden ve ida
ri görevlerden uzak kaldı. İleri bir yaşta 
Şafii kadılkudatlığına getirildi ( 18 Cema
ziyelevvel 695/24 Mart 1296) . Daha önce 
birçok defa yapılan kadılık tekliflerini red
dettiği, ancak bu son defa reddederse 
ehil olmayan iki kişiden birinin bu göreve 
getirilmesinin muhtemel olduğu husu
sunda ikna edilince dinen vacip ve zaruri 
gördüğü için görevi kabul ettiği belirtil
mektedir. Vefatma kadar bu görevde kal
makla birlikte yönetimin bazı uygulama
larından rahatsız olduğu için zaman za
man istifa etmiş , ancak razı edilerek tek
rar görevini sürdürmesi sağlanmıştır. İbn 
Dakikul"id 11 Safer 702'de (5 Ekim 1302) 
Kahire'de vefat et t i ve Mukattam dağı 
eteğinde toprağa verildi. 

Akli ve nakli ilimiere olan derin vukufu 
yanında ahlak ve yaşayışıyla da örnek 
olan İbn Dakikulld kaynaklarda "şeyhü
lislam, hüccetülislam" gibi sıfatıarta anıl
makta, hadis hafızı ve müctehid olduğu 
belirtilmektedir. Takıyyüddin es-Süb
k'i onun hakkında "mutlak müctehid" ta
birini kullanmakta ( Taba/i:at, IX, 207). VII. 
(XIII.) yüzyılın başında gönderilen mü
ceddidlerden olduğu konusunda hocala
rının görüş birliği içinde bulunduğunu 
kaydetmektedir (a.g.e., IX, 209). Talebe
si İbn Seyyidünnas da hocasının, her yüz
yılın başında dini tecdid için gönderilen 
alimlerden biri olduğunu söyler (Safedl , 
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ıv. ı 97). Kaynaklarda. İbn Dakikul 'id'in 
herhangi bir tarikata intisabından söz 
edilmernekle birlikte keramet ve keşif sa
hibi olduğu kaydedilir. Kadılkudatlığı sı
rasında hakimierin ipek hil'at giyme ade
tini kaldırması. hükümdarın Moğollar'a 
karşı ordu hazırlanması için halktan ek 
vergi alınması talebini. yöneticilerin ken
dileri ve ailelerine ait bütün mal ve ziy
netleri ortaya koymadıkça fetva verme
yeceğini belirterek reddetmesi. bazı yö
neticilerin elinde bulunan vakıfları geri 
alıncaya kadar istifa ettiği görevine dön
memesi. saltanat naibinin bir konuda tek 
başına şahitliğini kabul etmemesi gibi 
hususlar. İbn Dakikul'id'in dini ölçülere 
uymada gösterdiği hassasiyete örnek 
teşkil eder. 

İbn Dakikul 'id' e gerek Şafii gerekse Ma
liki tabakat kitaplarında yer verilmesi, ya
şadığı bölgede hakim olan bu iki mezhe
bin fıkhıyla daha çok ilgilenmesi ve bun
ları akutması sebebiyledir. . Özellikle ah
kam hadislerine dair kaleme aldığı kitap
larda sahabe ve tabiin alimleri ile dört 
mezhep imam ve müntesiplerinin görüş
lerini ilmi bir üs!Opla tartışıp tenkit et
mesi, kendi görüş ve tercihlerini belirt
mesi, herhangi bir mezhebe bağlı olma
yan müstakil bir müctehid olduğunu gös
termektedir. imam Şafii'nin bazı ictihad
larına katılmaması. onun veya talebele
rinin yahut daha sonraki Şafii ulemasının 
görüşlerini naklederken kendisinin bu 
mezhebe mensup olduğuna işaret eden 
ifadeler kullanmaması da bunu teyit et
mektedir (Muhammed Ram iz Abdülfet
tah Mustafa el-Uzeyzl. s. 212-216) . Ayrıca 
et-Teşdid fi'r-red 'alfı gulfı(i't-ta]flid 

adlı bir eser kaleme almakla birlikte muh
temelen toplumda hakim olan mezhep 
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taassubu sebebiyle eserin ölümünden 
sonra ortaya çıkarılmasını istemesi (İbn 
Rüşeyd, lll , 261 ). onun ictihad yanlısı ve 
taklide karşı son derece katı bir tavra sa
hip olduğunu göstermektedir. 

