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Ebu Amr Muaviye 
b. el-Haris b. Muaviye 

(ö. 8 /630) 

L Cahiliye devri Arap şairi, cengaver. _j 

Ebu Amr'dan başka Ebu Kurre ve Ebu 
Züfafe künyeleriyle de anılır. Düreyd ken
disinin, Sımme ise babasının Iakabıdır. 

Annesi Reyhane, muhadramôn • şairle
rinden cengaver sahabi Amr b. Ma'dike
rib'in kız kardeşidir. 

Düreyd, Hevazin kabilesinin kolların

dan Beni Cüşem b. Muaviye'nin reisi olup 
ünlü bir aileden gelmektedir. Kabilenin 
reisi ve aynı zamanda şair olan babası 
Sımme, Hevazin ile Kureyşliler arasında 
584 yılında yapılan Ficar Harbi'ndeki Nah
le Meydan Savaşı'nda Beni Cüşem kabi
lesine kumanda etmiş, daha sonra baş
ka bir muharebede öldürülmüştür (590) . 
Cahiliye devrinin en yiğit savaşçı şairle
rinden sayılan Düreyd bazılarına göre 
meşhur Antere'den de üstündür. Nite
kim Beni Cüşem kabilesinin reisi, söz
cüsü, şai ri ve nihayet savaşlarda kabile
sine parlak zaferler kazandıran bir ku
mandandı. Düreyd Ficar ve Liva gibi meş
hur muharebeler dahil 1 00 kadar savaş 
ve baskına katılmıştır. Ficar Harbi'nden 
ve babasının öldürülmesinden sonra Be
ni Cüşem'in himaye ettiği Beni Süleym 
ile Beni Kinane arasında yeni bir anlaş
mazlık çıktı. Kinane'ye karşı Beni Cü
şem'in Beni Süleym ile yaptığı ittifaka 
Düreyd de katıldı, ancak Beni Kinane'
nin bir kolu olan Beni Firas'e esir düştü : 

fakat daha sonra serbest bırakıldı. 

Düreyd'in cengaverlikle tanınan anne 
bir dört kardeşi vardı. Bunlar kendisin
den önce muhtelif savaşlarda öldürül
müşlerdi. Kardeşlerinin en meşhuru olan 
Abdullah 'la beraber Liva ·da Gatafano
ğulları'na bir baskın yaparak bol miktar
da ganimetle dönmüşler. fakat Gatafan
lılar 'ın daha fazla cengaver toplayarak 
aynı yerde kendilerine saidırmaları üze
rine mağlup olmuşlardı. Bu savaşta ha
yatını güçlükle kurtaran Düreyd karde
şinin ölümüne çok üzülmüş ve ona ağıt
lar söylemiş, ayrıca Gatafanoğulları'ndan 

birçok kimseyi Gadir Savaşı'nda öldüre
rek onun intikamını almıştır. Bu arada 
kardeşinin ölümüne aşırı derecede üzül
mesini ve onun öcünü almaya kalkma
sını kınayan karısı Ümmü Ma'bed'i de 
boşamıştır. Şairin bu tutumu, Cahiliye 
devrinde kan ve nesep bağının evlilik ba-

30 

ğından daha üstün tutulduğunu göster
mesi bakımından dikkat çekicidir. 

Düreyd İslamiyet' e yetişmiş, ancak 
müslüman olmamıştır. Beni Hevazin müs
Iümanlarla savaşmak için Huneyn'e yü
rüdüğünde~ 100 yaşının çok üzerinde ve 
kör olmasına rağmen tecrübesinden fay
dalanmak için kabilesi onu da berabe
rinde götürdü. Başlangıçta müslüman
lar yenilmekte iken daha sonra Beni He
vazin'i kuşatarak onları hezimete uğrat
tılar. Düreyd bu savaşta Süleym kabile
sinden Rebia b. Rüfey' adlı sahabi tara
fından öldürüldü. Aşırı derecede müsrif 
olması, ayrıca bütün yakınlarını kaybet
mesi sebebiyle son yıllarını sefaJet için
de geçiren Düreyd, ömrünün sonlarına 
doğru kendi kabilesi Hevazin'e yakınlığı 

olan Süleym kabilesinden meşhur mer
siye şairi Hansa'ya duyduğu hayranlık
tan dolayı ona gazeller söylemiş ve ev
lenme teklifinde bulunmuş, ancak Han
sa onun bu teklifini reddedince birbirle
rini hiveetmeye başlamışlardır. 

