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nu belirtir ve daha sonra Abbas! Devleti'
nin tarihini ele alır. Eser. bugüne ulaşma
yanlar da dahil olmak üzere çok sayıda 
kitaptan faydalanılarak hazırlanmış olup 
bilhassa Moğol istilasından önceki dö
nem için önemli bir kaynaktır. Bir nüsha
sı Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulu
nan eseri ( nr. 3 ı 16) Abbas ei-Azzavl neş
retm i ştir (Bağdad 1365/ 1946) . 3. el-İbti
hc'lc ii eJ:ıc'ldişi'l-mi'rc'lc. Müellif bu ese
rinde, İsra ve mi'racla ilgili olarak meşhur 
hadis kitaplarında ve özellikle ŞaJ:ıiJ:ıayn'
da yer alan hadisleri ele alıp inceler ve sa
hih olanları tesbit etmeye çalışır. Eser 
Rif'at Fevzi Abdülmuttalib tarafından 
yayımlanmıştır (Kahire 141711996) . 4. et
Tenvir ii mevlidi's-sirc'lci'l-münir. İbn 
Dihye, 604'te (1207) Erbil'e uğradığı sı
rada Hz. Peygamber'in doğumunun bü
yük törenlerle kutlandığına şahit olmuş 
ve Erbil Atabegleri 'nden (Begteginliler) 
Muzafferüddin Kökböri için bu eseri telif 
etmiştir. Müellif bu eserinden dolayı Kök
böri tarafından 1 000 dinarla ödüllendiril
miştir. Eserin yazma nüshaları Bibliothe
que Nationale'de bulunmaktadır (nr. 1476. 
3141 ) . S. Vehcü '1-cemr ii taJ:ırimi'l-l.J.amr. 

Bir nüshası Medine Mahmudiye Kütüp
hanesi'nde (Hadis, nr. 218) bulunan eser 
üzerinde Muhammed Zaferullah Ataul
lah bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır 
( 1403, Riyad, Camiatü'l-imam Muhammed 
b. Suud el-islamiyye Külliyyetü usul i'd
dln) . 6. Edc'l'ü md vee e be tl vaz'i'l-vaz
zc'l'in ii Receb. Muhammed b. Süleyman 
ei-Fevzan tarafından eser üzerinde yük
sek lisans çalışması yapılmıştır ( 1405, Ca
miatü imam Muhammed b. Suud el-isla
miyye Külliyyetü usuli 'd-dln) . 

Müellifin, gerek kendi eserlerindeki ka
yıtlardan gerekse diğer müelliflerin ver
dikleri bilgilerden anlaşıldığına göre da
ha birçok eseri bulunmakta olup bunlar
dan bir kısmı şöyle sıralanabilir : el-'Ale
mü'l-meşhCır ti iezc'l'ili'l-eyyc'lm ve 'ş

şühur(Sa n 'a imam Yahya Ktp. , Edeb, nr. 

214); eş-Şc'lrimü'l-Hindi ii'r-red 'ale'l
Kindi(Ebü'l -Yümn el-Kindl bu eser üze
rine Net{ü 'l-liQ.ye min ibni DiQ.ye adıyla 
bir reddiye yazmıştır); Tenbihü'l-beşc'l'ir 
ii esmc'l'i ümmi'l-kebc'l'ir; Kitc'lbü Silsi
leti'?;-?;eheb ti nesebi seyyidi'l-'Acem 
ve'l-'Ara b; el-Ayatü'l-beyyinc'lt ti g;ikri 
md ii a'za'i ResCılillc'lh mine'l-mu'ci
zc'lt; Kitc'lbü ŞerJ:ıi esmc'l'i'n-nebi (el
müstev{a fT esma'i'l-Muştafa); Nihc'lye
tü's-sCıl ii l].aşc'l'işi'r-ResCıl (Darü 'l-kütü
bi ' l-Mıs riyye, nr. 19507 B, 21494 B; Berlin 
Staatsbibliothek, nr. 2567); el-İ'lc'lmü (en
Naşşü)'l-mübin ii'l-muic'lçl.ale beyne eh-
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li Şıffin (i'lamü ['ilmüj'n-naşri 'l-mübin 

