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sını istediği 4,608 gramlık ağırlıktır. 

Dinar halen Cezayir, Tunus, Libya, Ye
men, Bahreyn, Küveyt, Irak ve Ürdün'de 
para birimi olarak kullanılmakta. iran'ın 
para birimi olan riyalin de yüzde birine 
tekabül etmektedir. Yugoslavya'da ise 
belki de Roma parası hatırasını yaşat
mak için para birimine dinar adı veril
miştir . 
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28 Mart 1861'de Paris'te doğdu. Aca
demie Julian'da ressam Bouguereau ve 
Robert- Fleury'nin yanında yetişti. Kısa 

bir süre de Ecole Nationale des Beaux
Arts'a devam etti. İlk olarak 1882'de 
Fransız ressamların sergisinde bir res
mi yer aldı. 1883 yılı sergisine de yine 
bir resimle katıldıktan sonra 1884'teki 
sergide bir resmi ona dış ülkelere git
me bursu kazandırdı. Daha önce kısa bir 
seyahati sırasında gördüğü Cezayir'i be
ğenmiş ve bu yolculuk onun İslam ülke
leri ve medeniyetine bağlanmasına yol 
açmıştır. 188S'ten itibaren her yılın ya
rısını Kuzey Afrika'da yerli halkın arasın
da geçirmeye başladı; sonunda 1907'de 
Cezayir'in Büseade şehrine yerleşti. 

1885'ten itibaren Cezayirliler'in hayat
larını, tiplerini, giyimlerini yakından ta
nımaya çalıştı ve burada seçtiği konula
rı resim halinde ortaya koydu. 188S'te 
yaptığı "Les terrasses de Laghouat" ad
lı tablosu bunun ilk örneklerinden biri 
olup günümüzde Luxembourg Müzesi'n
dedir. "Vue de M'sila" (Pan Müzesi) ve 
"Charmeurs de serpents" (Sydney Müzesi) 
tabloları da Dinet'nin ilk eserlerindendir. 

Dinet bir taraftan ressam olarak çalı
şırken bir taraftan da müslümanların 
arasına girerek İslamiyet'i anlamaya gay
ret gösteriyordu. 1889 yılında bir karga
şa sırasında hayatını tehlikeye atarak 
kendisine yardımcı olan Cezayirli Süley
man b. İbrahim, Dinet'nin samimi bir 
dostu olmuş ve birbirlerinden ayrılmaz 
iki arkadaş halinde yıllarca beraberlikleri
ni hem Cezayir hem de Paris'te sürdür
müşlerdir. Bu dostluk ve İslam medeni
yetiyle devamlı temas halinde oluşu Di
net'yi Hıristiyanlık'tan yavaş yavaş uzak
laştırdı, sonunda 1913'te gizlice müs
lüman oldu. 1927'de de bu kararını Ce
zayir'de resmen ilan etti ve Nasırüddin 
adını aldı. 1929 ·da dostu Süleyman b. 
İbrahim ile hacca gitti, dönüşünden kı
sa bir süre sonra 24 Aralık 1929 ·da Pa
ris'te öldü. Cenaze namazı. yapılışında 
emeğinin bulunduğu Paris Camii'nde 28 
Aralık'ta Fransız ve müslüman ileri ge
len pek çok kişinin, hatta bazı İslam dev
letleri temsilcilerinin katılmasıyla kılın

dıktan sonra naaşı Büseade'ye götürü
lerek sağlığında yaptırdığı mezara def
nedildi. İçinde yaşadığı evi dostu Süley-
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man b. İbrahim tarafından müze haline 
getirilmiştir. 

