
!erin sohbetinde bulundu. Cüneyd-i Bağ
dadi'nin kendisine yazdığı bir mektup 
vesilesiyle onunla ilişki kurdu. Fütüv
vet* ehlinin en seçkinlerinden olan Di
neverf bir süre Nfşabur' da ikamet edip 
tasawuff konularda çok etkili vaazlar 
verdikten sonra önce Tirmiz'e, ardın

dan da Semerkant'a gitti ve orada ve
fat etti. 

İbn Hafif'in vecd ve cezbe sahibi bir 
süfi olarak tanıttığı Dfneveri'ye göre zik
rin en aşağı derecesi salikin Allah'tan 
başka her şeyi unutması, en üst dere
cesi ise sOfinin zikir esnasında zikri de 
unutarak zikredilen (Al lah) ile istiğrak 

halinde olmasıdır. Bunun "fenada fena" 
(fena fi'J -fena) hali olduğunu belirten Df
neverf. yıldızları gören Hz. İbrahim'in. 
"İşte rabbim budur" (el-En'am 6/76) de
mesini de cem'u'l-cem' ve aynü'l-cem' 
haliyle açıklar. Dineveri'de müşahede 
fikri önemli bir yer tutar. Ona göre bazı 
insanlar eşyanın bilgisiyle Allah'a ulaşır
lar; eşyayı eşya olarak müşahede ede
rek bu sayede Allah'a vasıl olurlar. Ba
zıları Hakk'ın bilgisinden uzaklaşmaksı
zın Hak'tan eşyaya döner, eşyayı tema
şa ederler; her gördükleri şeyden önce 
mutlaka Hakk'ı yani Hakk'ın eşyadaki 

tecellisini temaşa ederler. Bazıları ise 
eşyadan Allah'a giden yolu bulamadık
ları için eşyada takılır kalır. Hakk' ı mü
şahede edemezler. Dfneveri'ye göre kal
bin bilgisi (mükaşefe) ittisa.l* iledir. Al
lah bu bilgiye ehil olmayan kullarını hiz
metle meşgul eder. 

Dfneveri bir fütüwet ehli olarak dü
rüstlüğü (sıdk) iyi insan olmanın şartı 

sayar. Samimi ve dürüst olmayan hiçbir 
hal ve harekete değer vermez. Bu açı

dan çağındaki mutasawıfların gerçek 
tasawuftan uzaklaştıklarını görerek bu 
durumdan yakınır. Sahte sofuların tama
ha fazilet, edepsizliğe samimiyet, ger
çekten ayrılmaya şatah, helal olmayan 
şeylerden zevk almaya hoş rızık, nefsin 
arzularına uymaya iptila, dünya ihtirası
na vuslat. ahlaksızlığa cesaret. cimriliğe 
metanet, dilenciliğe meslek ve saçma 
sapan sözlere melamet dediklerini ifa
de ederek çevresini bu yanılgılara karşı 
uyarmıştır. 
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(J!I!J ERHAN YETİK 

ı DİNEVERİ, Nasr b. Ya'küb 
ı 

(ı.S.J.f.!...ıll.....,~.:r.~) 

Ebu Sa'd (Said) Nasr 
b. Ya'küb ed·Dlneverl 

(ö. 410 / 1020 [?]) 

Daha çok et-Ta'birü'l-Kadiriadlı 
eseriyle tanınan müellif, 

L 
kcltip ve şair. 

_j 

Hayatına dair yeterli bilgi bulunma
maktadır. Eserleri ve hakkında söylenen
ler dikkate alındığında kabiliyetli ve çok 
yönlü bir edip ve sanatkar olduğu anla
şılır. Büveyhiler'in meşhur veziri İbn Ab
bad (ö 385 / 995). okuduğu bir eseri ve 
şiiriyle ilgili olarak Dfneveri'ye yazdığı 
mektupta ilmi ve edebi şahsiyetinden, 
karakterinden övgüyle söz etmektedir 
(bk. Sealibi, IV, 449-450) 

Dfneverf, Sultan MahmOd-ı Gaznevi 
devrinde (998-1030) Divan-ı İnşa'da ka
tip olarak çalışmış ve bu sırada Abbas! 
Halifesi Kadir- Billah'a gönderilen mek
tupları o kaleme almıştır. Bir süre Nişa
bur'da mali işlerle ilgili bir görevde bu
lunan Dfneveri' nin yaklaşık 41 O ( 1 020) 
yılında vefat ettiği tahmin edilmektedir. 

