
Dükkali, Abdülgani ed-Dihlevi ei-Mede
ni'den; Mekke'de Hanbeliler'in müftüsü 
olan Muhammed b. Abdullah b. Humeyd, 
Malikiler'in müftüsü Hüseyin b. İbrahim 
ei-Ezheri, Hanefi fakihi Cemal b. ömer 
el-Mekki gibi alimlerden ders aldı. Bir 
müddet Mısır'da yaşadığı da söylen~ek
tedir. Fıkıhta Maliki olan ve Şazeli tari
katına mensup bulunan Dimnati 28 Re
biülahir 1306'da (1 Ocak 1889) Merakeş'
te vefat etti. 

Eserleri. Çoğu önemli hadis şerhleri

nin birer cilt halindeki ihtisarından iba
ret olan çalışmalarının belli başlıları şun
lardır : 1. Net 'u ~iiti"l- mugte~f 'alô. Cô.
mi 'n- Tirmi~f (Kahire 1289) SüyQti'nin, 
Tirmizi'nin eJ-Cô.mi'u's-saJ:ıfJ:ı'ine yap
tığı ~iitü'l-mugte~i adlı şerhin muhta
sarıdır. 2. Eclô. mesô.nidi 'ule'r-rahmô.n 
ii a 'lô. esô.nidi 'Ali b. Süleymô.~ (Ka
hire 1298). Kendilerinden hadis öğrendi
ği hocaları ile onlardan rivayet ettiği ha
dislere ve Kütüb-i Sitte'nin senedieri
ne dair bilgiler ihtiva eden eserin baş 
tarafında kendi biyografısi de yer almak
tadır. 3. Hulô. nühuri hurn- cinô.n ti 
J:ıa?ô., iri'r·- raJ:ımô.~ (Kahire ı 298) Hz. 
Peygamber'e yazılan methiyeleri ihtiva 
etmektedir. 4. RuJ:ıu't- TevşiJ:ı (Kahire 
1 298) SüyOti'nin et- TevşiJ:ı 'ale'l- Cô.
mi 'i'ş-şal)ih adlı Şal)iJ.ı-i Bu{ıô.ri şerhi
nin muhtasarı olup 1294 ( 1877) yılında 
tamamlanmıştır. s. Derecô.tü Mirkiiti's
su 'ud ilô. Süneni Ebi Dô.vud (Kahi~e 
1298) SüyOti'nin Mirl_fiitü's-şu'ud'unun 
muhtasarı olan bu eserini de 1877 yı

lında tamamlamıştır. 6. Gurretü eşhü
ri"l - envô.r bi- şerJ.ıi manzumeti Ezhü
ri"l - ezhô.r (Kahire 1298). Vaz'* , maku
lat*, sarf, nahiv ve belagat ilimlerine dair 
kendi eserinin kısa bir şerhi olup 1297'
de (1880) tamamlanmıştır. 7. Veşyü'd 

Dibô.c 'alô. ŞaJ.ıiJ.ıi Müslim b. lfaccô.c 
(Kahire ı 299). SüyOti'nin ed-Di'bô.c'ının 

muhtasarıdır. 8. Nr1rü Misbahi 'z -zücô.
ce 'alô. S ün eni İbni Mô.c~ (K~hire 1 299) 
SüyOti'nin Mişbô.hu'z - zücace adlı ese
rinin özeti mahiyetindedir. 9. 'Arfü Zeh
ri'r-rübô. 'ale'l-Müctebcl (Kahire 1299). 
SüyQti'nin, Nesai'nin es -Sünen'ine yap
tığı Zehrü'r-rübô. adlı şerhin özetinden 
ibarettir. 10. en-Nasihatü't- tô.mme li'l
l]alikati 'l - ' amme (İ<~hire 1 899) Müelli
fin bazı vaazlarını ihtiva etmektedir. 
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Aşağı Mısır'da şehir 

L 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_ı 

Nil deltasında doğu kolu ile Menzele 
gölü arasında, 13 km. güneyde yer al
maktadır. İlkçağ ' dan itibaren Mısır ' ın 
iktisadi, ticari ve sınai bakımdan önemli 
bir limanı olan Dimyat Mısır halk lehçe
sinde Dumyat olarak anılır ; Batı dillerin
de ise Damiette şeklinde yazılır. Kıpti 

kaynaklarına göre Tamiat veya Tamia
ti'den gelen bu ad, efsanevi kahraman 
UşmQn b. Misrayim'in oğlunun ismine 
dayanır. Dimyat' ın İslam öncesi devri 
hakkında fazla bilgi yoksa da İslam fet
hinden önce buranın önemli bir liman 
ve şehir olması kuwetle muhtemeldir. 
Nitekim mi!attan önce 322'den sonra İs
kenderiye ' nin gelişerek Dimyat'a rakip 
olduğu bilinmektedir. 