fl 'l-mu{açlale beyne ehley Şıffin); Delilü'l
müte]].ayyirin; Meracü'l-baJ:ıreyn ii i e
vc'l'idi 'l-meşri~ayn ve'l-magribeyn (Le
iden Ktp., nr. 903) ; Envc'lrü'l-meşri~ayn 
ti ten~iJ:ıi'ş-şaJ:ıiJ:ıayn; Tc'lril].u'l-ümem 
tl ensc'lbi'l-'Arab ve 'l-'Acem; et-TaJ:ı~i~ 
tl menc'l~ıbi Ebi Bekri'ş-Şıddi~; 'İşme
tü'l-enbiyc'l'; Muşanneiii ricc'lli'l-J:ıadiş; 
Ta'li~ 'ala şihc'lbi'l-al].bc'lr ii'l-J:ıikem 

ve'l-emşc'll mine'l-eJ:ıc'ldişi 'n-nebeviyye. 

İbn Dihye ayrıca Ebu Bekir el-Beyhaki'nin 
Delc'l'ilü'n-nübüvve'sini Bugyetü 's-sc'l'il 
'amma J:ıavc'lhü Kitc'lbü'd-Delc'l'il adıy
la ihtisar etmiştir (Abbas el-Azzavl , s. 60; 
Brockelmann, GAL, ı, 379- 380; Suppl. , ı. 
544-545; el-ibtihac, neş redenin önsözü, s. 
7 -8; Muhammed Zaferullah Ata u Ilah, XXI/ 
3 [1986]. S. 85-87) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Dihye, el-Mutrib (n ş r. ibril him el-Ebyarl 
v.dlı r. ). Kah i re 1954, İbrahim el -Ebyari'nin ön· 
sözü; a.mlf., el-ibtihac fi e/:ıadiş i 'l-mi'rac (n ş r. 
Rif'at Fevzi Abdülmuttalib). Kahire 1417/1996, 
neşredenin önsözü, s. 7-8; Taberl. Tarrtı (Ebü ' I
Fazl) , VII , 270; İbnü'I-Ebbar. et-Tekmile (nş r. F. 
Codera). Madrid 1887, ll , 659 vd.; İbn Hallikan, 
Ve{eyat, lll , 448-450; Zehebl. A'lamü 'n·nübe· 
la' , XXII , 389-395; a.mlf. , Mizanü 'l·i'tida l, lll , 
186-189; Ahmed b. Aybek ed-Dimyati, el·Müste
fad min leyli Taribi Bagdad (nş [ Kayser EbO Fe
ra h, Taritıu Bagdad içinde). Haydarabad 1399/ 
1978, s. 205-209; a.e. (nşr. M. MeviOd Halef
Beşşa r Avviid Ma'rOf). Beyrut 1406/1986, s. 360-
365; Makrlzl, es-Sülak, 1/1, s. 258 vd.; İbn Ha
cer, U sanü '1-Mizan, IV, 292-298; İbn Thğrlberdl. 
en-Nücümü 'z-zahire (Popper), VI, 258-295; Sü
yOtl. Bugyetü '1-vu'at, Kahire 1908, s. 306; Mak
karı~ Nefl:ıu't-tib, ll , 301 vd. ; Keş{ü '?-?unün, ll , 
17 18; İbnü'I-İmad, Şe?erat, V, 160 vd. ; F. P. Boi
gues, Ensayo Biobibliogra{lco sobre los histo
riadores y geôgra{os arabigo - espafıoles, Ma d· 
rid 1898, s. 281-283; Brockelmann. GAL, 1, 378-
380; Suppl. , I, 544-545; A. G. Palancia, Histarla 
de la literatura arabigo- espafıola , Bareelona 
1945, s. 172-173, 197; Abbas ei-Azzavl. et-Ta'rif 
bi 'l-mü'erritıfn fi 'ahdi'l·Mogol ve't·Türkman, 
Bağdad 1376/ 1957, s. 54-60; Kehhale, Mu'ce
mü 'l·mü'ellifin, VII, 280-281 ; Zirikll. el-A'lam 
(Fethullah) , V, 44; Mustafa Gaz!, " İbn Dil).ye rı · ı
Mu~rib" , Revista, l/1, Madrid 1953, s. 161-175; 
Muhammed Zaferullah Ataullah, " Na~ra ' abire 
'ala l).ayati'l-imam İbn Dil).y e el-Kelbi v e aşa
rüh", ed-Dirasatü '1-islamiyye, XXI/3, İsiama
bad 1986, s. 79-88; F. De La Granja, " lbn Dil:ı
ya", Ef2(İng . ).lll, 747. ~Al 
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Hanefi fakihi ve tarihçi. 
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7SO'de (1349) Kahire'de doğdu. Mem
lük Sultanı ei~Melikü'n-Nasır Muhammed 
b. Kalavun'un emirlerinden Türk asıllı 
Dakmak'ın (Tokmak) soyundan geldiği için 
bu adla anılmıştır. Askerlik mesleğine gö
re yetiştirildi; fakat ilme olan merakı se
bebiyle bazı Hanefi fakihlerinden fıkıh 
tahsil etti ve ayrıca Arap edebiyatıyla il
gilendi. Daha sonra tarih araştırmalarına 

