
DINET, Alphonse Etienne 

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. 
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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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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· 



zfde, s. 687) tarihi kronolojiye ters düş
tüğü için doğru değildir. Katib Çelebi de 
Hamdullah MüstevtT'den naklen bu yan
lış bilgiyi kaydetmiştir (Keşfü'?·zunün, IL 
965; bir başka yerde )1 , 907) söz konusu 
tarih 235 olarak verilmiştir). 

Klasik ve modern kaynaklarda yer alan 
bilgilere göre mneverf'nin ölüm tarihi 
tartışmalıdır. Bu konuda 281 (894), 282 
(895) yılları veya 290'dan (903) önce ba
zı tarihler zikredilmekte ve bunlardan 
26 Cemaziyelewel 282'de (23 Temmuz 
895) öldüğü yolundaki görüş ağırlıl~ ka
zanmaktadır. Ölüm yeri de muhteme
len yine Dlnever'dir. 

Bütün biyografi yazarlarının çok din
dar bir kişi olduğunu söz birliği halinde 
naklettikleri, yaşadığı dönemin hemen 
hemen bütün ilimlerine ilgi duyan ve na
hiv, lugat, edebiyat, matematik, geomet
ri, astronomi, botanik, tıp, tarih, tefsir, 
fıkıh gibi alanlarda eser veren mneverl, 
IX. yüzyılda yetişen en orüinal bilginler
den biri olarak tanınır. Yaküt, EbQ Hay
yan et-Tevhldl'nin Ta~riiü '1- Cahiz adlı 
eserinden yaptığı bir alıntıda müellifin. 
"Dünya durdukça insanlık Cahiz, Dine
veri ve EbQ Zeyd ei-Belhf'nin ahlak ve 
faziletlerini, ilim ve eserlerini anlatıp öv
seler yine de bu konuda gerekeni yap
mış sayılmazlar" dediğini nakletmekte
dir (Mu'cemü 'l·üdeba', III, 28) . Klasik ve 
modern yazarlar onu, derin düşüneeye 
sahip ansiklopedik bir şahsiyet olması 
bakımından çağdaşı Cahiz'le mukayese 
ederler ve gerek uyguladığı yöntem ge
rekse ele aldığı konular hakkında sade
ce nakillerle yetinmeyip kendi görüşle
rini tutarlı bir şekilde ortaya koyması 
açısından da hem çağdaşlarının hem 
sonraki bilginlerden birçoğunun ilerisin
de olduğunu belirtirler. 

Eserleri. Dlneverl yirmi kadar eser ka
leme almışsa da bunlardan ancak üç ta
nesi, biri kısmen, ikisi tam olarak bugü
ne ulaşmış ve ilim adamları tarafından 
yayımlanmıştır. 

1. Kitôbü'n-Nebôt. Botanik tarihinin 
en ünlü l~aynaklarından biri olan ve lji
zanetü'l-edeb'den (1, ll) öğrenildiğine 
göre altı ciltten meydana gelen bu bü
yük ansiklopedik eserin ancak lll. ve V. 
ciltleri ele geçmiştir. Eser bir botanik an
siklopedisi olup iki ana bölümden oluş
maktadır. Birinci bölüm konulara göre 
bablar şeklinde düzenlenmişken bunun 
yaklaşık üçte biri hacmindeki ikinci bö
lüm alfabetik olarak düzenlenmiş bir 

botanik sözlüğünden ibarettir. Dlneve
rl' nin çalışmasında sadece kısa bilgi
ler vermekle yetinmediği, bitkilerin çim
lenmelerinden itibaren olgunluk dönem
lerine kadar her aşamadaki durumla
rını, morfolojik yapılarını, fizyolojilerini, 
tıp ve besin değeri açısından taşıdık

ları önemi titiz ve ayrıntılı bir şekilde 
izah ettiği görülür. Bunu yaparken bit
kilerin gelişip büyümesinde başlıca et
ken olan toprak, yağmur, su ve ekolo
jik şartların aynadıkları rol üzerinde du
rur ve bitkileri özelliklerine göre sınıf