Dimyat'ın islam ordularınca fethinin, 
Amr b. As'ın emri üzerine Mikdad b. Es
ved tarafından gerçekleştirildiği rivayet 
edilir. Fetihten sonra kısa sürede bir is
lam şehri haline gelen Dimyat' a bazı 

Arap kabileleri yerleştirildi. Zamanla bil
hassa dokumaları ile ünlü bir ticaret 
merkezi oldu. Şehir düz ve açık arazide 
bulunduğu, Akdeniz'e yakın ve Mısır ' ın 

giriş kapılarından biri olduğu için islam 
hakimiyeti devrinde sık sık istila ve hü
cumlara uğradı. Özellikle Bizans ve Haçlı 
ordularının işgal ve saldırıları şehrin tah
ribine yol açtı. 90 (708-709) ve 121 (739) 
yıllarında, ayrıca miladi IX. yüzyılın başın
da denizden gelen hücumlar şehri sars
tı. Zilhicce 238'deki (Mayıs 853) saldırı

nın ardından Halife Mütevekkii-Aiellah 
Dimyat'ı tahkim için bir kale inşasını 

emretti. Ayrıca burada Akdeniz kıyıları
nı korumak için tahkimat yapıldı. Uzun 
süren barış döneminden sonra şehir 

3S7'de (968) yeniden Bizanslı lar'ın sal
dırılarına uğradı. SSO'de ( 1155) Sicilya'
dan gelen Normanlar tarafından tahrip 
ve yağma edildi. 

Dimyat, bölgede yerleşmeye çalışan 

Haçlılar ve müslümanlar arasındaki sa
vaşlarda Mısır'ın kilidi olarak önemli rol 
oynadı. FatımTier'in son döneminde ve 
EyyObTier devrinde buraya yönelik saldı
rılar arttı. Kudüs Kralı I. Amaury'ın Bi
zanslılar ile birlikte Rebiülewel S6S'te 
(Aralık 1169) Dimyat'a karşı giriştiği ha
rekat başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci se
fer 615-618 (1218-1221) yıllarında Ku
düs Kralı Jean de la Brienne tarafından 
I. ei-Melikü'I-Adil, ardından da ei-Meli-
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kü'I- Kamil'e karşı yapıldı ve şiddetli hü
cumlara hedef olan Dimyat ele geçirildi. 
Ancak bir süre sonra ei-Melikü'I -Kamil 
burayı geri almayı başardı. Safer 647'de 
(Mayıs 1249) Fransa Kralı IX. Saint Louis 
kumandasındaki Haçlılar tarafından tek
rar işgal edildi. Fakat sonradan esir dü
şen Saint Louis'nin fidyesi olarak ertesi 
yıl müslümanlara geri verildi. Mısır ' da 

hakimiyetin Bahriyye Memlükleri'ne geç
tiği bu sırada Memlük ileri gelenleri. sü
rekli saldırılara hedef teşkil eden Dim
yat'ın askeri üs olma özelliğini ortadan 
kaldırmak için 648 ·de ( 1250-51) şehri 

kalesi, duvarları ve tahkimatı ile birlikte 
tamamen yıktırdılar. Burada sadece bir 
camiyi bıraktılar. Ancak daha sonra yı

kılan şehrin güneyinde müstahkem ol
mayan, aynı adla yeni bir yerleşme yeri 
teşekkül etmeye başladı . Bu arada Sul
tan 1. Baybars da (!260- ı 277) Nil'in Dim
yat ağzına gemilerin geçemeyeceği şe
kilde engel koydurdu; daha önceki de
virlerde Nil'in girişi zincir le kapatılmak

taydı . Yeni Dimyat zamanla genişleye

rek eski şehirle bi rleşti. 

Dimyat Ortaçağ'da önemli bir doku
ma sanayii merkezi durumundaydı. Dim
yati denilen keten bezleri, pamuk ve 
ipek dokumaları bütün İslam aleminde 
tanınmıştı. Mensucat sanayii Fatımfler 

devrinde en üst seviyeye ulaştı. imalat
hanelerde hıristiyanlar çalıştırılıyordu. 

Ayrıca balıkçılık, çömlekçilik ve tarım 

ürünü pirinç çok önemliydi. Fakat şeh
rin tahribi bütün bu sanayiin çöküşüne 
ve gerilemesine yol açtı. 