Eserleri. 1. el-İmfım ii ma'rifeti eJ:ıfı
dişi'l-aJ:ıkfım. Hacimli bir eser olup İbn 
Rüşeyd yaklaşık yedi, İbn Hacer yirmi, 
Safedi ise yirmi beş cilt olduğunu söyle
mektedir (Mil'ü'l-'aybe, lll, 260; ed-Düre
rü'l-kamine, IV, 92; ei-Vafi, IV. 193). İbn 
Rüşeyd, hocasının bu kitabı yazarken ha
dis ve hadis ilimleri konusunda daha ön
ce yazılıp da ulaşabildiği bütün eserler
den faydalandığını kendisine söylediğini 
kaydeder (Mil'ü' l-'aybe, lll. 260). İsnevi 
de (ö. 772/1370) eserin büyük bir kısmı
nın müelliften hoşlanmayan bir alim ta
rafından ç~lınarak imha edildiğini, kendi 
zamanında yaklaşık dört cildinin mevcut 
olduğunu belirtir (Tabal!:atü'ş-Şa(ı'iyye, 
ı ı . 229). İbn Hacer el-Askalani. bazı görüş
lerinden dolayı İbn Daklkul'id'in hoşlan
madığı Hanbeli alimi Mes'Od b. Ahmed 
el-Harisi'nin bu eserin müsveddelerini ele 
geçirip imha ettiğini, geriye sadece mü
ellifin sağlığında temize çekilmiş kısmı
nın kaldığını söyler ( ed-Dürerü '1-kamine, 
IV. 34 7-348). Bazı kaynaklarda eserin mü
ellife ait el-İlmô.m'ın şerhi olduğu belir
tilirse de bu bilgi yanlıştır. Kahire'de el
Mektebetü'l-Ezheriyye'de (nr. 287) el-İl
mfım adıyla kayıtlı eserin el-İmfım'ın 1. 
cildi olduğu yapılan bir araştırma sonu
cunda anlaşılmıştır (Muhammed Ramiz 
Abdü lfettah Mustafa el-Uzeyzl, s. 144-146). 
2. el-İlmfım bi-eJ:ıfıdişi'l-aJ:ıkô.m. Bir ön
ceki eserin muhtasarı mahiyetindedir. 
Hadis imamlarından biri tarafından tez
kiye edilen ravilerin rivayet ettiği ve hadis 
hafızlarınca veya müctehid fakihlerce sa-

Zeynüddln 
eı-lraki'nln 

lbn Dakikui'Td'e ait 
el-i/<:tiral:ı 

fi beyani'l-ıştılaf:ı'ı 
manzum hale 
getirdiği 

Na?mü '1- i/<:tiral:ı 
adlı eserin 
ilk iki sayfası · 
(Süleymaniye Ktp., 

Laleli, nr. 392) 

hih sayılan hadisleri ihtiva etmektedir. 
Müellif hacimli bir kitap olan el-İmfım'a 
ihtiyaç duyulunca başvurulabileceğini, 
ders kitabı olarak o kutulması ve ezberlen
mesi için de bu muhtasar eseri yazdığım 
belirtir (Şerf:ıu 'I-İimam, 1. 24). Eser önce 
Muhammed Said el-Mevlevi ( Dımaşk 1383/ 
1963; Riyad 1383/1963; Demmam 1406; 
Beyrut 1406/ 1986). daha sonra bu neşir 
ve çeşitli yazma nüshalar esas alınarak 
Hüseyin i smail el-Cemel tarafından yayım
lanmıştır (1-11 , Riyad 1414/ 1994). Çeşitli 
şerh ve muhtasarları içinde (Keş{ü'?·?U· 
nan, ı . 158) müellifi tarafından yapılan 
şerhiyle ( Şerf:ıu '1-İimam, nşr. Abdülazlz b. 
Muhammed es-Said. l-ll. Riyad 1418/1997) 
talebesi Kutbüddin el-Halebi'nin ( ei-İhti
mam bi-tell].işi Kitabi'I-İimam, nşr. Hüsam 
Riyaz. Beyrut 1410/1990) ve Şemseddin 
İbn Abdülkadi'nin ( ei-Muf:ıarrer fi'l-f:ıadiş, 
nşr. YOsuf Abdurrahman el-Mar'aşllv.dğr., 
l-ll. Beyrut 140511985) ihtisarları basılmış. 
İbn Balahan 'ın el-İJ:ıkfım li-eJ:ıfıdişi'J-İl
mfım adlı ihtisarı ise yazma halde bulun
maktadır (Brockelmann. GAL Suppl., ll, 
66). 3. İJ:ıkô.mü'l-aJ:ıkfım şerJ:ıu 'Umde
ti'l-aJ:ıkfım . Cemma'ili'nin ahkam hadis
lerine dair eserinin şerhidir. Dehli ( ı 31 3/ 
1895) ve Kahire'de ( 1342/1923) basılan 
eser, daha sonra Muhammed Hamid el
Fıki ve Ahmed Muhammed Şakir (Ka hi re 
1374/1955; Beyrut 140711987). TahaSa'dve 
Mustafa el-Hewari (Kah i re 139611976) ta
rafından neşredilmiştir. Emir es-San'ani 
İJ:ıkô.mü '1-a]J.kô.m üzerine el-'Udde adıy
la bir haşiye yazmıştır (nşr. Ali b. Muham
med el-Hindl. I-IV. Kahire 1379; nşr. Ab
dülmu'tl Emin Kal'acl. I-IV. Kahire 1410/ 
1990) . 4. el-İ]ftirfı]J. ii beyfıni'l-ıştılfı]J. 
ve mfı ücjife ilô. ?;fılike mine'J-eJ:ıfıdişi'l
ma'dude mine'ş-şıJ:ıfıJ:ı. Hadis ilmine gi
riş mahiyetinde muhtasar bir eser olup 
çeşitli hadis terimleri. hadis tahammül 
ve rivayeti. mu haddisin ve hadis yazımı
nın adabı. ravilerin durumuyla ilgili konu
ları kapsamakta, sonunda da her biri kırk 
hadis ihtiva eden yedi kısım halinde çe
şitli kriteriere göre sahih sayılan hadisiere 
yer verilmektedir. el-İ]ftirfı]J., önce Kah
tan Abdurrahman ed-DOri (Bağda d 1402/ 
1982). daha sonra Amir Hasan Sabri (Bey
rut 14 ı 71 ı 996) tarafından neşredilmiştir. 

