İBNÜ ' d-DEYRf

tü '1-kürbe ii şerl}.i Du'a'i'l-İmam Ebi
ljarbe . 897'de (1492) kaleme alınmıştır
(a.g.e., s. 231 ). 3 . Temyiz ü't-tayyib min e'l-l].abiş mimmd yeduru 'alfı elsineti'n-nas min e 'l-l}.adiş. Sehavl'nin el -Maköşıdü'l-l}.asene fi keşirin mine'l-el}.adişi 'l-müştehire 'ale'l -elsine'sinin muhtasarıdır (Kahire I 324/ 1906. I 347/ 1928,
I 353/ 19 34, 1382/ 1963; n ş r. Muhammed
Osman e i -H u şt. Ka hire 1405/ 198 5; Beyrut 140 3/ 1983, 1405/1985). 4. Teysirü'lvüşul ila Cami'i'l-uşul. Mecdüc;ldin İb
nü'I-Eslr'in Cami' u '1-uşul ii el}.adişi'r
Resu l adlı eserinin muhtasarıdır (1-111.
Ka lküta I 252/ 1836; 1301 / 1883; Ka h i re
1324, ı 330/ 19 12; n ş r. Muhamm ed Hamid
e i -F ıki, 1-IV. Kah i re 1346/ 1927; n şr. Ahmed
Sa'd Ali, I-IV, Kah i re 1352/1934). Eser İbra
him Canan tarafından açıklamalarla birlikte Türkçe'ye çevrilmiştir (Hadis Ansiklopedisi: Kütüb-i Sitte, I-XVIII, istanbul. ts.).
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'd-Deyba'. Bugyetü'l-müstefid (nşr. Abdullah Mu hamm ed eı -H abeşl), Beyrut-San ' a
1979, s. 227-232; a . mıf .. el-Fatlü'l-mezid 'ala
Bugyeti'l-müste{id {i a tıbari medin eti Zebid
(nş r. Yus uf Ş üıhu d). Bey rut 1983, neşredenin
girişi, s. 5-21; a.e. (nşr. Muhammed l sa Salihiyye). Küveyt 1402/1982, s. 5-40; a.mıf .. TuQ.fetü'z-zemen {i {eza' ili ehli'l-Yemen (n ş r. Seyyi d
Kesrevl Hasan). Bey rut 1412/1 992 , neşredenin
girişi, s. 11-15, 60-63; a . mıf .. Neşrü '1-meQ.fısi
ni 'l-Yemaniyye {i l]aşa'işi'l- Yemen ve nesebi'lKaQ.taniyye (nş r. Ahmed Ratib HammG ş ). Beyrut-Dımaşk 1413/1992, n eş redenin girişi, s. 552; a.mlf .. ljada'i~u '1-envar ve me(ali'u 'i-esrar
{i sireti 'n-nebiyyi 'l-mul]tar ve 'ala alihi'l-muş
ıafin e'l-a l]yar( nş r. Abdu llah İbrahim e ı-E nsarl).
Mekke 1413/ 1993, ı , 57-63 ; Sehavi. eçl-Qav'ü 'llami ', IV, ı 04-1 05; Abdülkadir ei-AyderGsi. enNürü 's-safir. s. 191-199; Gazzi, el-Kevakibü 'ssa'ire, ll , 158; ibnü'l-imad, Şe?erat, VIII , 255256; Muhibbl./julaşa tü 'l-eşer, lll, 192-1 93; Şev
kani. el-Bedrü '!-(a li' , ı , 335-336; Serkis. Mu'cem , ı , 104-1 05; Brockelmann , GAL, ll , 400;
Suppl. , ll, 32, 238, 548 ; Muhammed Zibare ,
E'immetü '1- Yemen, Kahire 1952, ı, 4 15; Zirikli,
el-A'lam, lll, 3 18; Kehhale, Mu'cemü 'l-mü'ellifin, V, 159; Eymen Fuad Seyyid, Meşadiru taril]i'l· Ye men fi 'l-'aşri ' l- islami, Kahire 1974, s.
162-164, 200-205 ; ömer Ferruh . Me'alimü'ledebi 'l-'Arabi {i ' l-'aş ri 'l-Q.adiş, Bey rut 1406/
1985, ı , 274-278; Abdullah Muhammed el-Habeşi. Meşadirü 'l-{ikri 'l-is lami fi'l-Yemen, Beyrut 1408/ 1988, s. 477-478; Radi DağfGs, "İb
nü'd-Deyba' mü'erri\:)u'I-Yemen ve Zeb!d", ljavliyy atü Cami'ati't-Tünisiyye, sy. 18 (Tunus
ı 980). s. 31-74; G. Rex Smith. "The Tahirids
Sultans of the Yemen (858-923/ 1454- ı 517) and
their Historian Ib n al-Day ba ", JSS, XXIX/I
( 1984). s. 141 - 154; C. van Arendonk- [G.
Rentz]. " Ibn al-Dayba'", EJ2 (Fr. ). lll, 769; Muhammed Hadi Müezzin-i Cami. "İbn Dey ba'" ,
DMBi, lll, 523 -525; Hüseyin Abdullah ei-Ömerl.
"'AbdurraJ:ıman b . 'All b. ed-Deyba"', Mevsü'atü'l-Yemeniyye, San 'a 1412/ 1992, ll, 630.
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İBNÜ ' d-DEYRİ
( .SJ~,.:J f ..:,ı; f)