· başladı ; kendini tamamen bu ilm e vere-
rek devrinin ileri gelen tarihçileri arasına 
girmeyi başardı ve "Mısır tarihçisi" unva
nını aldı. İbn Hacer'in güvendiği ve fayda
landığı bir alimdi. Hanefi mezhebine aşırı 
bağlılığı yüzünden bir eserinde İmam Şa
fii hakkındaki olumsuz kanaat ve sözlere 
yer verdiğinden dolayı Şafii Kadısı Celaled
din tarafından yargılandı; o sözleri baş
kalarının eserlerinden naklettiğini söyle
diyse de hapis cezasına çarptırıldı ( 804/ 
140 l-ı402 ) . Ömrünün sonlarında Dimyat 
valiliğine getirildi; ancak kısa bir süre son
ra görevden alındı ve çok geçmeden 22 
Zilhicce809'da (30 Mayıs 1407) Kahire'de 
vefat etti; 790 (1388) yılında öldüğü de 
rivayet edilir (Süyutl, 1, 556) . 

İbn Dakmak hoşuna gitmeyen kimse
lerin dahi aleyhinde konuşmayan . iyilik 
sever. insanlara saygılı bir kişiydi. Mem
lük tarihini . teşkilatını iyi bilir ve devlet 
adamlarını iyi tanırdı. Çok okuyan ve çok 
yazan bir alim olarak isim yapmıştır; 200 
kadar kitap kaleme aldığı r ivayet edil
mektedir. Ancak yazılarında dil yanlış
larının bulunduğu, ifade tarzının çok ba
sit olduğu ileri sürülür. Eserlerinde Azi
ml, İbnü'l-Eslr. Sıbt İbnü'l -Cevzl, İbn Ab
düzzahir. Zehebive Safedi'den faydalan
mıştır. 

Eserleri. İbn Dakmak'ın başlıca eserle
ri şunlardır: 1. Nüzhetü'l-enc'lm ii tc'lri
l.J.i'l -İslc'lm . On iki cilt olduğu kaydedilen 
bu eser. başlangıçtan 799 (1396-97) yılı
na kadar gelen umumi bir tarih olup an
cak bir kısmı günümüze intikal etmiştir. 