Cezayir halkını ve ülkesini çok iyi ta
nıyan Nasırüddin Dinet. konularını Do
ğu'dan seçen ressamların (orientaliste) en 
başarılılarından biridir. Genellikle eser
lerinde genç Arap kızlarını, oyun oyna
yan çocukları, kahvehane ve insan top
luluklarını , köleleri, sihirbaz ve hakka
bazları tasvir eder. Dinet bu resimleriy
le Cezayir'deki yaşayışı ve rastladığı in
san tiplerini çok canlı ve gerçeğe uygun 
bir biçimde fırçasıyla aksettirmiştir. An
cak müslüman bir sanatkar olması se
bebiyle Dinet'nin resimleri Batı müzele
rinde pek iltifat görmemiş, depolarda 
muhafaza edilmiştir. Zengin amatörler
den de pek azı onun eserleriyle ilgilen
miştir. 

Eserleri. 1. La vie de Mohammed Prop
hete d'Allah. En tanınmış eseri olup Sü
leyman b. İbrahim ile beraber yazılmış
tır. Fransızca ve İngilizce olarak yayım
lanan eserin ilk baskısı (Paris 1918) re
simli olduğu halde daha sonraki baskı
ları (Paris 1927, 1937, 1947, 196 1, 1975, 

1977) resimsiz veya pek az resimlidir. 
Eser Ezher Şeyhi Abdülhalim Mahmüd 
ve oğlu Muhammed Abdülhalim Mahmüd 
tarafından MuJ:ıammed Resuluilah (es· 
Sfretü 'n·nebeviyye) adıyla Arapça'ya çev
rilmiştir (Kahire 1956, 1958) 2. el-fiac ild 
beytilldhi'l-J:ıardm (Le Pelerinage aMa· 
isan Sacree d 'Allah). Yine Süleyman b. 
İbrahim ile birlikte hazırladığı hac hatı
ralarını ihtiva eden bu eseri Arapça ve 
Fransızca başlıklarla yayımlanmıştır (Pa
ris 1930, 1962). 3. Rayons de Lumiere 
exclusivement islamiques. Bir konfe
rans metni olup Raşid Rüstem tarafın
dan Eşi "a J:ıdşşa min m1ri'l-İsldm adıy
la Arapça 'ya çevrilerek yayımlanmıştır 
(Kahire 1347/1928-29). Eser daha son
ra 1966'da Paris'te de neşredilmiştir. 4. 
L'Orient vu de l'Occident (Paris, ts. ) 
Müellif bu eserinde Lammens. Nöldeke. 
de Goeje. Sprenger, Snouck Hurgrorıje, 
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Grimme, Margoliouth gibi şarkiyatçıların 
eserlerini çok geniş bir şekilde tahlil ve 
tenkit etmiştir. Abdülhalim Mahmüd, 
MuJ:ıammed Resı1lullah ·a yazdığı mu
kaddimede bu tenkitlerden çok fayda
lanmış ve onları müsteşriklere karşı de
lil olarak _ kullanmıştır. ömer el- Fahüri 
eserin Arapça tercümesini eş-Şark. ke
ma yerahu '1- darb (eş. şar~ tr na?ari' l · 
Garb) adıyla Ara , ün Garbiyye if me
sa , ile Şark_iyye adlı kitap içinde yayım
lamıştır (Dımaşk 1925). s. Rabia el-Ko
uloub (Rebr'u 'l-~ulab) ou le printemps 
des coeurs. Büyü!< Sahra'da yaygın ola
rak yaşayan üç efsaneden bahsettiği bir 
eserdir (Paris ı 902). 6. Tableaux de la 
vie arabe (Paris ı 904, ı 928). 7. Mirages, 
scenes de la vie arabe (Paris 1906). 8. 
El Fiafi oua el-Kiiar (ei-Feyaff ve' l -kifar) 