landırır. Müellifin türleri tanıtırken yer 
yer çeşitli meyveler hakkında faydalı bil
giler vermesi, bitlülerden elde edilen ko
kular ve boyalar üzerinde durması, ay
rıca neft (ham petrol) ve zift hakkında il
ginç açıklamalarda bulunması eserin dik
kat çeken özellikleri arasındadır. Dine
veri'nin bu kitabı tıp ve eczacılık açısın
dan da büyük bir değer taşımaktadır. 
Nitekim İbn SemecQn, Ahmed b. Muham
med ei-Gatiki ve İbnü'I-Baytar gibi mü
e!lifler tıp alanındaki çalışmalarında on
dan bolca alıntı yapmış ve verdiği bilgi
leri diğerlerine tercih etmişlerdir. Kita
bü'n-Nebôt aynı zamanda Arap lugat 
ilminin en zengin kaynaklarından biridir. 
Ezherfnin Teh?fbü'l-luga'sı, İbn Slde'
nin el-Muhkem ile el-Muhassas'ı, İbn 
ManzQr'un. Lisanü 'l- 'Arab'ı .' . S~ganr
nin el- 'Ubabü'z-zahir'i ve Zebldf'nin 
Ta cü ·ı- 'arı1s 'un da bulunan Dlneverr
den yapılmış alıntılar bir araya toplan
dığında tamamının mükerrerler hariç 
1 SOO sayfa tuttuğu görülür ki bu da 
yaklaşık olarak Kitôbü 'n- Nebat'ın ya
rısı kadar bir hacim demektir. Bu du
rum eserin mevcut kısmına kıyasla el
de edilen bir sonuç olup sonraki dönem 
müelliflerinin daha öncekilerin eserle
rinden yaptıkları alıntılarda ne kadar 
titiz ve dürüst davrandıklarını göster
mesi bakımından da önemlidir. Dlne
verr nin Arap diline yaptığı bir başka 
önemli hizmet de ilmi açıklamalarında 
Arapçalaştırılmış (muarreb) kelimelere il
tifat etmeyip kendi özgün terimlerini 
kullanmasıdır ve bunda o derece başa

rılı olmuştur ki daha sonra gelen Arap 
alimlerinin hiçbiri onun sözlerinde her
hangi bir değişiklik yapma gereğini duy
mamıştır. Öte yandan eser edebiyata da 
hizmet etmekte ve eski Arap şiirinin bit
ki biyolojisi ve botanik alanlarında çok 
zengin bir kaynak teşkil ettiğini ortaya 
koymaktadır. Zira müellif, çeşitli bitki
ler hakkında bilgi verirken o bilgilerin 
şiire nasıl yansıdığını göstermek için bin-
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lerce mısra ve beyit nakletmiştir. Ancak 
kitapta yer alan edebi bilgilere bazı iti
razların yapıldığı bilinmektedir. Mesela 
Ali b. Hamza el-Basri' nin et- Tenbihat 
'ala aglôti'r-ruvôt adlı sekiz bölümden 
oluşan eserinin üçüncü bölümü "et-Ten
bihat ala ma fl Kitabi'n-Nebat li'd-01-
neverl" başlığını taşımakta ve yaklaşık 
kitabın dörtte birini teşkil etmektedir. 
Fakat yapılan itirazların pek azı doğru 
ve yerindedir. İbn Side de el-Mul]aşşaş'
ta bu itirazlara sık sık göndermelerde 
bulunmuştur. Dineverfnin kaynakları da
ha önce bu konuda yazılan eserler, bir
çok ülkeyi gezip dolaşması sonucunda 
topladığı zengin malzeme ve bizzat ken
di düşünce, deney ve gözlemlerinden 
oluşmaktadır. Onun faydalanıp dürüst
lük ve titizlikle sık sık atıfta bulunduğu 
müellifler EbQ Amr eş-Şeybanr. EbQ Zi
yad el -Kitabi, Asma!, Ebu Abdullah İb
nü' I-A'rabl, Ebu Nasr Ahmed b. Hatim 
ei-Bahill ile hacası İbnü's-Sikklt ve baş
lıca kaynağı da hocasının Kitabü 'n- Ne
bat ve'ş-şecer adlı eseridir. Alman araş
tırmacı Silberberg doktora tezinde, Ki
tôbü 'n-Nebôt'ı Theophrastos'un (ö. m.ö. 
287) botanik tarihi alanındaki tamamı 
ele geçmemiş ve adı tesbit edilememiş 
olan ünlü eseriyle karşılaştırarak mahi
yet ve muhteva açısından aralarında bü
yük farl~ar bulunduğunu ve özellikle 
Theophrastos'un sadece önemli gördü
ğü bitki türleri hakkında ayrıntılı bilgi
ler verip dikkat çekmeyenleri ihmal et
tiğini , Dlneverfnin ise bütün bitki türle
rini her yönüyle tanıttığım, ayrıca Dios
korides'in (ö. m.ö. L yüzyıl) Materia Me
dica'sının da yalnız tıp ve eczacılığı il
gilendiren bitkileri ihtiva ettiği için bu 
eserle kıyaslanamayacağını göstermiş ve 
sonuç olarak mneverr nin eserinin her_ 
bakımdan eski Grek botanik alimlerinin 
çalışmalarından daha mükemmel ve da
ha orüinal olduğunu ortaya koymuştur. 
Kitabü'n-Nebôt üzerinde ilk ilmi çalış
ma, Bruno Silberberg tarafından Breslau 
Üniversitesi'nde doktora tezi olarak ha
zırlanmıştır ("Das Pflanzenbuch des Abü 
Hanifa Ahmad b. Dawüd ad-Dinawari, 
ein Beitrag zur Geschichte der Botanik 
bei den Arabern", Zeitschri{t {ür Assyrio· 