Mısır'ın 1517'de Osmanlılar tarafın
dan alınması ile Dimyat da Osmanlı ida
resi altına girmiş oldu. Osmanlı hakimi
yetinin ilk yıllarında burayı gören Piri 
Reis, Diınyat'a Nil ağzından girilmek su
retiyle ulaşılabildiğini, bundan sonra Ka
hire'ye kadar gemilerle gidildiğ ini belir
tir. Buna göre Memlük hakimiyetinin 
sonlarında veya Osmanlı idaresinin ilk 
dönemlerinde liman ağzının temizlendi
ği ve gemilerin geçişinin sağlandığı söy
lenebilir. Piri Reis, Nil'in ağzından giriş
te sağ tarafta bir burç olduğunu, mey
ve bahçeleri içindeki Dimyat'ın ise neh
rin sol yanında güneyde yer aldığını yazar 
(Kitab - ı Bahriyye, s. 720) Bundan sonra 
Dimyat askeri ve ticari öneme sahip bir 
liman özelliğ i kazand ı. Mısır - istanbul 
bağlantısı üzerinde ticari önemi gittikçe 
arttı ve buradan elde edilen gümrük 
gelirleri hayli yüksek rakamlara ulaştı. 

1 572'de bir sancak merkezi haline geti
r ildi. İskenderiye , Dimyat, Reşid gibi şe
hirlerin sancak olmalarında, Akdeniz li-
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manlarının güvenliğini sağlamak, tüc
car ve yolcu gemilerini korsanlardan ko
rumak, istanbul, Anadolu ve Rumeli'ye 
gidecek zahire yüklü gemileri korsan
lardan ve yabancı taarruzundan muhafa
za etmek düşüncesi rol oynamıştı. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısına doğru kalabalık 
bir ticaret merkezi haline gelen şehir 

fiziki bakımdan da büyümüştü. Nitekim 
bu sıralarda şehri gören Evliya Çelebi, 
nüfusu çok abartmakla birlikte yapıları 
ve durumu hakkında dikkate değer bil
giler verir. Ona göre Nil'in kenarında bü
yük bir şehir olan Dimyat'ta irili ufaklı 
7600 ev, kırk mahalle. 260 sokak, 150 
kadar cami ve mescid, 2060 dükkan, 
seksen altı mektep, dört hamam, on 
sekiz han, otuz iki kahvehane vardı. Bu 
rakamlara dayanarak şehrin 30.000 ci
varında nüfusa sahip orta büyüklükte 
bir yerleşme merkezi haline geldiği söy
lenebilir. Evliya Çelebi· nin şeyhülbeled 

defterinden hareketle burada "3 kere 
1 00.000" (300.000) kişinin yaşadığını 

yazması doğru olmamalıdır. Evliya Çele
bi ayrıca şehirde yedi hıristiyan, bir ya
hudi, bir kıptY mahallesinin olduğunu, 

Ermeni ve Avrupalı tüccarların sürekli 
gelip gittiklerini, gayri müslimlere ait 
yedi kilise ve 600 hanenin (yaklaşık 3000 

kişi) bulunduğunu da belirtir. Bu dönem
de şehirdeki en önemli ekonomik faali
yeti ticaret ve dokumacılığın teşkil etti
ğini yazan Evliya Çelebi, dokumacı es
nafına ait 600 işletmede kıymetli Dim
yat alacasının dokunduğunu, özellikle 
pirinç ticaretinin çok önem kazandığını 
ve 140 dükkanın bu işle uğraştığını , ay
rıca balıkçılığın da ekonomik hayatta 
rol oynadığını yazar. Onun belirttiğine 

göre Nil kenarında büyük ve süslü ko
nakları bulunan şehrin sokakları daima 
kalabalıktı. Dokumacı ve tüccarlar dı

şındaki halk başlıca geçimini pirinç, şe
ker ve balıktan sağlıyordu. Gemilerle ge
len mallar gümrük ve ağa sarayının 

önündeki meydana yığılırdı; pirincin ço
ğu ise istanbul'a saraya yollanırdı (Se

yahatname, X, 736-749) . 