au le desert (Paris ı 911 ). 9. Khadra, dan
seuse Ouled Nail (Paris 1909, ı 926). Son 
beş eser de Dinet tarafından resimlen
dirilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Benedite, L'Art et tes Artistes, Paris 1909·1 O, 
X, 163-172; F. Arnaudies. EDinet et el ·Hadj 
S liman ben !brahim, Cezayir 1933; J. Dinet 
Rollince. La Vie de E Dinet, Paris 1938; Zirikli. 
et-A' lam, 1, 78·79; Necib ei-Akiki, el-Müsteşri· 
~ün, Kahire 1964, 1, 235; el-f:\amüsü'l·İslamf, 
ll, 426-427; Un Martre de la peinture algerien· 
ne: Nasreddin Dinet, Cezayir 1977; H. Vollmer, 
"Dinet, Alphonse Etienne", Künstlerlexikon 
(ed . U. Thieme- F. Becker). Stuttgart 1913, IX, 
302·303; Ch. Pellat, "Dinet", EJ2 Suppl. (İng.). 
s. 224·225. li.l SEMAVİ EYİCE 

L 

D INEVER 
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Batı İran'da Cibal bölgesinde 
tarihi bir şehir. 

_j 

Çoğunlukla yanlış olarak Deynever şek
linde de söylenen Dinever bugün hara
be halindedir. Güneydoğusundaki Ken
gaver ile güneybatısındaki Kirmanşah'
tan yaklaşık 45-48 km. uzaklıktadır. Şeh

rin harabeleri, Çem-i Dinever denilen ne
hirle sulanan bir ovanın kuzeydoğusun
da bulunmaktadır. Çem-i Dfnever, sarp 
Teng-i Dinever Bağazı'nı geçtikten son
ra Sisütün kayalığı yanında Karasu'yun 
bir kolu olan Gemes -Ab'la birleşir. 

Dinever'in kuruluşu Selefkiler döne
mine (m.ö. 305-64), hatta ondan daha 
önceki tarihlere kadar uzanır. Eski Sür
yani kaynaklarında adı Dfnehver şeklinde 
geçen şehir, Nihavend Savaşı' ndan he
men sonra İslam hakimiyeti altına girdi 
(21 / 642) ve Muaviye dönemindeki (661-
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680) idari teşkilatianma sırasında bura
ya ve Cibal bölgesinin tamamına Mahü'l
Küfe adı verildi. Arap müellifleri mah 
kelimesinin Farsça olduğunu ve "kasa
ba" anlamına geldiğini ifade ederler. An
cak buradaki "Mah" kelimesi, Cibal böl
gesinin eski adı olan Medya'nın değişik 
bir şekli olmalıdır. Zira bu kelime ile teş

kil edilmiş bütün yer adları Cibal bölge
si sınırları içinde bulunmaktadır. Mahü'l
Küfe batıda Hulvan, doğuda Hemedan, 
güneyde Masebezan ve kuzeyde Azer
baycan ile sınırlıdır. 

Dinever, Emeviler ve Abbasiler döne
minde çok gelişmiş bir şehir olarak kay
naklarda zikredilir. Hemedan'ın üçte bi
rinden daha küçük olan şehir. iyi düzen
lenmiş çarşılara. verimli meyve bahçele
riyle zengin tahıl ürünlerine sahipti. Ab
basi Ha lifesi Muktedir- Billah'ın (908-932) 

son yı llarında bölgede çıkan karışıklık

lar Dinever şehrini de etkiledi. Asi ku
mandan GTianlı Merdavic b. Ziyar. hali
fenin gönderdiği kuwetleri yenip Dine
ver'i ele geçirince (319 1 93 ı) şehir halkın

dan bir rivayete göre 7000, diğer bir ·ri
vayete göre ise 25.000 kişiyi öldürdü. 
348'de (959) Hasanveyh b. Hüseyin Ber
zikani Dinever, Hemedan ve Nihavend 
gibi şehirleri de ele geçirip bağımsız bir 
devlet kurdu. Dinever'i de devletinin baş
şehri yaparak elli yıl boyunca burada hü
küm sürdü. Hamdullah Müstevfi, VIII. 
(XIV.) yüzyılda burasını ılıman iklime sa
hip, suları bol küçük bir şehir olarak tav
sif eder. Daha sonra Timur tarafından 
tamamıyla tahrip edilen Dinever bir da
ha eski haline kavuşamadı. 

