
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) 

])u 'Unvani'l-vüşul ti uşuli'l-tı~h, Şer
l)u Mu~addimeti'l-Mutarrizi ii uşuli'l
fı~h, Şer]fu'l-Ma]fşul, İ~tinaşü's-seva
nil), Divanü l]utab. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Daklkulld, İ/:ıkamü'l-af:ıkam (nşr. M. Ha
mid el-Fıki- Ahmed M. Şakir). Beyrut 1407/1987, 
n eş redenierin girişi, ı, 7 -38; a.mıf., el-İktira/:ı (i 
beyani'l-ıştılaf:ı (nşr. Amir Hasan Sabrl) , Beyrut 
1417/1996, neşredenin girişi, s. 11-167;a.mıf .• 
el-İlmam bi-e/:ıadişi'l-a/:ıkam (nşr. Hüseyin is
mail el-Cemeı), Riyad 1414/1994, neşredenin 
girişi, ı, 5-32; a.mıf., Şerf:ıu 'l-İlmam (nşr. Abdül
azlz b. Muhammed es-Said). Riyad 1418/1997, 
neşredenin girişi, 1, 3- 13; İbn Rüşeyd. Mi/'ü '/-'ay
be bi-ma cümi'a bi-tüli'l-gaybe {l'l-vicheti'l-ve
cihe (nşr. M. Hablb ibnü'l-Hoca). Tunus 1402/ 
1981, lll, 245-266; Tüdbl. Müste{adü ' r-ri/:ıle 
ve'l-igtirab (nşr. Abdülhaflz Man sO r). Tunus 
1395/1975, s. 16-37;Abdülhactl. 'Ulema'ü'l-f:ıa
diş, IV, 265-267; Ca'fer b. Sa'leb el-Üdfüvl, et
Tali'u's-sa'idü 'l-cami' esma~ nüceba'i'ş-Şa'id 
(nşr. Sa'd M. Hasan) , Kahire 1966, s. 567-599; 
Zehebl, Te?kiretü'l-f:ıuf{fı.?, IV, 1481-1484; a.mlf .. 
el-Mu'cemü'l-mul].taş bi'l-mu/:ıaddişin (nŞ[ Mu
hammed Hablb el-Hile). Ta if 1408/1988, s. 250-
251; Kütübl, Fevatü'l-Ve{eyat, lll, 442-450; Sa
fedl. el-Vafi, IV, 193-209; Sübkl. Tabakat (Ta na
hi). IX, 207-249; İsnevi. Tabakatü 'ş-Şa[l'iyye, ll, 
227 -233; İbn Ferhun. ed-Dibfıcü 'l-mü?heb, ll, 
318-319; Makrizl. e/-Mukaffe'l-kebir(nş[ Mu
hammed el-Ya'lavi). Beyrut 1411/1991, VI, 367-
387; İbn Kadi Şühbe. Tabaka tü 'ş-Şa{l 'iyye, ll, 
229-232; İbn Hacer. ed-Dürerü 'l-kamine, IV, 
91-96 , 347-348; Süyuti. f:/üsnü'l-mut:ıac;lara, ı, 
317-320; ll, 168-171; Keş{ü';:-;:unün, 1, 135, 
158; Şevkilni. el-Bedrü't-tfıli', ll, 229-232; Brock
eı-mann, GAL, 1, 492; ll, 75; Suppl., ı, 605, 683; 
ll, 66; Abdülmüteaı es-Saidi. el-Müceddidün {!'/
İslam, Kahire, ts. (Mektebetü' l-Adab). s. 267-274; 
Ali Safi Hüseyin, İbn Dakikı'l-'id: /:ıayatühü ve 
divanüh, Kah i re 1960; Muhammed Ramiz Ab
düıfettah Mustafa el-Uzeyzi. İbn Dakikı'l-'id: 
'aşrühü, f:ıayatühü, 'ulümühü ve eşeruha {l'l
fıkh, Arnman 1988; Celaleddin Ahmed en-Nuri, 
"el-imam ibn Da~'l-"ld: I:ıayatühü ve asaruh", 
el-Ba'şü '/-İslami, XXXVll/4, Leknev 1412/1992, 
s. 80-85; Ali Refil. "İbn Da15i15ı'l-'ld", DMBİ, lll, 
509-510; R. Y. Ebied- M. J . L. Young, "Jbn Da-
15115 al-'ld", Ef2 Suppl. (ing.), s. 383. 