Düreyd birçok şair yetiştirmiş bir aile
den gelmektedir. Babası Sımme ve da
yısı Amr b. Ma'dikerib'in yanı sıra kar
deşi Malik, oğlu Selerne ve kızı Amre de 
şairdi. Ebü'I-Ferec el- İsfahani (ö . 356 / 
967) Düreyd'in meşhur bir şair, ayrıca İbn 
Sellam el-Cumahi'den naklen süvari şa

irlerin de ilki olduğunu zikreder. Asmai 
ise onun bazı şiirlerinin Nabiga ez-Züb
yani'nin şiirlerindl:ın daha üstün sayıldı

ğını ifade etmektedir. Şairleri kasidele
rine göre yedi ta bakaya ayıran Ebü Zeyd 
el-Kureşi, Düreyd'i üçüncü tabaka olan 
"ashabü'I-müntekayat" (seçkin kaside sa
hipleri) içinde zikretmiştir. Şiddete, zor
luğa ve musibetlere karşı söylediği şi- • 
irieri en güzel şiirler arasında sayılmak
la beraber kardeşleri ve bilhassa Liva 
Savaşı'nda öldürülen Abdullah için söyle
diği mersiyeler Arap edebiyatında önem
li bir yer tutmakta ve pek çok kaynakta 
değişik sayıda beyitler halinde kaydedil
mektedir. Olaylar karşısında son derece 
metin ve soğukkanlı olan Düreyd, savaş
lardaki yiğitliği ve atılganlığı kadar şiir 
sanatındaki gücü ile de şöhret bulmuş
tur. Hz. Ali 'nin onun şiirlerinden bazıla
rını zikrettiği söylenir. 

Divanı günümüze intikal etmeyen şa
irin çeşitli edebi ve tarihi eserlerde da
ğınık halde bulunan kasideleri ve diğer 
bazı şiirleri Luvis Şeyho tarafından top
Ianmıştır (Şu'ara'ü 'n - Naşraniyye, s. 752-
783). R. Rüzicka ise Düreyd 'in şiirlerin
den Çek diline şerhleriyle birlikte tercü
meler yapmıştır (Sezgin, ll, 268) . Ebü' l
Ferec ei-İsfahani zamanında mevcut ol-

duğu anlaşılan divanının (el-Egiin~ X, 40) 
Ebü Amr eş-Şeybani, Asmai ve Sükkeri 
tarafından düzenlendiği kaydedilmek
te (İbnü'n-Nedim, s. 178), Ebü Ali el-Kali 
ise (ö . 356/ 967) bu divanı hocası meş
hur dilci İbn Düreyd'den okuduğunu söy
lemektedir (İbn Hayr, s. 396). 
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DÜRRE bint EBÜ LEHEB 
(~<.$'!! ~ ;;.) .) ) 

(ö. 20/ 641) 

Hz. Peygamber 'in amcası 
Ebö Leheb'in kızı . _j 

Dürre hayatı boyunca Hz. Peygamber'e 
düşmanlık eden, kendisi ve karısı aley
hinde müstakil bir süre inen bir kimse
nin kızı olmasına rağmen İslamiyet'i da
ha Mekke devrinde kabul etti. Haris b. 
Amir ile evlendi ve ondan Ukbe, Velid ve 
Ebü Müslim adlı üç oğlu oldu. Kocası 

Bedir'de kafir olarak öldürülünce Medi
ne'ye hicret etti. Daha sonra Dihye b. 
Halife el-Kelbi ve Üsame b. Zeyd, bazı 
kaynaklara göre ise Üsame'nin babası 
Zeyd b. Harise ile evlendi. Hz. Peygam
ber'e biat eden kadınlar arasında yer 
alan Dürre Medine'ye hicret edince Ra
fi' b. Mualla ez-Züraki 'nin evinde misa
fir kaldı. Bazı kadınların, hakkında Teb
bet süresi nazil olan bir adamın kızı ol
duğu için onu kınadıklarını ve hicretinin 
makbul olmayacağını söyleyerek kendi-


