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nınmıştır. Bunlardan özellikle İbn De'b'in 
dedesi Bekir, büyük amcası Huzeyfe b. 
De'b, kardeşi Yahya b. De'b ve yeğeni Mu
hammed b. Huzeyfe anılabilir. 
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Ebu Ömer Ahmed b. Muhammed 
b. ei-As(l:) b. Derrac . 

ei-Endelüsi ei-Kastalli 
(ö. 421/1030) 

L 
Endülüslü şair. 

.J 

347yılı Muharreminde (Nisan 958) Kas
talle (Cacella) şehrinde doğdu. İspanya'nın 
müslümanlar tarafından fethedilmesin
den sonra buraya yerleşen Sanhacetü'I
Himyeriyye kabilesine mensuptur. Serbe
ri bir aileden gelen şairin hayatının hacib 
İbn EbQ Amir ei-MansQr'un himayesine 
girdiği382 (992) yılına kadar geçen döne
mi hakkında bilgi yoktur. Ancak yaşadığı 
yılların Endülüs'te İslam medeniyet ve 
kültürünün en parİak dönemi olduğu dik
kate alınırsa onun edebiyat, tarih, ensab, 
özellikle de şiir tekniği alanında Kastaile 
ve civarındaki şehirlerde, ayrıca Kurtu
ba'da (Cordoba) öğrenim gördüğü söyle
nebilir. 

İbn Derrac' ın adı edebiyat çevrelerinde 
ilk olarak İbn Ebu Amir el-MansOr'un hu
zurunda okuduğu bir kasideden (Dlvan, 
şiir, nr. 3) sonra duyulmaya başlandı. Sa
ray şairleri böyle mükemmel bir kaside 
yazacağına ihtimal vermediklerinden onu 
serika ve intihal yapmakla itharn ettiler. 
Bunun üzerine 3 Şewal382'de (2 Aralık 
992) gerçek sanatkar olup olmadığı de
nenmek üzere saraya davet edildi. isteni
len konuda irticalen nazmettiği kaside
siyle (Dlvan, şi ir nr. 100) üstün yeteneği-
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ni ispatlayan İbn Derrac 100 dinar ile ödül
lendirilerek saraya alındı ve saray şairleri 
arasında seçkin bir yere sahip oldu. 

Endülüs'ün siyasi ve askeri sahada zir
vede olduğu İbn EbQ Amir ei-MansQr ve 
daha sonra oğulları Abdülmelik el-Muzaf
fer ile Abdurrahman ei-Me'mQn zamanla
rında İbn Derrac onların maiyetinde hem 
şair hem de Divan-ı İnşa'da katip olarak 
on altı yıl süreyle müreffeh bir hayat sür
dü; 399'da (1008) ise Abdurrahman ei
Me'mQn'un öldürülmesinin ardından En
dülüs'te ortaya çıkan kargaşa döneminde 
sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Hamisi 
olan Amiriler'in tekrar eski günlerine dö
nebilecekleri ümidiyle Kurtuba'da Mu
hammed Mehdi-Billah, Süleyman ei-Müs
tain gibi Endülüs Emevl halifelerine kasi
deler sunarak dört yıl güç şartlar altında 
yaşamaya çalıştı. Daha sonra içinde bu
lunduğu ortamın düzeleceğinden ümidi
ni kesince 404 (1013) yılında Kuzey Afri
ka'da Sebte (Ceuta) valisi olan Ali b. Ham
müd'un yanına gitti. Ancak umduğunu 
bulamayınca tekrar Endülüs'e dönerek 
huzur içinde yaşayabileceği bir yer arama
ya başladı . Bu maksatla Meriye (Aimeria). 
Belensiye (Valencia) , Şatıbe (Jativa) ve Tur
tQşe (Tortosa) gibi her biri müstakil birer 
hükümet olma gayreti içinde bulunan 
emirliklere seyahatler yaptı. Buralarda da 
beklediği ilgiyi göremedi. Nihayet408'de 
( 1 017) gittiği Sarakusta'da (Saragossa) 
şehrin emlri Münzir b. Yahya et-Tüclbl'
nin dostluğunu kazanarak sarayına yer
leşmeye muvaffak oldu. Burada saray 
başşairi ve divan katibi olarak on yıl kadar 
rahat bir hayat geçiren İbn Derrac, emi
rio oğlu Yahya b. Münzir ile aralarının açıl
ması üzerine Sarakusta'dan ayrılıp 419'
da (1028) Daniye (Denia) şehrine giderek 
Mücahid ei-Amirl'nin himayesine girdi. 
Hayatının son yıllarını onun sarayında 
geçiren İbn Derrac 16 Cemaziyelahir 421 
(21 Haziran 1 030) tarihinde burada vefat 
etti. 

