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VII. ci ldinin 
ilk iki sayfası 
(TSMK, lll. Ahmed 
nr. 2927) 

L-----------------~---'~u--~~--~~--~~~~ 

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-
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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", 
iA, V/2, s. 723-724;J. Pedersen. "İbn Dul5mai5", 
EP (Fr.). lll, 779;Aii Ekber-i Diyanet, "İbn Doi5-
mai5", DM Bi, lll, 508-509; Ali Refii, " İbn 1\ac,il 
Şühbe " . a.e., IV, 443. r.;:ı 
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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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ni', Büreyde Kadı sı Muhammed b. Abdul
lah b. Süleym, Uneyze, Büreyde ve Res 
şehrinde uzun yıllar kadılık yapan Salih b. 
Kırnas b. Abdurrahman gibi alimlerden 
ders aldı. Döneminde Kasim bölgesinin 
önde gelen alimlerinden biri olan ibn Du
veyyan fıkıh yanında Hanbeli ta bakatı ve 
tarih konusunda da eserler verdi. Öğren
cileri arasında, oğlu Abdullah ile çeşitli şe
hirlerde kadılıkyapan Muhammed b. Ab
dülazlz b. Muhammed b. Reşld bulun
maktadır. İbn Duveyyan eserlerinde Mu
hammed b. Abdülvehhab'ın görüşlerini 
benimsernesi ve onu yüksek sıfatlarla ni
telemesine rağmen bu talebesinin kay
dettiğine göre Vehhabi hareketinin ateş
li bir savunucusu değildi; bu sebeple de 
kendisinden ilim tahsil edenlerin sayısı 
nisbeten sınırlı kalmıştır. Yazısı güzel olan 
ve kendisini okumaya ve kitap istinsahı
na veren İbn Duveyyan resmi bir görev al
mamış, dönemin siyasi olaylarının dışın
da kalarak fetva. telif ve tedrlsle meşgul 
olmuştur. Ömrünün sonuna doğru gözle
rini kaybeden İbn Duveyyan. 1353 yılında 
Ramazan bayramı gecesi (7 Ocak 1935) 
Res şehrinde vefat etti. 

Eserleri. 1. Menarü's-sebil fi şer]J.i'd
Delil (nşr. M. Züheyr eş-Şavlş, 1-11 , Dımaşk 
1378/ 1958, ı 399/1979: nşr. i sam Kal 'acl, ı-

II, Dımaşk 1982: Riyad 1985) Mer'l b. Yu
suf ei-Kerml'nin ( ö. ı 033/ 1624) önemli bir 
Hanbeli fıkıh kitabı olan Delilü't-talib li
neyli'l-metalib adlı eserinin şerhidir. İbn 
Duveyyan eserinde Delilü 'Hdlib'in cüm
lelerini tek tek açıklamış. şerh sırasında 
büyük ölçüde hadislerden faydalanmış
tır. Mendrü's-sebil'de geçen hadisler 
Muhammed Nasırüddin ei-Eibani tara
fından İrvd'ü '1-galil ii ta{].rici e]J.adişi 
Mendri's-sebil adlı eserde tahric edil
miştir (1-X, Beyrut- Dımaşk 1 399/1979). Bu 
eserin IX ve X. ciltleri Mendrü 's-se bil'in 
M. Züheyr eş-Şaviş neşri olup mükerrer 
IX. cildi de hadislerin fihristine ayrılmış
tır. Ebu Abdullah Tali b b. Mahmud da ed
Delil ii tertibi e]J.fıdişi ve aşari İrva'i'l
galil adlı eserinde (Küveyt 1407/1987) Na
sırüddin ei-Eibanl'nin tahricinde geçen 
hadisleri çeşitli açılardan tasnif etmiştir. 
2. Refu'n-ni]fiib ii teracimi'l-aş]J.fıb (Da
rü'l - kütübi'I-Mısriyye, nr. H/7369). Hanbeli 
tabakatma dair bu iki ciltlik eserin 1. cil
dinde Ahmed b. Hanbel'den Muhammed 
b. Abdülvehhab'a kadar geçen dönemde 
yaşamış olan bazı Hanbeli alimlerinin ha
yatı anlatılmaktadır. Kütüphane kayıtla
rında rastlanmayan ll. cildinde ise, muh
temelen Muhammed b. Abdülvehhab'
dan sonraki dönemde yetişmiş olan Ne
cid tıleması ele alınmıştır. 