Ebü's-Saadat Sa'düdd!n Sa'd
b. Muhammed b. Abdiilah
en-Nablus! el-Makdis!
(ö . 867 / 1463)
Hanefi fakihi.

L

_j

17 Receb768'de (19 Mart 1367) Kudüs'te doğdu. Nablus veya Kudüs yakınların
daki Deyr adlı bir yere nisbetle İbnü ' d
Deyrl diye anılır. Kur 'a n-ı Kerlm'i hıfzet
tikten sonra Ebü'l-Berekat en-Nesefı' nin
Kenzü'd-dekö'ik, Cemaleddin İbnü ' I-Ha
cib'in el-Mul].taşar ve Kadi İ yaz'ın Meşa
riku 'l-envar adlı eserlerini ezberledi. Babasından ve Kemaleddin eş-Şürayhl. Hamldüddin er-Rüml. Kerlmüddin el-Karamanl. Alaeddin İbnü' n-Nakib, Muhibbüddin el-Pasi. Şemseddin İbnü'l-Hatlb'den
fıkıh , usül-i fıkıh , akaid , nahiv, meanl ve
beyan okudu . Ebü'l-Hayr İbnü'l-Alal. Şe
habeddin İbnü'I-Mühendis. Necmeddin
İbnü'l-Keşk ve Burhaneddin İbn Cemaa'dan hadis dinledi. Ayrıca Şemseddin elKonevl ve Hafızüddin el-Bezzazl ile görüşüp kendilerinden faydalandı.
Kudüs'te Muazzamiyye, Şerkesiyye ve
Mencikiyye medreselerinde müderris ve
yönetici olarak görev yapan İbnü'd-Deyrl
ilki 788' de (1386) olmak üzere birçok defa hacca gitti. Dımaşk ve Kahire'ye seyahatlerde bulundu . Kahire'de Hanefi kadılkudatı olan babasının ölümü üzerine
(827/ 1424) bu şehre giderek yerleşti. Babasının görev yaptığı Müeyyediyye meşihatlığına getirildi. çeşitli medreselerde ders verdi. 842 (1438) yılında Bedreddin ei-Aynl'nin yerine kadılkudatlığa
tayin edildi. Yöneticiler. ulema ve halk katında saygın bir mevkiye sahipti. Hatta