Bu son neşir. Mekke'de Camiatü ümmi'l
kura'da yüksek lisans tezi olarak sunul
duğu gibi ( 1402/1982) Ali b. İbrahim el
Yahya da Riyad'da Camiatü'l-İmam Mu
hammed b. Suud ei-İslamiyye'de yüksek 
lisans tezi olarak el-İ]ftirfıJ:ı'ı neşre hazır
lamıştır ( 1404/ 1984). Eser Zeynüddin el
lraki tarafından nazma çekilmiştir (Na?-



mü'l-İktira/:1, Süleymaniye Ktp., Laleli, m 
392). S. Şer]fu'l-Erba'ine ]fadişen. Ne
vevl'nin kırk hadisle ilgili eserine yapılan 
bir şerhtir (nşr. Ta ha Muhammed ez-Zey
n!, Kahire I 375/1955; nşr. üsame Abdü l
kerlm er-Ri fal, Kah i re I 400/1 980; nşr. Ah
med b. Muhammed Tahün, Cidde 1402, 
I 403; nşr. Abdülazlz izzeddin es-Seyrevan, 
Beyrut 1404/1984). 6. Erba'une ]fadişen 
tüsa'iyyete'l-isnad. Müellifin kendi riva
yeti olan hadislerden dokuz ravili kırk ha
disi ihtiva etmekte olup bir nüshası Da
rü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır 

(Mustalahu'l-had!s, Teymüriyye, nr. 432). 
7. Tu]ffetü'l-lebib ti şerl)i't-Ta~rib . Şa

fii alimi Ebu Şüca' el-İsfahanl'nin fıkha 
dair eserine yapılan şerhtir (Süleymaniye 
Ktp., Harput. nr. 387; ayrıca bk. Brockel
mann, GAL, I, 492; DMBİ, III, 510). 8. 'Af>i
detü İbn Da/jilp '1- cid* (Süleymaniye 
Ktp., Şeh id Ali Paşa, nr. 1803/3) . 

İbn Dakikul'id'in şiirleri (bazı örnekleri 
için bk. Ca'fer b. Sa'leb el-Üdfüvl, s. 589-
594; Kütüb!, lll, 443-450; Safedl, IV, 198-
206) Ali Safi Hüseyin tarafından Safedi'
nin et-Te~kire'sinden bazı şairlerle birlik
te İbn Dakikul'id'in şiirinden örnekleri de 
ihtiva eden bir bölümün yer aldığı mec
mua (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3948) 
başta olmak üzere çeşitli eserlerden der
lenerek neşredilmiştir (İbn Daklkı'l-'id: 
f:ıayatühü ve divanüh, Kah i re 1960). Mü
ellifin kaynaklarda adı geçen diğer eser
leri de şunlardır: Taba~atü '1-l)uffa?:, el
Emali, et-Teşdid fi'r-red 'alCı gulati't
ta~lid, Şer]fu Mul]taşari İbni'l-Ijacib, 
Şer]fu '1-•u md e, Şer i) u 'Uyuni'l-me
sô.'il, Şerl)u Mul]taşari't-Tebrizi, Şer-

'A/:<:idetü lbn 
Da/:<:i/:<:L'I-'id'in 
ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, 

nr. 1803/3) 
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ı 
İBN DANYAL 1 

(J~I~ ı:.ı-!1) 

Ebu Abdiilah el-Hakim (el-Kehhal) 
Şemsüddln Muhammed b. Danyal 

b. Yusuf el-Huza! el-Mevsıll 
(ö. 711/1311) 

L 
Hekim, şair ve edip. 

