DINET, Alphonse Etienne
Grimme, Margoliouth gibi şarkiyatçıların
eserlerini çok geniş bir şekilde tahlil ve
tenkit etmiştir. Abdülhalim Mahmüd,
MuJ:ıammed Resı1lullah ·a yazdığı mukaddimede bu tenkitlerden çok faydalanmış ve onları müsteşriklere karşı delil olarak _kullanmıştır. ömer el- Fahüri
eserin Arapça tercümesini eş-Şark. kema yerahu '1- darb (eş. şar~ tr na?ari' l ·
Garb) adıyla Ara , ün Garbiyye if mesa , ile Şark_iyye adlı kitap içinde yayım
lamıştır (Dımaşk 1925). s. Rabia el-Kouloub (Rebr'u 'l-~ulab) ou le printemps
des coeurs. Büyü!< Sahra'da yaygın olarak 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 resimlendirilmiştir.
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SEMAVİ EYİCE

DINEVER
( .).f;.~ )
Batı İran'da Cibal bölgesinde

L

tarihi bir şehir.

_j

Çoğunlukla yanlış olarak Deynever şek
linde de söylenen Dinever bugün harabe halindedir. Güneydoğusundaki Kengaver ile güneybatısındaki Kirmanşah'
tan yaklaşık 45-48 km. uzaklıktadır. Şeh 
rin harabeleri, Çem-i Dinever denilen nehirle sulanan bir ovanın kuzeydoğusun
da bulunmaktadır. Çem -i Dfnever, sarp
Teng -i Dinever Bağazı'nı geçtikten sonra Sisütün kayalığı yanında Karasu'yun
bir kolu olan Gemes -Ab'la birleşir.
Dinever'in kuruluşu Selefkiler dönemine (m.ö. 305-64), hatta ondan daha
önceki tarihlere kadar uzanır. Eski Süryani kaynaklarında adı Dfnehver şeklinde
geçen şehir, Nihavend Savaşı' ndan hemen sonra İslam hakimiyeti altına girdi
(21 / 642) ve Muaviye dönemindeki (661-

356

680) idari teşkilatianma sırasında buraya ve Cibal bölgesinin tamamına Mahü'lKüfe adı verildi. Arap müellifleri mah
kelimesinin Farsça olduğunu ve "kasaba " anlamına geldiğini ifade ederler. Ancak buradaki "Mah" kelimesi, Cibal bölgesinin eski adı olan Medya'nın değişik
bir şekli olmalıdır. Zira bu kelime ile teş
kil edilmiş bütün yer adları Cibal bölgesi sınırları içinde bulunmaktadır. Mahü'lKüfe batıda Hulvan, doğuda Hemedan,
güneyde Masebezan ve kuzeyde Azerbaycan ile sınırlıdır.
Dinever, Emeviler ve Abbasiler döneminde çok gelişmiş bir şehir olarak kaynaklarda zikredilir. Hemedan'ın üçte birinden daha küçük olan şehir. iyi düzenlenmiş çarşılara. verimli meyve bahçeleriyle zengin tahıl ürünlerine sahipti. Abbasi Ha lifesi Muktedir- Billah'ın (908-932)
son yı llarında bölgede çıkan karışıklık
lar Dinever şehrini de etkiledi. Asi kumandan GTianlı Merdavic b. Ziyar. halifenin gönderdiği kuwetleri yenip Dinever'i ele geçirince (319 1 93 ı) şehir halkın
dan bir rivayete göre 7000, diğer bir ·rivayete göre ise 25.000 kişiyi öldürdü.
348'de (959) Hasanveyh b. Hüseyin Berzikani Dinever, Hemedan ve Nihavend
gibi şehirleri de ele geçirip bağımsız bir
devlet kurdu. Dinever'i de devletinin baş
şehri yaparak elli yıl boyunca burada hüküm sürdü. Hamdullah Müstevfi, VIII.
(XIV.) yüzyılda burasını ılıman iklime sahip, suları bol küçük bir şehir olarak tavsif eder. Daha sonra Timur tarafından
tamamıyla tahrip edilen Dinever bir daha eski haline kavuşamadı .
Dinever'de yetişen meşhur simalar arasında botanik alimi Ebü Hanife ed-Dineveri, edip ve tarihçi İbn Kuteybe edDineveri, el- ~ii diri ti't- ta c bir müellifi
Nasr b. Ya'küb ed -Dineveri, kadı ve muhaddis Ahmed b. Mervan ed- Dineve ri ve
mutasawıf Ebü'l-Abbas ed-Dineveri sayılabilir.
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DİNEVERİ, Ebu Hanife
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Ebu Hanife Ahmed b. Davud
b. Venend ed- Dlneverl
(ö. 282/895)

L

Kitabü'n-Nebat adlı
botanik ansiklopedisiyle ünlü
çok yönlü alim.
Hayatı hakkında

_j

yeterli bilgi yoktur.

İbnü'n-Nedim'in kaydettiğine göre Dine-

verli olup lll. (IX.) yüzyılın başlarında bu
tarihi şehirde doğduğu tahmin edilmektedir. Aslen İranlı olan Dineveri' nin büyük babası Venend muhtemelen islamiyet'i kabul etmemişti. Dineveri'nin tahsilini nerede yaptığı hakkında ayrıntılı
bilgi yoksa da başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere çeşitli ilimleri Basra ve
Küfe'deki eğitim merkezlerinde okuduğu , özellikle KOfeli İbnü's-Sikkit ile (ö.
244 / 858) onun babasından büyük ölçüde 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 dolaşarak zengin malzeme topladı ve bunları, kendisini dünya çapında şöhrete kavuşturan Kitabü 'n- Nebat'ta değerlen
dirdi. Bu eserin dört beş yerinde geçen
Mekke ve Medine ile ilgili ifadelerde görgü tanıklığını gösteren herhangi bir işaret
bulunmadığından hac farizasını ifa ettiğine dair kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
Gençliğinde oldukça uzun süre devam
eden seyahatlerden sonra memleketine
dönen Dineveri, hayatının büyük kısmını
burada geçirerek evinin çatısına kurduğu bir düzenekle astronomik gözlemler
yaptı ve araştırmalarının sonucunu Kitabü'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 Birünf, Dineverrye çok güvendiğini söyleyerek el-Aşarü 'l -ba]aye 'de bu cedvellere yer vermiştir. Dineverfnin 335 (946)
yılında Büveyhi Emiri Rüknüddevle Hasan ed-Deylemi adına İsfahan 'da astronomik gözlemler yaptığı ve çeşitli cedveller hazırladığı yolunda Hamdullah Müstevfi tarafından verilen bilgi (Tarf!J·i Gü·