Çok şiir yazdığı kaydedilmekle bera
ber bir divanının bulunup bulunmadığı 
bilinmemektedir. Ancak büyük bir bölü
mü İbnAbbadile EbO Muhammed el-Ha
zin gibi kişiler hakkında yazdığı kaside
lerden ibaret olan şiirleri çeşitli edebi ve 
tarihi eserlerde yer almaktadır. 

Eserleri. et- Ta 'birü '1- K ii diri ( ef.Jfiidi· 
rf fi't·ta 'bir, el·Cami'u'l·kebir fi't·ta 'bir) . 
Rüya tabiri ve rüya tabircilerine dair olan 
bu eserini 397' de ( 1 006) tamamlayıp 
Halife Kadir- Billah'a sunmuştur. Eser. 
bu alanda yazılıp günümüze kadar ge
lebilen en eski kitaplardan biridir. Dine
veri eserinde 600 tabirci hakkında bilgi 
vermektedir (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 3932; 
Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 544 ; diğer nüs
hal arı için bk. GAL [Ar.l. IV, 329-330). Şe
habeddin İbn Arabşah tarafından man
zum olarak Türkçe'ye çevrilen (Keşfü'?· 

zunan, I, 417) et-Ta'birü'1-~iidirf ayrı
ca Farsça'ya da tercüme edilmiştir (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 17ı8). Ebu 
Ali Hüseyin b. Hasan el-Halili'nin Mün
tehabü'1-ke1ô.m 'a1ô. tefsfri'l- ah1ô.m (Bu
lak 1284) adlı kitabı, e1-~iidirfft't-ta'bfr 
ile İbn Sirfn'e (ö ı 10/ 728) isnat edilen 
Kitô.bü Ta'bfri'r-rü,yô. (Kahire 128ı; 
Luknov ı874; Bombay ı879) adlı eserden 
yapılan seçmeleri ihtiva etmektedir. 

Dineveri' nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri şunlardır: Şimô.rü '1 - üns 

DiNTMOSİKİ 

if teşbfhô.ti'l- fürs, Ravô., i 'u't- tevcfhô.t 
min (ff) bedô.,i'i't-teşbfhô.t, Hu~katü'1-
cevô.hir fi'l- mefô.l].ir, Kitô.bü '1- Ed 'iye 
(Sealibi, s. 450; Kütübi, IV, ı 96). 
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liJ ZüLFiKAR TüccAR 

DiNi MÜSİKİ 

Türk mO.sikisinin 
daha çok söz mO.sikisine 

dayalı bölümü. 

Türk mOsikisi formları genel hatları 

yanında daha çok icra bakımından saz 
mOsikisi (enstrümantal müzik) ve sözlü 
mOsiki (vokal müzik) olarak ikiye ayrılır. 
Sözlü mOsiki de kendi içinde dinf mOsi
ki ve din dışı (ladinf. profan) mOsiki ana 
başlıklarıyla iki ayrı bölümde incelenir. 
Türk dini müsikisi yüzyıllar boyu yaşa
nan İslamf hayatın sonucu olarak orta
ya çıkmıştır. Kur'an - ı Kerim'in prensip
leri. Hz. Peygamber ve ashabının uygula
maları yanında tasawufun ortaya çıkışın
dan sonra bu doğrultuda teşekkül eden 
dinf hayat zamanla camilerde. tekkeler
de, muhtelif tarikat toplantılarında yapı
lan ibadetler ve zikir esnasında çeşitli ve
silelerle icra edilen ve dini mOsiki adını 
alan bir müsikiyi meydana getirmiştir. 

Türk dini müsikisi. nitelik bakımından 
cami mOsikisi ve tekke (tasavvuf) mOsi
kisi olmak üzere iki türde incelenmiştir. 
Ortak birçok vasıfları olmakla beraber 
cami ve tekke mOsikilerinde ayrı ayrı üs
IOp ve tavırların mevcut olduğu bilinmek
tedir. Cami mOsikisinin daha çok ciddi
yet ve zahidane bir mahiyet taşımasına 
karşılık tekke mOsikisinde tasawufi bir 
lirizm ve coşku hakimdir. 

Cami mOsikisi, gerek ibadet esnasın
da gerekse ibadet öncesi ve sonrasında 
ortaya çıkan. çoğunlukla irtica!e dayalı 
(önceden bestelenmemiş) nağmelerden 

meydana gelen ses mOsikisinden iba
rettir. Buna göre cami mOsikisi formla
rı. belirli seviyede mOsiki bilgi ve kültü
rüne sahip müezzin veya müezzinler ta
rafından okunan ezan, karnetten önce
ki dua ve sOreler (İhlas vb.). kamet. na
mazın cemaatle kılınması sırasında ima-
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