_j 

646 yılı Reblülewelinde (Temmuz 1248) 
Musul'da doğdu. Çeşitli hocalardan Kur
'an, hadis ve edebiyat dersleri aldı. Irak 
Moğollar tarafından istila edilince Fran
sızlar'a karşı mücadelesiyle tanınan Sul
tan Zahir Baybars'ın hakimiyeti altında 

iBN DANYAL 

bulunan Kahire'ye gitti (665/1266). Mu
sul'da öğrenimine başladığı göz hastalık
ları konusundaki çalışmalarına Kahire'de 
de devam eden ibn Danyal, Muinüddevle 
el-Fihri'den ders alarak edebiyat alanın
da da kendini yetiştirdi. Çok sayıda Mu
sullu'nun yaşadığı BabülfütQh semtinde 
yerleşerek daha çok fakirierin tedavisiyle 
meşgul oldu. Bazı devlet adamları ve özel
likle Melik el-Eşref'le tanıştıktan sonra 
kendisine maaş bağlandı. İbn Danyal şiir
Ierinde daha çok yaşadığı sıkıntıları alay
lı bir dille anlatmıştır. Nükte ve espriler
den hoşlanan semt sakinleri de bu tür 
şiirler yazma konusunda onu teşvik et
mişlerdir. 

İbn Düreyd'in meşhur kasidesi "el-Mak
sOre"ye çekinmeden itiraz eden İbn Dan
yal'in kendi beygiriyle komşusunun ökü
züne mersiye yazması, Hz. Peygamber 
için yazdığı methiyenin mukaddimesini 
şaraptan söz eden gazel tarzında kaleme 
alması ve mahlas beytinde ResQlullah'tan 
şefaat dileyip methiye bölümüne geçme
si gibi orüinal yaklaşımları vardır. Onun 
şiirinin başlıca özelliği kasideyi kıssaya çe
virebilmesidir. Müveşşah ve mevaliyya 
gibi halk şiiri türlerinden faydalanan İbn 
Danyal tasawufi şiirler de yazmıştır. İbn 
Danyal, hekimliği ve şairliği yanında göl
ge oyunundaki üstün yetenekleriyle Arap 
tiyatro tarihinde de önemli bir yere sa
hiptir. 

Eserleri. 1. el-Baba tü 'ş-şelaş (Tayfü 'l
i]ayal fi ma'rifeti'?-?Ll, ljayalü '?-?Ll). İbn 
Danyal'in en önemli eseri olup Tayfü'l
l]ayal, 'Acib ve garib, el-Müteyyem 
ve'çl-çla'i'u'l-yetim adlı üç oyununu içer
mektedir. Döneminin Arap edebiyatı sa
hasında ilk eserlerinden biri olan bu kita
bında İbn Danyal makame tarzını tiyatro 
eserine çevirme başarısını göstermiştir. 

Cerrah, eczacı, falcı, yılan aynatıcısı gibi 
halk tiplerine yer verdiği oyunlarını man
zum, mensur ve seeili sözlerle süslemiş, 
kişilerin mizaç ve karakterlerini yansıta
bilmek için yer yer basit, kaba ve çirkin 
ifadeler de kullanmıştır. Bazı tenkitçiler, 
geniş tartışmalara konu olan eseri çağdaş 
Batı tiyatrosu anlamında bir tiyatro eseri 
olarak değerlendirmiş. hatta bazıları Al
man şairi ve oyun yazarı Brecht Sertold'un 
tiyatrolarına benzetmişlerdir (Mevsü'a
tü '1-f:ıaçlareti 'l-İslamiyye, II, 255-257) İbn 
Danyal'in geniş bir kültüre sahip olduğu
nu gösteren eser, o dönemdeki Mısır top
lumunun sefaletini dile getiren değerli 
bir kaynak olma açısından da önemlidir. 
Eser Muhammed Takıyyüddin el-Hilali 
(Bağdat 1948) ve İbrahim Hamade (Kah i-
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