İbnü'l-Hümam ve Emlnüddin el-Aksarayl'ye onun yerine kadılkudatlık teklif edildiğinde bunu uygun görmemişlerdi. Yirmi beş yıl sürdürdüğü görevi sırasında
öğretimle de meşgul oldu ve her mezhepten birçok öğrenci yetiştirdi. Biyografisi
hakkında en geniş bilgiyi veren talebesi
Şemseddin es-Sehavl 8SO'de (1446) bazı
eserlerine hocasının takriz yazdığını belirtir. Hatlb el-Cevherl, İbnü 'l-Kereki, İbn
Kutluboğa ve Burhaneddin İbn Ebü Şerif
onun tanınmış öğrencilerinden bazıları
dır. 866 yılı Şewalinde (Temmuz 1462) kadılkudatlık görevinden ayrılan İbnü'd-Dey
rl. Sehavl'nin kaydettiğine göre 9 Reblülahir 867'de (1 Ocak 1463) Kahire'de vefat
etti ve Zahir Hoşkadem Türbesi'nde toprağa verildi.
Eserleri. 1. el-ljabs fi't-töhme ve'l-imtil}.an 'ala talebi'l-ikrar ve i?hari'l-mal.
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde (nr. 560/
2) yazma nüshası bulunan eser basılmış
tır (Kah i re I 32 I) . Z. es-Sihamü'l-marika ii kebidi'z-zenadıka. Sehavl'nin bu
adla zikrettiği eser (Hacı Selim Ağa Ktp .,
nr. 560, vr. 48-100; Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa , nr. 1635. vr. 1-4 ı). Brockelmann tarafından ayrıca es-Sihamü '1-l].arika fi'r-red 'ale 'z-zenadJka şeklinde de
kaydedilmiştir ( GAL Suppl., ll , 144) .
Kaynaklarda müellifin, Serücl'nin elHidaye üzerine yaptığı tamamlanmamış
şerhe "Eyman" bahsinden "Kitabü's-Siyer"de mürtedle ilgili başlığa kadar altı
ciltlik bir tekmile . yazdığı . ayrıca Şeri}. u
'Akö'idi'n-Neseti, el-Kevakibü'n-neyyirat ii vuşuli şevabi'Ha'at ile'l-emvat, Risale ti nevmi'l-mela'ike ve 'ademih, el-Man?r1metü'n-Nu'm ô.niyye,
Kaşide mul].ammese ti medl}.i'n-nebi
adlı eserleri kaleme aldığı belirtilmektedir. İbnü'd-Deyrl'nin cezbe ehli süfılerle
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iBNÜ'd-DEYRI
ilgili bir fetvası Köprülü Kütüphanesi'nde bir mecmua içinde bulunmaktadır (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 1630, vr. 125-129).
BİBLİYOGRAFYA :

ibn Hacer, lnba'ü'l-gumr, IX, 31-32; Sehavi,
eçl-Qav'ü'l-lami', lll , 249-253; a.mlf., e?-Zey l
'ala Ref'i'l-iş r (nşr. COde Hilal- M. Mahmud
Subh). Kahire 1966, s. 127-140; Süyüti, Na?mü'l-'i~yan (nşr. Phi lip K. H itti). NewYork 1927,
s. 115-116; Ebü'l-Yümn el-Uleymi. el-Ünsü'l-celil bi-tar1i)i'l-Kuds ve'l-ljalil, Arnman 1973, ll,
227-228; Temimi. et- Taba~atü's-seniyy e, IV,
22-27; Keş{ü'?·?unün, ll, 1010, 1522; Şevkani,
ei-Bedrü'ı-tali' , ı , 264; Leknevi, ei-Feva'idü'l-behiyye, s. 78-80; Serkls. Mu 'cem, 1, 813; Brockelmann, GAL Suppl., ll, 144;Ahmetözel. Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara 1990, s. 98-99; Rı
za Enzabi Nejad. "İbn De yri", DMBi, lll, 525526.
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AHMET ÖZEL

İBNÜ' d-DÜBEYSİ
(~...\11 ı)!f)

Ebu Abdiilah Cemalüddln Muhammed
b. Said b. Yahya b. All ed-Dübeysl
(ö. 637 / 1239)

L

Hadis hafızı,
alimi ve tarihçi.

kıraat

26 Receb SS8'de (30 Haziran 1163) Vaolan babası ilim ve fazilet sahibi bir kimse idi. İbnü'd-Dübeysi
(Debisi) künyesiyle anılmasının sebebi, büyük dedesi Ali b. Haccac'ın Nehrevan'ın
Debisa köyünden çıkmasıdır. Bazı kaynaklar. onun ailesinin aslen Vasıt şehrinin kurucusu Haccac b. Yusuf es-Sekafi'ye mensup olduğunu . bazıları ise Luristan bölgesindeki Gence'den geldiğini söylemektedir. İbnü'd-Dübeysi Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra Bakıllan1. Süleyman eiUkberi ve İbn Abdüsseml' gibi kıraat alimlerinden kıraat-i seb'a ve kıraat-i aşereyi
öğrendi. Hibetullah b. Kassam. Ebu Ala b.
Ali. Muhammed ei-Kettani, Ali ei-Amid1. Abdülmün'im e]-Furavi ve İbn Taberzed'den hadis okudu ve hadisleri senedleriyle birlikte ezberledi. Mahmud b. Mübarek ei-Vasıtl'nin fıkıh. usul ve kelam
derslerine devam etti. Öğrenimin i tamamladığı zaman özellikle hadis. tarih
ve ensab sahalarında üstün bir seviyeye
sıt'ta doğdu: Şafii

ulaşmıştı.