lbn Duvevvan'ın Ref'u'n·nilf:ab fi teracimi'l-aşf:ı§.b adli eserinin ilk iki sayfası (Darü'l·kütilbi'I·Mısriyye , nr. H/7369) 
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Kaynaklarda İbn Duveyyan'ın ljaşiye 
'ala Şer]J.i'z-Zad, Risale ii ensabi ehli 
Necd ve Risdle mu{].taşara fi't-tari{]. 
adlı eserleri de zikredilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Duveyyan. Menarü's-sebfl {f şerJ:ıi'd-Del11 
(Elbanl, İr va' ü 'l·galfl içinde, nşr. M. Züheyr eş· 
Şaviş). Beyrut-Dımaşk 1399/1979, IX, 1-2; Ab· 
dullah b. Abdurrahman el-Bessam. 'Ulema'ü 
Necd bilale sitteli kurun, Mekke 1398, 1, 141-
144; M. Nasırüddin el-Eibanl. irva'ü 'l-galil {f 
tal]rlci e/:ıfldfşi Menari's-sebfl (nşr. M. Züheyr eş

Şaviş). Beyrut-Dımaşk 1399/1979, l, 7·12;Ab· 
dülaziz en-Nasır er-Reşid - Muhammed b. Ab· 
dülaziz b. Mani', "Tercümetü'l-mü'ellif", a.e., I, 
13-20; M. Kemaleddin b. Muhammed el-Gazzi. 
en-Na'tü 'l·ekmel (nşr. M. Mutı· ei-Hilfız- Nizar 
Abaza). Dımaşk 1402/1982, s . 418·419; Ömer 
Abdülcebbar. Siyer ve teracimü ba'zı 'ulema'i· 
na {i'l·karni'r-riibi' 'aşer, Cidde 1403/1982, s. 
28·29; "Mü'erribil Necd", el-'Arab, X, Riyad 
1391/1971, s. 893; Muhammed b. Sa'd eş-Şü
vey'ır, " İbn Duveyyan ve iişaruhil", ed-Dare, ll/ 
4, Riyad 1398/1976, s . 82-99. 

[dii!] FERHAT KoCA 

ı 
İBN DÜREYD 

ı 

(~.)~ ..;,ı.?l) 

Ebu Bekr Muhammed b. ei-Hasen 
b. Düreyd ei-Ezdi el-Basri 

(ö. 321!933) 

Arap dili alimi, 

L 
edip ve şair. 

_j 

2Z3'te (838) Basra'da doğdu. Düreyd 
dedesinin adı olup "dişleri olmayan" an
lamındaki edred kelimesinden türetilmiş
tir (İbn Hallik~ n. N, 328). Aslen Me'rib'de 
oturan Ezd kabilesinden olduğu için Ezdi 
nisbesiyle de anılır. Kahtan'a kadar çıkan 
soyunun on beşinci halkasını teşkil eden 
dedesi Malik b. Fehm Uman'a yerleşmiş, 
dedelerinden ilk müslüman olan Hama
mt Hz. Peygamber'in vefatında Uman'
dan Medine'ye gelen yetmiş kişilik heye
tin içinde yer almıştır . 

Hz. Ömer zamanında Basra'ya yerleşen 
zengin bir ailenin çocuğu olan İbn Dü
reyd'in eğitimini amcası Hüseyin b. Dü
reyd üstlendi. İbn Düreyd öğrenimini Bas
ra'da yaptı; bazı kaynaklarda ise Uman'
da yetiştiği kaydedilmektedir (Merzüba
nl, s. 461: Kemalecidi n ei-Enbarl, s. 257) . 
İbn Düreyd'in amcasından sonra ilk hoca
sı Ebu Osman ei-Üşnandani oldu. Onun 
Kitdbü Me'ani'ş-şh'ini kendisinden ri
vayet etti. Dil ilimlerinde en güvendiği ho
cası Ebu Hatim es-Sicistanl'dir. AyrıcaAs
mal'nin yeğeni İbn Ahu'I-Asmai, Ebü'I
Fazl er-Riyaşl. Ebü'I-Abbas Sa'leb, Abdul-