Evliya Çelebi'nin, tüccarları olmasına 
rağmen yabancı devletlere ait bir balyo
sun bulunmadığını belirttiği Dimyat'a 
birçok Avrupalı seyyah da geldi. Bunlar 
özellikle timanın önemini vurgulayarak 
ticaretin büyük ölçülere ulaştığını ya
zarlar. 1676' da Vansleb, 1717' de Paul 
Lucas, 1730'da Granger, 1738'de ingiliz 
Richard ve Venture de Paradis bu sey
yah ve yazarların en önemlilerindendir. 
Vansleb, irili ufaklı 500 geminin Anada-
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lu'ya ve istanbul'a sürekli pirinç taşıdı
ğından bahseder. Dimyat dışarıdan ge
len ve Mısır içine sevkedilen mallar için 
de bir antrepo özelliği taşıyordu . Mese
la 1723 yılında Mısır'daki kıtlık sırasın
da Akdeniz limanlarından tedarik edi
len zahire İskenderiye ve Dimyat iskele
lerine getirilerek dağıtılmıştı. 

1730'da şehir, Mısır'a göç eden Şam 
hıristiyanlarının yerleştikleri alanlar ara
sında yer aldı ve böylece ticaret hayatı
na yenilik geldi. XVIII. yüzyılda Dimyat'ın 
Doğu Akdeniz limanları ve Avrupa şehir
leriyle (özellikle Fransa, İtalya) işlek bir ti
careti mevcuttu. Mısır arşivlerindeki Os
manlı irad ve gümrük defterlerinin ve
rilerine göre Dimyat'ın Mısır hazinesine 
gelirleri 1108'de (1696) 49 kese 19.210 
kuruş iken bu meblağ artarak 1197'de 
(1782-83) 62 kese 14.530 kuruşa ulaş

mıştı. Dimyat pirinci istanbul'a, Anadolu'
ya, Rumeli'ye satılır, Avrupa ülkelerine 
ihraç edilirdi. 1772-1776 yıllarında Bulut
kapan Ali Bey (Ali Bey ei-Kebfr) ve Ebü'z
Zeheb Muhammed Bey isyanları döne
minde Dimyat önemli günler yaşadı. Dim
yat'tan ihracatın yasaklanması ve Avru
pa gemilerinin gelişine engel olunması 
Fransa konsolasunun itirazına yol aç
mıştı. 

1798'de Fransa'nın Mısır'a saldırısı es
nasında Dimyat yine önemli siyası olay
Iara sahne oldu. Fransızlar aynı yıl Dim
yat'ı alarak Mısır topraklarında ilerledi
ler. Napolyon'un Fransa'ya dönüşünden 
sonra Ekim 1799'da Kleber buradan ka
raya çıkan Osmanlı kuwetlerini yendiy
se de daha sonra ingilizler Dimyat'ı iş
gal edip Osmanlılar'a geri verdiler. 1801-
1805 yılları arasında Mısır'ın karışık si
yasi döneminden Dimyat da etkilendi. 
Kavalalı Mehmed Ali 'nin (Paşa) son Os
manlı valileriyle mücadeleleri sırasında 
Vali Hüsrev Paşa Temmuz 1803'te ka
çarak Dimyat'a sığınmış ve şehri tahkim 
etmişse de yakalanıp Kahire'ye götürül
müştü. 

1819'da Mahmudiye Kanalı'nın açıl

masından sonra Nil ticareti önemli öl
çüde İskenderiye'ye geçti. Dimyat ise Su
riye ve Filistin'le olan ticaretteki yerini 
koruyabildi. Mehmed Ali Paşa devrinde 
1840'ta Dimyat'ın nüfusu 25-30.000 ci-

. varındaydı. 1879 sayımında 32.000 olan 
nüfus 1947'de 53.625'e ulaştı. Abbas Pa
şa'nın valiliğinde Dimyat'ta imar faali
yetlerinde bulunuldu. Askeri kışlalar, 

okullar, gümrük binaları yapıldı. 

Günümüzde Dimyat Limanı'nın önemi 
daha da artmıştır. Şehirde dokuma ve 

deri işleri, balıkçılık, konservecilik, pamuk 
sanayii önemli yere sahiptir. Dimyat ilinin 
yüzölçümü 589 km 2, nüfusu 808.000'dir 
(ı 990). Dimyat şehrinde güzel camiler 
mevcuttur. En eski cami Ebü'I-Meati Ca
mii'dir (Fatih Camii). Şehrin nüfusu 1985'
te 118.000 idi. 

Türkiye'de halk arasında Dimyat adı 
bir deyimde (Dimyat'a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak) tarihi ve ticari 
özelliğini aksettirir şekilde hala yaşa

maktadır. 
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613 yılı sonlarında (Mart 1217) Mısır'da 

Tinnis ile Dimyat arasındaki Tune ada
sında doğdu. Bu sebeple Tuni nisbesiy
le de bilinir. Ayrıca onun Ebu Ahmed 