logie, Strasburg 1910, XXIV, 225-265; XXV, 
39-88). Daha sonra Bernhard Lewin, ese
rin önce İstanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde bulunan V. cildinin (nr. 4716, 233 
varak, istinsah tarihi 645) elif-zay harf
lerini kapsayan sözlük kısmını (Kı(atün 
mine'l·cüz'i'f.f]amis min Kitabi'n-f'lebat, 

Uppsala 1953). sonra da bu cildin kalan 
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baş tarafı ile Yale Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde bulunan (nr. 77) V. ciltle aynı 
istinsah tarihini taşıyan ve aynı şahıs 

tarafından yazılan lll. cildini birlikte neş
retmiştir (Kitabü'n·Nebtit: ei·Cüz'ü 'ş · şa· 
liş ve'n·nışfü ' l- evvel mine'l-cüz'i 'l-l]amis, 
Wiesbaden 1974) Eserin Medine Arif Hik
met Bey Kütüphanesi'nde bir mecmua 
içinde (nr. 116, vr. 248b-269•) Muhammed 
Hamidullah tarafından tesbit edilen par
çası da lll. cilde aittir. Kitabü'n-Nebdt'ın 
tamamı günümüze ulaşmadığından bazı 
ilim adamları sonraki kaynaklarda mev
cut iktibaslardan hareketle metni der
lerneye yönelmişlerdir. İlk defa Sigmund 
Fraenkel ve ardından notlarını kendisi-· 
ne verdiği Bruno Silberberg bunu dü
şünmüşlerse de gerçekleştirememişler

dir. Daha sonra çağdaş botanikçilerden 
Ahmed Isa, Dineveri'den yapılan iktibas
larla diğer sözlüklerden derlediği bilgi
leri alfabetik bir botanik sözlüğü hali
ne getirmek istemiş, ancak bu teşebbüs 
de sonuçsuz kalmıştır. Nihayet Gafiki ve 
Ali b. Hamza el-Basri'nin eserleriyle İbn 
Manzür' un Lisanü '1- 'Ara b, Zebidi' nin 
Tacü 'l - 'arı1s, İbn Side'nin el-Mu}Jaşşaş 
ve el-MuJ:ıkem, İbn Baytar'ın Mülredat, 
Sagani'nin el- 'Ubab, Birüni'nin eş-Şay
del e'si ve bu arada diğer bazı eserler 
Muhammed Hamidullah tarafından ta
ranarak metin tesisine çalışılmıştır. 2000 
sayfa kadar tutan bu derlemenin, asıl 

eserde VI. cilde tekabül eden ve 637 
maddeyi kapsayan sin-ya harfleri arasın
daki bölümü bir cilt halinde neşredil

miştir (Kitabü'n-Nebtit: el-Kısmü 'ş-şanf 

mine' 1-k:amüsi'n- nebtitf f:ıurüf sin -ya, mül
tek:atatü ma nüsibe ileyhi 'inde'l-müte' al]
l]irfn, Kahire 1973). Sözlük kısmının elif
zay arası 482 maddeyi iht iva eden baş 
tarafı daha önce Silberberg tarafından 
yayımlandığından ayrıca neşrine lüzum 
görülmemiş, yazma ve matbu nüshada
ki sayfaları kaydedilerek sadece madde 
başlıklarının zikriyle yetinilmiştir. Mu
hammed Hamidullah tarafından yapılan 

derlemenin diğer kısmı da Kara çi' de 
Hamdard Foundation tarafından yayım
lanmıştır (1413 / 1993, 19 s. ing., 691 s. 
Arapça metin). Dineveri'nin bu eserini 
Abdüllatif el-Bağdadi'nin özetled iğ i , İbn 
Uhtü Ganim el-Malaki'nin de altmış cilt 
halinde şerhettiği kaynaklarda belirtil
mekteyse de henüz bunların izine rast
lanmamıştır. 