Müellif, özellikle Memlük tarihi ağ ırlıklı 
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olmak üzere Kuzey Afrika ve Hicaz'da ce
reyan eden olaylara ve ilhanlılar ile Altın 
Orda Hanlığı'na dair geniş bilgiler ver
mektedir. Eserin 272-499 (885-11 05) yıl
larına ait olayları ihtiva eden, içinde yirmi 
beş yıllık bir dönemi eksik ll. cildinin yaz
ma nüshası Millet Kütüphanesi'nde (Fey
zullah Efendi. nr. ı 549) ve Darü'l-kütübi'l
Mısriyye'de (Tarih. nr. ı 740) bulunmakta
dır. Eserin iki cildi de Gotha Kütüphane
si'ndedir (nr. ı 57 ı. ı 572). Bunlardan biri 
710-712 (1310-1313) ve 742-743 (1341 -
1343). ikincisi 768-799 ( 1366-1397) yılla
rına ait olayları ihtiva eder. Takıyyüddin 
İbn Kadi Şühbe bu eserden el-Münte~a 
min Tari]]i İbn Do~ma~ adıyla seçme
ler yapmıştır (Selahaddin ei-Müneccid. s. 
238, 240) . 2. el-Cevherü'ş-şemin ii si
yeri'l-]]ulefa' ve'l-müluk ve's-seldtin. 
Sultan Berkuk'un isteğiyle yazılan eseri 
İbn Ta ğriberdi ( el-Menhelü 'ş-şafi, ı. 12 ı) 
ve Sehavl(eçt-l)au'ü'l-lami',l. 146) Al;)bd
rü 'd -devleti 't-Tür ki yy e adıyla kaydeder
ler. Hz. Ebu Bekir zamanından başlayarak 
797 (1395) yılı sonuna kadar gelen. halife 
ve hükümdarlardan bahseden muhtasar 
bir islam tarihidir. Said Abdülfettah Aşur 
(Mekke 1403/1982) ve Muhammed Kema
leddin izzeddin Ali (l-ll, Beyrut 1405/1985) 
tarafından yayımlanmıştır. 3. 'İ~dü'l
cevahir ii sireti'l-Meliki'z-'.?ahir. 805 
(1402) yılına kadar Mısır'a hakim olan hü
kümdarlar ve özellikle Berkuk devri tarihi 
hakkındadır. Müellif, daha sonra bu eseri 
Yenbıl'u'l-mezahir ii sireti'l-Meliki'z
'.?ahir adıyla ihtisar etmiştir (Keşfü':ç-:çu
nün,ıı. ı ı 51, 2052) . 4. Nazmü'l-cüman 
ii taba~iiti aşJ:ıabi imamine'n-Nu'man. 
Üç ciltlik bir Hanefi tabakatı olup ilk cildi 
Ebu Hanlfe'ye, diğer ikisi IX. (XV.) yüzyıla 

kadar yaşayan Hanefi fakihlerine tahsis 
edilmiştir. Kureşi'nin el-Cevahirü'l-mu
ı;iıyye'sinin bir muhtasarı mahiyetinde 
olan eserin 1. cildi Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde (Turhan Valide Sultan. nr. 251). 
ilk dört tabakayı ihtiva eden ve müellif 
hattıyla olan ll. cildi de aynı kütüphanede 
(Serez, nr. 1827) kayıtlı bulunmaktadır. S. 

Kitabü'l-İntişar li-vasıtati 'i~di'l-em
şar. On büyük İslam şehrinin tarih ve to
pografyaları hakkında kaleme alınmış on 
ciltlik bir eserdir. Ancak ya müellif bu ki
tabını planladığı şekilde tamamlayama
mışya da Kahire ve İskenderiye'ye ait olan 
IV ve V. ciltlerin dışındakiler kaybolmuş
tur. Mevcut bu iki cilt Karl Valiers tarafın
dan (Bulak 1309-1310). ayrıca Muhammed 
Ali ei-Biblavl'nin hazırladığı indeksle bir
likte birkaç defa yayımlanmıştır ( Bulak 
1314; Beyrut 1976; Beyrut. ts.; Frankfurt 
1413/1992). Eser ed-Dürretü'l-muı;iıyye 
ii iazli Mışr ve'l-İskenderiyye adıyla 
ihtisar edilmiştir (Keşfü':ç-:çunün,l. 305, 
743). Sylvie Denoix. İbn Dakmak'ın el-İn
tişar'ı ile Makrizi'nin el-Jjıta(ına daya
narak Kahire hakkında bir eser yazmış 
(Decriue le Caire: Fustat-Misrd'apres lbn 
Duqmaq et Maqrlzi: L 'histoire d'une partie 
de la uille du Caire d'apres deux historiens 
egyptiens des XfV•-xv• siecles, Kahire 
1995). Ahmed Abdülmecld Herldl de yine 
Makrizi'nin el-Jjıtat'ı ile el-İntişar'da ge
çen şahıs isimleri. tarihler, kitaplar, çe
şitli metinler, ayetler. hadisler, atasözle
ri- deyimler. şiir kafiyeleri ve yer isimleri 
için bir indeks hazırlamış. bu çalışması 
lnstitut Français d'Archeologie Orientale 
du Caire tarafından üç cilt halinde yayım
lanmıştır (Fihristü ljıtati Mışr, Fihrisün 
ta/:ılfliyyün li-Kitabey İbn Dakmak ue'l-