Dinever'de yetişen meşhur simalar ara
sında botanik alimi Ebü Hanife ed-Di
neveri, edip ve tarihçi İbn Kuteybe ed
Dineveri, el-~ii diri ti't- ta c bir müellifi 
Nasr b. Ya'küb ed-Dineveri, kadı ve mu
haddis Ahmed b. Mervan ed- Dineve ri ve 
mutasawıf Ebü'l-Abbas ed-Dineveri sa
yılabilir. 
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DİNEVERİ, Ebu Hanife 
( ı.S.).f;...ıll ~_,..ı ) 

Ebu Hanife Ahmed b. Davud 
b. Venend ed- Dlneverl 

(ö. 282/895) 

Kitabü'n-Nebat adlı 
botanik ansiklopedisiyle ünlü 

çok yönlü alim. 
_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
İbnü'n-Nedim'in kaydettiğine göre Dine
verli olup lll. (IX.) yüzyılın başlarında bu 
tarihi şehirde doğduğu tahmin edilmek
tedir. Aslen İranlı olan Dineveri' nin bü
yük babası Venend muhtemelen islami
yet'i kabul etmemişti. Dineveri'nin tah
silini nerede yaptığı hakkında ayrıntılı 

bilgi yoksa da başta Arap dili ve edebi
yatı olmak üzere çeşitli ilimleri Basra ve 
Küfe'deki eğitim merkezlerinde okudu
ğu , özellikle KOfeli İbnü's-Sikkit ile (ö. 

244 / 858) onun babasından büyük ölçü
de istifade ettiği anlaşılmaktadır. Temel 
eğitimini aldıktan sonra botanik alanın
daki bilgisini geliştirmek için Arap yarı
madasında yaşayan bedeviler arasında 
ve İran. Irak, Filistin, Suriye, Afganistan, 
Belücistan, Horasan gibi bölgelerde do
laşarak zengin malzeme topladı ve bun
ları, kendisini dünya çapında şöhrete ka
vuşturan Kitabü 'n- Nebat'ta değerlen

dirdi. Bu eserin dört beş yerinde geçen 
Mekke ve Medine ile ilgili ifadelerde gör
gü tanıklığını gösteren herhangi bir işaret 
bulunmadığından hac farizasını ifa etti
ğine dair kesin bir şey söylemek müm
kün değildir. 

Gençliğinde oldukça uzun süre devam 
eden seyahatlerden sonra memleketine 
dönen Dineveri, hayatının büyük kısmını 
burada geçirerek evinin çatısına kurdu
ğu bir düzenekle astronomik gözlemler 
yaptı ve araştırmalarının sonucunu Kita
bü'l-Enva, adlı eserinde açıkladı. Büyük 
astronom Abdurrahman es-Süfi'nin 335 
(946) yılında Dinever'i ziyareti sırasında 
bu evin ayakta olduğu ve kendisinin de 
bir süre orada kaldığı bilinmektedir. Her 
ne kadar Abdurrahman es-SOfi onun 
ortaya koyduğu astronomi cedvellerine 
karşı bazı itirazlarda bulunmuşsa da Bi
rünf, Dineverrye çok güvendiğini söyle
yerek el-Aşarü 'l -ba]aye'de bu cedvel
lere yer vermiştir. Dineverfnin 335 (946) 
yılında Büveyhi Emiri Rüknüddevle Ha
san ed-Deylemi adına İsfahan 'da astro
nomik gözlemler yaptığı ve çeşitli cedvel
ler hazırladığı yolunda Hamdullah Müs
tevfi tarafından verilen bilgi (Tarf!J·i Gü· 