Hac vesilesiyle Mekke ve Medine'ye giden İbnü'd-Dübeysi Irak'ın birçok şehrin i
gezmiş ve bu arada Erbil'de tarihçi İbnü'I
Müstevfi ile görüşrriüştür. İbnü'I-Müstev
fi ondan hadis rivayet ettiği gibi Taril].u
Erbil adlı kitabında hal tercümesini de
vermiştir (I. 194- 195) . Daha sonra Bağ
dat'a yerleşen İbnü'd-Dübeysi kadılkuda-
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ta

bağlı şühudü'l-hal

heyeti içerisinde yer
Nizarniye medreselerine ait vakıfla
rın nazırlık görevi de uhdesine tevdi edilmişti. Bir süre sonra görevlerinden ayrı
larak hadis ve kıraat akutmaya başladı.
·Kendisinden aynı zamanda hocaları olan
Ahmed b. Tarık ve İbn Abdüssemr rivayette bulunmuş. İbnü'n-Neccar ei-Bağ
dadi, Ebu Bekir İbn Nukta. Ebu Abdullah
ei-Birzali, Cemaleddin eş-Şerişi ve İbnü's
Sal gibi alimler de hadis okumuşlardır. İyi
ahlaklı. güvenilir. hoşsohbet dindar kişi
liğiyle tanınan ve aynı zamanda edip ve
şair olan İbnü'd-Dübeysi8 Rebiülahir637
(7 Kasım 1239) tarihinde vefat etti.
aldı:

Eserleri. Zeylü Taril].i Medineti's-seldm Bagdad. Abdü1kerim b. Muhammed es~Sem'anl'nin. Hatib ei-Bağdadi'
nin Taril].u Bagdad'ına yazdığı zeylin devamı olmak üzere kaleme alınmıştır. 562621 (1167-1224) yılları arasını kapsayan
esere geleneksel plan uygulanarak Bağ
dat'la herhangi bir şekilde alakası bulunan önemli kişilerin. halife, veliaht. vezir,
vali. nakib. kadı, hatip. fakih, hadis ravisi. kari. edip, şair, sufi, tabip ve eczacıla
rın hal tercümeleri verilmiştir. Sem'ani'nin eserinde bulunmayan bazı şahısların
da eklendiği kitap alfabetik düzenle hazırlanmış. ancak başlangıcı Muhammed
ve arkasından Ahmed adlarıyla yapılmış
tır. Kısaca verilen biyografik bilgilerden
sonra her şahıstan senedieriyle birlikte
bir hadis yahut bir hikaye veya bir şiir rivayet edilmiş . daha sonra da doğum ve
ölüm tarihleri kaydedilmiştir. Biyografilerde şahsın soyu, memleketi, Bağdat'la
ilgisi, öğrenim hayatı. eserleri ve eğer
varsa müellifle alakası gibi bilgiler yer almaktadır. İbnü'd-Dübeysi'nin yaşadığı

devri ve şahsen müşahede ettiği olayları
da anlatan kitap, sadece şahıslarla ilgili
olmayıp VI. (XII.) yüzyılın ikinci yarısındaki
Bağdat'ın topografyası , mahalleleri. caddeleri. sokakları. medreseleri ve sarayları hakkında da bilgiler veren bir ana kaynak niteliğindedir. Ayrıca Abbasi Devleti'nin son asırlarındaki idari. adli teşkilat
ları ve yargı işleri konusunda da önem
taşır. İbnü'd-Dübeysi'nin eserini hazırlar
ken dayandığı kaynaklar sırasıyla bizzat
şahıslardan derlediği bilgiler. ilim erbabından aldığı icazetler ve diğer alimlerle
yaptığı haberleşme ve yazışmalardır. Bu
arada mu'cemü'ş-şüyGh, tabakat. tercüme-i hal ve tarih kitapları ile bazı alimlerin hatıra ve mülahazalarını yazdıkları
evraktan da faydalan mıştır. Yaküt ei-Hamevi ile (ö . 626/1229) İbn Nukta'nın (ö.
629/1232) eserden istifade etmiş olmala-