~ AHMET ÖZEL 

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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re ı 963) tarafından yayımlanmıştır. İbra
him Hamade neşrinde gölge oyunu, tek
niği, mahiyeti, tarihçesi, İbn Danyal'in ha
yatı ve eserlerine dair geniş bir inceleme 
yer almaktadır (neşredenin girişi, s. 6-
1 38) . Eseri ayrıca Paul Kahle, Derek Hop
wood'un notlarıyla birlikte neşretmiştir 
(Cambridge I 992). Z. 'U]füdü'n-ni:?ô.m ii 
men v üliye Mışra mine'l-J:ıükkfım . İbn 
Danyal'in fetihten kendi zamanına kadar 
Mısır idarecileri hakkında yazdığı 1 O 1 be
yitlik bir urcfizedir. 3. Divô.n. Süleymani
ye Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcut
tur (Ayasofya, nr. 4880/8). Selahaddin es
Safedl'nin bu eserden yaptığı seçmeler 
Muhammed Nayif ed-Düleyml tarafından 
neşredilmiştir (Bağdat ı 978). 

Ayrıca Urcuze fi't-tıb (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 3645/ 2) ve Kifô.yetü'l
mütetabbib ve nihfıyetü'l-müte'eddib 
(Brockelmann, ll, 2) adlı iki didaktik man
zumesi bulunan İbn Danyal'in ŞerJ:ıu'l
Ma]fşıJ.d fi't- taşrif adlı bir eserinin oldu
ğu da kaydedilmektedir (Hediyyetü '1-'ari- . 
fln, ll, I 4 I ) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Danyal, ljayalü'?·?Ll ve temşfliyyatü ibn 
Danyal(nşr İbrahim Hamade) , Kaliire 1963; ay
rıca bk. neşredenin girişi, s . 6 -138; İbn Fazlullah 
ei-Ömerl. Mesalik, XIX, 234-243; Safedl, el-Vtı
fi, lll, 51-57; Kütübl, Fevatü 'l-Ve{eyat, lll, 330-
339; İbn Hacer, ed-Dürerü'l-ktımine, lll, 434-
436; İbn İ yas, Beda'i'u 'z-zühür, ı, 438-439; 
fzaJ:ıu'l-meknün; ll, 141; Hediyyetü'l-'arifin, 
ll, 141; Brockelmann , GAL Suppl. , ll, 1-2; 
Ahmed Emln. Feyzü '1-l].atır; Kahire 1955, IX, 
71-76; Zirikll, el-A'lam, VI, 120; Abdülhamld 
Yunus. ljaytılü'?·?Ll, Kahire 1965, s. 21; Me
tin And , Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, 
Ankara 1977 , s. 221-239; Ali er-Ral, el-Meş
raJ:ı fi'l-vatani'l-'Arabi, Küveyt 1980, s. 25-30; 
ömer Ferruh, Taribu'l-edeb, lll, 706-712; M. M. 
Badawi, Early Arabic Drama, Cambridge 1988, 
s. 13, 14-24, 25, 28, 37, 107; a.mlf .. "Medieval 
Arabic Drama: Ibn Daniyal", JAL, XIII (1982), s. 
83-107; Osman Cema1eddin, ljaytılü '?·?Ll li'bn 
Dtınytıl, Hartum 1989; Cezzar, Medabilü'l-mü
'ellifin, ı, 4 73; Salihiyye, el-Mu 'cemü 'ş-şamil, ll, 
312-313; J. Horovitz, "Eine neue Hs. von Ibn 
Danijal's Th.if al-hajal", ZDMG, LX ( 1906), s. 703; 
P. E. Kah le, "The Ara bi c Shadow Play in Egypt", 
JRAS (1940). s. 26-34; a .mlf., "Muhammed Ibn 
Danijal und sein zweites arabisches Schatten
spiel", Missellenea Academica Berolinensia, 
11/2(1950). s. 151-167;J. M. Landau. "Ibn Dani
yal", EJ2 (İng.).lll , 742; a.mlf .. "Khayal al-:.pll", 
a .e., IV, 1136; "İbn Danyal", DMBi, lll, 479-481; 
Selman Kataya, "İbn Danyal", Mevsü'atü'l-J:ıa
çitırati'l-isltımiyye, Arnman 1993, ll, 255-257. 
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İBN D.ARÜST 

(bk. TACÜLMÜLK). 
_j 

lbn Danyal 
divanının 

ilk ve son 
sayfaları 

(Süleymaniye Ktp. , 
Ayasofya, 

nr. 4880/ 8) 

İBN DAVÜD ez-zAHiRi 
(-s~u.:.Jf .:ı~f.:ı ~f) 

Ebu Bekr Muhammed b. DavGd 
b. Ali el-İsfahani ez-Zahiri 

(ö . 297 /910) 

L Zahiri mezhebinin ikinci imamı , şair. _j 

255 (869)yılında Bağdat'ta doğdu. Za
hiri mezhebi imaını Davfid ez-Zahirl'nin 
oğlu olup ailesi aslen İsfahanlıdır. Kaynak
larda hayatıyla ilgili fazla bilgi bulunma
makta. mevcut bilgilerin hemen hepsi 
Hatib el-Bağdadl'nin Tô.ri]].u Bagdô.d adlı 
eserine dayanmaktadır. İbn Davfid yedi 
yaşında Kur'an-ı Kerlm'i ezberledi. Daha 
küçük yaşlarda edebiyata karşı ilgi duy
du; on yaşlarında iken zamanın şair ve 
ediplerinin meclislerine devam ederek 
aralarındaki edebi sohbet ve tartışmala
rı ilgiyle takip etti. Tanınmış dil ve edebi
yat alimlerinden Sa'leb'in büyük ölçüde 
etkisinde kaldı ; Niftaveyh, şair İbnü'r-RG
ml ve Buhtürl ile dost oldu. 