2. el-Al]barü't- tıvar. iran'ın ön plan
da tutulduğu umumi bir tarihtir. Büyük 
İskender dönemi, Hz. Ömer zamanında 
iran ' ın fethi ve Sıffin Savaşı hakkında 
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verdiği bilgiler açısından önemli bir kay
nak teşkil eden eserin ilk yayımı 1888'de 
Leiden'de yapılmış ve birkaç baskısından 
sonra nihayet 1960'ta da Abdülmün'im 
Amir tarafından ilim alemine tenkitli 
neşri sunulmuştur (Kahire). 3. Kitdbü'l
'Asel ve'n-na]Jl. Bal ve bal arısını ko
nu alan eseri Muhammed Cebbar el-Mu
aybid yayımiarnıştır (Mecelletü · 1-Mevrid, 
sy. IIJ / 1 IBağdad 19741. s. 113-143). 4. Ki
tabü ·ı- En va'. Dineveri' nin Kitdbü 'n
Nebat'tan sonra kaynaklarda en çok adı
na rastlanan eseridir. Esas konusu ast
ronomi olmakla birlikte Katib Çelebi 'ye 
göre Araplar'a ait bütün ilimleri kuşat
maktadır. Birüni'nin de çalışmalarında 
bu eserde yer alan astronomi cedvelle
rini ku llandığı bilinmektedir. Daha son
raki kaynaklarda mevcut, bu eserden ik
tibas edilen ve bu maddenin müellifi 
tarafından derlenen bilgiler 200 sayfa 
tutmaktadır. Eserin önemli bir bölümü, 
İbn Side tarafından el-Muhassas 'ta "Ki
tabü'l-Enva': Babü ?;ikri's--s~m~' ve'l
felek" başlığı altında iktibas edilmiş (IX, 

9 vd.), Takiyyüddin el-Makrizi de el-Ija
ber 'ani'l-beşer (Süleymaniye Ktp ., Fa
tih, nr. 4338-4341. c. lll-VI) adlı eserinin 
IV. cildinde "Zikrü's-sema' ve'l-felek" 
başlığı ile bunun bir kısmını hiçbir atıf

ta bulunmadan nakletmiştir. 

Dineveri'nin bugüne ulaşmayan, an
cak klasik kaynaklarda ve modern araş
tırmalarda adiarına rastlanan eserleri de 
şunlardır : Dil ve Edebiyat . Işla]Ju'l-man
tıl!-, Kitdbü'l-Cem' ve't-teiril!-, Kitabü'ş
Şi'r ve'ş-şu'ara', Kitdbü'l-Feşa]Ja, Ki
tdbü Ma yelhanü bihi'l- 'amme, Kita
bü'r-Red 'ald Lwjde el-İsiahdni. Ma
tematik ve Astronomi. Ki tab ü '1 -Ba]Jş ii 
}Jisabi'l -Hind, Kitdbü'l-Cebr ve'l-Mu-
1!-iibele, Kitabü Nevadiri'l- cebr, Kita
bü'l-Küsui. Fıkıh. Kitdbü'l - Veşaya, Ki
tab ii }Jisabi' d- devr, Kitabü ·ı- ~ı b le 
ve'z-zeval. Dineveri'nin bunlardan baş
ka Teisirü'l-~ur'an, Kitdbü'l-Bah ve 
Kitdbü '1-Büldan adlı eserleri zikredilir. 
Süyüti tarafından Dineveri'ye isnat edi
len (bk. Şerf:ıu Şevahidi'l-Mugn~ s. 193) 
Kitabü'l-Müciilese ile Katib Çelebi'nin 
onun eseri olarak kaydettiği (Keşfü'?·?U· 
nan, I, 616) Cevahirü'l- 'ilm'in başka 
kaynaklarda zikredilmemesi, aynı nis
beyi taşıyan Ebü Bekir Ahmed b. Mer
van ed-Dineveri'nin (ö . 330 / 941'e doğ
ru) Kitabü'l -Mücalese ve cevahiri'l
'ilm (tıpkıbasım nşr. Fuat Sezgin, Frank
furt 1986) adlı eserinin yanlışlıkla Ebü 
Hanife ed-Dineveri'ye isnat edilmiş ola
bileceğini akla getirmektedir. 
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liJ MuHAMM ED HAMIDULLAH 

ı 
DİNEVERİ, Ebü'I -Abbas 

ı 

( .s_.tf:..lll .r~\y,f ) 

Ahmed b. Muhammed ed-Dlneverl 
(ö. 340/951) 

Sufi, fütüvvet hareketinin 
ilk temsilcilerinden_ 

L _j 

Doğum tarihi ve yeri hakkında bilgi 
yoktur. Yusuf el-Hüseyin, Abdullah · eı

Harraz, Ebu Muhammed el- Ceriri ve 
Ebü'l-Abbas İbn Ata gibi tanınmış süfi-