iBN DUVEYYAN 

Makrizi 'an Mışr [Kittlbü '1-İntişar, Kitabü '1-
ljıtat], Index des ljıtat index analytique 
des ouurages d'lbn Duqmaq et de Maqrlzi 
sur le Caire,l-111, Kah i re 1 983-1984) . el-İn
tişar, Makrizi'nin el-Jjıta(ını yazarken 
istifade ettiği halde ismini anmadığı kay
naklardan biridir. 6. el-Künuzü '1-mal;)
fiyye (ljafiyye) ii lerdeimi (tarllji)'ş-şu
fiyye (İA , V/2, s. 723) . 7. Tercümanü'z
zaman ii teracimi'l-a'yan. Alfabetik ola
rak düzenlenmiş bir biyografi kitabıdır. 
Hacim li bir eser olduğu anlaşılan bu kita
bın dört cildi (VIII. Xl. Xlll, XVI) Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (lll. Ahmed. nr. 2927). 8. Fera'i
dü'l-feva'id (Keşfü ':ç-:çunün, ll, ı 243). Rü
ya tabirinden bahseder. 9. ed-Dürrü'l
münaı;iı;iad ii a'yani ümmeti MuJ:ıam
med (iza/:ıu'l-meknün, I. 450). İbn Dak
mak'ın bunlardan başka çeşitli ayetlerin 
tefsirine dair bazı risaleleri de vardır (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 246). 

BİBLİYOGRAFYA : 
İbn Dokmak. el-Cevherü 'ş-şemin fi siyeri 'l

{Julefa' ve'l-mülük ve's-selatin (nşr. Said Ab
dül fettah Aşür). Mekke 1403/1982, neşredenin 
girişi; a.e. (nş r. M. K. izzeddin Ali). Beyrut 1405/ 
1985, neşredenin girişi; İbn Hacer. inba'ü 'l
gumr. I, 2; V, 79; VI, 16-17; İbn Tağriberdi, el
Menhelü 'ş-şa{i, ı , 121, 139-140; Sehavl. el-i' lan 
bi't-tevbi{J, s. 152; a.mlf .. eı;i-f)av'ü 'l-lami', ı, 

145-146; Süyi'ıti. f:füsnü'l-muf:ıaı;fara, I, 556; 
Keşfü'?-?unün,!, 305, 396, 743; ll, 1151, 1243, 
1941, 2052; İbnü'I-İmild. Şe?erat, VII, 80-81; 
fzaf:ıu'l-meknün, ı . 450; Brockelmann. GAL, ll , 
62; Suppl., ll , 49; Zirikli, el-A'lam, ı , 61-62; E. 
Ashtor. "Some Unpublished Sources for the Bah
ri Period". Studies in lslamic History and Civi
lization(ed . U. Heyd). Jerusalem 1961 , s. 27-
30; 1. Krachkovski. Tari{] u '1-edebi'l-cogra{ıyyi'l
'Arabi(trc. Selahaddin Osman Haşim), Kahire 
1963, 1, 471-472; Selahaddin ei-Müneccid. Mu'
cemü '1-mü'erri{Jine'd-Dımaş/i:ıyyin, Beyrut 
1978, s. 238-240; i. Kafesoğlu , "İbn Dokmak", 
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İBN DUVEYYAN 
( ..:.ıli,.-, \)!' ) 

İbrahim b. Muhammed 
b. Salim b. Duveyyan 

(1858-1935) 

Hanbeli fakihi 
ve tabakat yazan. 

_j 

Arabistan'ın Kasim bölgesinde bulunan 
Res şehrinde doğdu. Burada ve bölgenin 
diğer bazı şehirlerinde tahsil gördü. Uney
ze Kadısı Abdülazlz b. Muhammed b. Ma-
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