Başta babası olmak üzere Abbas ed
Dfirl. Ebu Kılabe er-Rekaşl. Ahmed b. Ebu 
Hayseme, Muhammed b. isa el-Medainl 
gibi alimlerden hadis dinleyen İbn Davfid. 
270 (883) yılında babasının vefatı üzeri
ne Zahiri mezhebinin ikinci imam ı olarak 
onun yerine geçti ve yirmi yaşlarında iken 
kendisine Arap edebiyatında önemli bir 
şöhret kazandıran Kitô.bü'z-Zehre adlı 
eserini yazdı. Dini ilimiere vakıf olmakla 
birlikte şiir ve edebiyat alanında daha ba
şarılı olan İbn Davfid, hayatı boyunca ba
basının öncülüğünü yaptığı Zahiri anlayı
şı savundu ve bu yolda dönemin alimleriy
le tartışmalarda bulundu. Bilhassa Şafii 
alimi Ebü'l-Abbas İbn Süreye ile arasında 
geçen tartışmalar meşhurdur. Kaynaklar
da, İbn Davfid'un ders halkasına 400 kişi 
gibi kalabalık bir topluluğun katıldığı ifa
de edilmekte ve Zahiri anlayış ve görüş
lerin benimsenip yaygınlaşmasında onun 
büyük emeğinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Tabakat kitapları, İbn Davfid'un kırk iki 
yaşında vefat ettiği konusunda görüş bir
liği içinde olup müellifler onun 9 Ramazan 
297 (22 Mayıs 91 O) tarihinde veya aynı yı
lın şewal ayında öldüğünü belirtir. Döne
mine en yakın müelliflerden olan Mes'G
dl 296 tarihi vermekteyse de İbn Hallikan 
bunu zayıf bir rivayet olarak kaydeder. 

Çağdaşlarının eşine az rastlanan bir 
edip ve fakih diye söz ettiği (Mes'Gdl, VIII, 
254-255; ibnü 'n-Nedlm, s. 272) İbn Da
vfid'un edebi zevk ve şairane üslGbunun 
izleri zamanımıza ulaşan fetvalarında da 
görülür (Hatlb, Tarli]u Bagdad, V, 256-

259; İbn Fazlullah el-Ömer!, VI, 305-307) . 

Onun kıyası reddeden görüşlerinden bir 
kısmı Kadi Nu'man b. Muhammed vası
tasıyla günümüze kadar gelmiştir (İI:Jtila
fü uşüli'l-me?ahib, s. 167-173, 179-180) . 
Kur'an-ı Kerim'de mecaz bulunduğu fik
rini kabul etmeyen İbn Davfid'a göre ha
kikatı bırakıp mecaza gitmek zaruretten 
dolayı olmaktadır. Allah ise ihtiyaç ve za
ruretle nitelendirilemez (Hatlb, ei-Fa~ih 

ve'l-mütefa~~ih, s. 65). 

Eserleri. İbn Davfid birçok eser yazmış 
olmakla birlikte Kitfıbü'z-Zehre hariç 
hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Kitô.
bü'z-Zehre'yi ise bir aşk sebebiyle ka
leme aldığı rivayet edilir (Hatlb, Tarli]u 
Bagdad, V, 260-262). Barbier de Meynard 
(Mes'üdl, VIII, 255). Cari Brockelmann 
(GAL, I, 520), Louis Massignon (İA, V/2, s. 
721) ve Nacl et-Tikrl tl ( ei-Felsefetü '1-ai]la
~~yyetü '1-Eflatüniyye, s. 382) gibi araştır
macılar her ne kadar eserin ismini Kitô.
bü'z-Zühre (Zühre: Venüs gezegeni) ola
rak okumuşlarsa da Kitô.bü 'z-Zehre 
(zehre : çiçek) şeklindeki okuyuşun daha 
doğru olduğu kabul edilmektedir (İA, V/ 
2, s. 721 ). Eser, müellifin kendi şiirlerinin 
yanı sıra daha önceki ve dönemindeki 
250'den fazla şairin şiirlerinden kıtalar ve 
beyitler ihtiva eden bir aşk şiirleri antolo
jisidir. Müellif, daha hayatta iken cariye
lerin söylediği şarkıların güftelerini oluş-