rı İbnü'd-Dübeysi'nin bu kitabı erken bir
dönemde bitirdiğini göstermektedir. Zehebi ve İbn Hacer ei-Askalani gibi tarihçiler eseri övgüyle anmışlardır. İbnü'n
Neccar. Münziri. İbnü'ş-Şa"ar. İbnü's-Sal.
İbn Halliki'ın ve İbnü'I-Fuvati kitaptan faydalanan müelliflerin başında gelmektedir. Eser Beşşar Awad Ma'ruf tarafın
dan yayımlanmıştır (1-11, Bağdad 1974,
1979). Zehebl'nin el-Mul].taşarü'l-mu]J
tdc min Taril].i İbni'd-Dübey§i adıyla
yaptığı çalışmayı Mustafa Cevad neşret
miş (1-lll , Bağdad 1951 , 1963, 1977).bu
muhtasarın Beyrut'ta da bir neşri yapıl
mıştır (ı 405/ 1985). İbnü'd-Dübeysi ayrıca
Vasıt'ta yetişen meşhur şahsiyetlere dair
Taril].u Vasıt, kendi hocaları hakkında
Mu'cemü'ş-şüyrJ.l]. ve hacası İbn Taberzed'in hocalarıyla ilgili olarak Mu'cemü
şüyrJ.l].i İbn Taberzed adlı eserleri kaleme almıştır.
BİBLİYOGRAFYA :

ibnü'd-Dübeysi. Zeylü Taril)i Bagdad (n ş r.
Avvad Ma'rOf). Bağdad 1974, neşredenin
girişi , ı , 24-47; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', VI,
65; a.mlf.. Mu'cemü'l·büldfın, ll, 438; ibnü'ı
Müstevfi, Tar1/)u Erbil (nş r. Sami es-Sakkar).
Bağdad 1980, ı, 194-195; İbnü'ş-Şa"ar, lfala'idü'l-cüman{1 {era'idi şu'ara'i hi!i?e'z-zaman (nşr.
FuatSezgin). Frankfurt 1410/1990, VII, 129-133;
Münziri, et-Tekmile, lll, 528; ibn Hallikan. Vefeyat, IV, 394-395; Zehebi. Te?kiretü '1-l).u{{fı?, IV,
1414; a.mlf.• Ma'ri{etü'l-~urra' (Altı kulaç). lll,
1242-1243; a.mlf., ·A'lfımü'n-nübela', XXIII, 6869; a . mıf., ei-Mul)taşarü'l-mul).tac ileyh (nşr.
Musta fa Cevad), Bağdad 1963, neşredenin girişi , ll, 3-17; Ahmed b. Aybek ed-Dimyati. ei-Müste{fıd min Zeyli Taribi Bagdad (n şr. M. Mev!Od
Halef). Beyrut 1406/1986, s. 91-93; Safedi, eiVa{f, lll, 102-103; Yafii, Mir'atü'l-cenan,ıv, 95;
Sübkl, Taba~at (Ta na hi). VIII, 61-62; isnevi. Taba~atü 'ş-Şafi'iyye, 1, 541-544; İbnü'J-Cezeri,
Gayetü 'n-Nihfıye, ll , 145; İbn Kadi Şühbe, Taba~atü'ş-Şafi'iyy e, ll, 85-86; ibn Tağriberdi,
en-Nücümü 'z-zahire, Kahire 1929, VI , 317; Keş
{ü';r.-;r.unün, ı, 288; ibnü'J-İmad, Şe?erat, V, 185186; Brockelmann. GAL, 1, 402; Suppl., I, 565;
Mustafa Cevad. "Taıibu ibni 'd-Dübeyşl", MMİir.,
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SAMi ES-SAKKAR

İBNÜ'd-DÜGUNNE
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Bu lakapla tanınan
üç sahabi.

_j

Muhtemelen annelerinin aşırı esmer
veya zenci olmasından dolayı İbnü'd-Dü
gunne (kara kadının oğlu) lakabıyla tanın
mışlardır.