İbn Derrac, manzum ve mensur eser
lerinde kullandığı kelimelerin seçiminde 
gösterdiği titizliği , işlediği konuların ca
zip oluşu ve inceliği, edebi sanatları gü
zel kullanması, hayal gücünün zenginliği, 
hazırcevaplılığı ve akıcı üsiQbu ile tema~ 
yüz etmiştir. Çağdaşı İbn Şüheyd, İbn 
Derrac'ın özellikle üsiGbunun tabiiliği , te
kellüften uzaklığı ve dile hakimiyetiyle di
ğer şairlerden ayrıldığını ifade ettikten 
sonra onun şiirlerinin lugat, ah bar ve en
sab ilimierindeki derin bilgisine delil teş
kil ettiğini söylemektedir ( ibn Bessam eş
Şenterlnl. I, 61 ). 

Şiirlerinde Ebu Temmam'ın (ö. 2311846) 
ve Mütenebbl'nin ( ö. 354/965 ) tarzını de
vam ettiren İbn Derrac klasik Arap şiiri
nin önde gelen temsilcilerinden dir. Seali
bl'ye göre Mütenebbl Suriye'nin, İbn Der
rac Endülüs'ün nazım ve nesir üstadıdır 
( Yetimetü'd-dehr, Il, ı 03). İbn Hayyan, İbn 
Derrac'ın Amiri sarayına mensup şairle
rio en önde geleni ve Endülüs'ün sanat
kar şairlerinin de son temsilcisi olduğu
nu ifade eder. Öğrencisi EbQ Muhammed 
İbn Hazm Endülüs'te İbn Derrac'dan da
ha üstün bir şair yetişmediğini, Endülüs 
şiirinin onunla Beşşar b. Bürd ve Müte
nebbi seviyesine ulaştığını söyler ( Feza'i
lü'l-Endelüs, s. 20) . 

Özellikle nazım tekniği bakımından Mü
tenebbi'ye benzetilen İbn Derrac derunl 
fikir, kıvrak zeka ve derin hikmetleri ba
kımından onun seviyesine ulaşamarn ış
sa da bazı şiirler i onunkinden üstündür. 
Edebiyat tenkitçileri, Endülüs Emevl 
emirlerinden Ebu Amir ei-MansQr'un hı
ristiyanlara karşı yaptığı gazaları tasvir 
eden şiirlerinin gerçek hayatı ve kişilerin 
başarılı liderlerine besledikleri samimi 
duyguları yansıtması bakımından Müte
nebbl'nin Seyfüddevle için yazdığı şiirler
den hiç de aşağı olmadığı görüşünde bir
leşirler. 

Esas itibariyle bir kaside şairi olan İbn 
Derrac, bu alandaki şiirlerinin büyük bö
lümünü Amiri hanedam mensupları için 
yazmıştır. Şiirlerinde bu hanedan men
suplarının savaşlarını. kendi yaptığı yol
culuklarda karşılaştığı güçlükleri ve ma
ruz kaldığı felaketleri dile getiren şair, 
özellikle Endülüs iç savaşının dehşetini 
tasvir ettiği şiirlerinde altın çağını yaşa
yan müslüman ispanya'nın hazin çöküşü
nü mersiye tarzında terennüm etmiştir. 
Ayrıca çiçek tasvirlerini konu edinen "nev
riyyat" şiirleriyle daha sonra bu alanda 

· şiir yazan İbn Haface, İbnü'z-Zekkak ve 
Muhammed b. Galib er-Rusafi gibi şair
lere öncülük etmiştir. 

İbn Derrac, yaşadığı dönemin tarihi 
olaylarını gerçekçi olarak yansıtan şiirle
riyle de ayrı bir değer arzeder. ispanya ta
rihi ve bilhassa Endülüslüler'in komşula
rı hıristiyan krallıklarla olan münasebet
leri hakkında önemli bilgiler ihtiva eden 
bu tür şiirleri tarihçiler için oldukça önem
li malzeme niteliğindedir. 

Uzun yıllar Endülüs saraylarında inşa 
katibi olarak vazife gören İbn Derrac'ın 
mektup, risale ve ruk'a tarzında kaleme 
aldığı mensur yazılarının hemen tamamı 
kaybolduğundan nesri hakkında kesin bir 
hükme varmak zordur. Divanını neşreden 



Mahmud Ali Mekkl, şairin divanında ve 
İbn Bessam'ın e~-Za{ıire'sinde yer alan 
birkaç nesir örneğinin şiirlerine kıyasla 
çok zayıf olduğunu söyler (Ef2 [İng L lll, 
744). 

İbn Derrac'ın çoğu uzun kasidelerden 
oluşan 173 parça şiirini ihtiva eden diva
nı Mahmud Ali Mekkl tarafından neşre
dilmiştir ( Dımaşk 1381/1961; Beyrut 1389/ 
1969) . Divan ın başında Muhammed Ma
ni'in önsözünü takiben yer alan mukad
dirnede naşir şair ve divanı hakkında ay
rıntılı bilgi vermiş, ayrıca divanın sonuna 
şahıs, kabile ve yer adlarıyla ilgili çeşitli 
indeksler eklemiştir. Ancak şiirler hareke
lenmekle birlikte bir sıra takip edilerek 
düzenlenmemiştir. 

İbn Derrac'ın hayatı ve şiirleri hakkın
da şu müstakil çalışmalar yapılmıştır: Mu
hammed Mahmud Yunus, İbn Derrô.c, 
J:ıayô.tühil ve edebühil (yüksek lisans ça
lışması, 1975, Camiatü Bağdad, Külliye
tü'l-adab); Eşref Ali Da'dur. eş-Şilretü'l
tenniyye ii şi'ri İbn Derrô.c el-Kastal
li el-Endelüsi (yüksek lisans çalışması, 
1987, Camiatü'I-Kahire, bu tez basılmıştır 
[Kahire 1994J); M. La Chica Garrido, Al
manzor en poemas de Ibn Darray (Va
lencia 1979); Muhammed Şevabike, "el
Gurbe ve'l-igt:irab: diriise fı şi'ri İbn Der
rac el-Endelüsi" (Mü' te Li'l-buJ:ıüş ve'd-di
rasat, IV/2 JMü'te 1989], s. 139-186). 
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İBN DEVSAN 
( 0~~ 1)-!1) 

İbn Deysan (Bar Deysan, Bardesanes) 
(ö . 222) 

Süryani ve İran gnostisizmi üzerinde 
etkili olmuş düşünür 

(bk. DEYSANiYYE). 

İBN DİHYE el-KELBI 
(~1 ~~1)-!1 ) 

Ebü'I-Hattab (Ebü'I-Fazl) Mecdüddin 
Ömer b. ei-Hasen b. Ali b. Muhammed 

b. Ferh ei-Kelbi ei-Belensi ed-Dani 
(ö. 633/1235) 

~ 

Endülüslü muhaddis, tarihçi ve edip. 
L ~ 

1 Zilkade S44'te (2 Mart 1150) Belensi
ye (Valencia) veya Daniye'de (Denia) dünya
ya geldi. Doğum tarihiyle ilgili olarakS42'
den (1147) S48'e (11 53) kadar farklı riva
yetler de mevcuttur. Büyük dedesi Mu
hammed ei-Cümeyyil'e nisbetle İbnü'I
Cümeyyil diye de bilinir. Kendisinin verdi
ği bilgiye göre nesebi, baba tarafından 
Hz. Peygamber'in Herakleios'a elçi olarak 
gönderdiği sahabi Dihye b. Halife ei-Kel
bl'ye, anne tarafından ise Hz. Hüseyin'e 
dayanmaktadır. Bundan dolayı kendisini 
"Zü'n-nesebeyn (Zü'n-nisbeteyn). İbn Dihye 
ve'I-Hüseyn, Zü'n-nisbeteyn beyne Dihye 
ve'I-Hüseyn" şeklinde tanıtırdı. Ancak ba
zı müellifler. Dihye'nin çocuk sahibi olma
dığını ileri sürerek onun nesebini bu sa
hablye dayandırmasını doğru bulmamak
tadır. Buna karşılık bir kısım tarihçiler, 
Dihye'nin soyunun devam ettiğini ve 
Emevl Halifesi lll. Yezld'in Irak valiliğine 
onun ahfadından Abdülazlz b. Harun'u 
tayin ettiğini (Taberl, VII, 270) belirterek 
bu görüşü reddederler. 

İbn Dihye tahsil hayatına Belensiye'de 
başladı; daha sonraki çalışmalarını özel
likle hadis alanında yoğunlaştırdı. Endü
lüs ve Mağrib'in ilim merkezlerini dola
şarak çok sayıda alimden faydalan dı. Ho
calan arasında İbn Beşküval, İbn Hayr ve 
İbn Meda gibi meşhur alimler vardır. Çok 
kuwetli bir hil.fızaya sahip olmasına rağ
men gördüğü ve duyduğu her şeyi yaza
rak kayıt altına almayı ihmal etmezdi. İki 
defa Daniye kadılığını üstlendiyse de hoş 
görülmeyen bir tutumundan dolayı bu gö
revden aziedildL Hadis hil.fızı olan İbn Dih
ye S9S'te (1199) Tunus'ta ŞaJ:ıiJ:ı-i Müs
lim'i şerhederek okuttu. Ardından hac 
farlzasını eda etmek amacıyla Mekke'ye 
gitti. Daha sonra hadis bilgisini gehişlet-
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m ek ve dönemin meşhur muhaddisleriy
le görüşmek üzere Mısır, Şam, Irak ve Ho
rasan'a seyahatlerde bulundu. 

Bir süre sonra döndüğü Mısır'da EyyO
bl Sultanı ei-Melikü'I-Adil (ı 200-1218) ta
rafından, ei-Melikü'I-Kamil unvanıyla tah
ta geçecek olan oğlu Muhammed'i yetiş
tirmesi için görevlendirildi. Böylece Eyyu

bl sarayında çok önemli bir yer edinmiş 
oldu. ei-Melikü'I-Kamil sultan olduğunda 
itibarı daha da arttı; nitekim sultan onun 
için Kahire'de bir darülhadis (Darü'l-ha
dlsi'l-Kamiliyye) inşa ettirdi ve idaresini 
ona verdi. Ancak ei-Melikü'l-Kamil hadis 
naklinde titiz davranmaması, asılsız şey
leri rivayet etmeye başlaması sebebiyle 
onu darülhadisteki görevinden daha son
ra azletti. İbn Dihye hadis yanında fıkıh, 
eyyamü'I-Arab. şiir, nahiv ve lugat saha
sında da meşhur bir alim ve aynı zaman
da hattattı . 14 Reblülewel633'te (27 Ka
sım 1235) Kahire'de vefat etti. 

İbn Dihye daha çok Doğulu alimler ve 
münekkitler tarafından hadis uydurmak, 
tedlls yapmak, asılsız şeyleri gerçekimiş 
gibi söylemek, hadis imamlarına dil uzat
makla itharn edilmiştir. Bu tenkitlerio çe
kememezlikten ve onun Zahiri mezhebi
ne mensup oluşundan kaynaklandığı da 
söylenmiştir. Nitekim Makkarl gibi Endü
lüslü alimler İbn Dihye'nin kendisini ten
kit edenlerden daha üstün olduğunu söy
lerler. 

Eserleri. 1. el-Mutrib ii eş'ô.ri ehli'l
Magrib. Müellifin Sultan ei-Melikü'I-Ka
mil'in isteği üzerine kaleme aldığı bu an
tolojide Endülüslü ve Kuzey Afrikalı şair
lere, bunların seçme şiirlerine, edebi ten
kitlere ve lisanla alakah şerhlere yer ve
rilmiştir. Kitapta yer alan bilgilerden ve 
bazı ifadelerden. onun Endülüslü olmak
la iftihar ettiği ve Mağribli edipleri küçük 
gören özellikle Iraklı edipleri tenkit ede
rek Endülüslü şairlerin onlardan daha üs
tün olduğunu ispatlamaya çalıştığı anla
şılmaktadır. Eser İbrahim ei-Ebyarl, H. 
Abdülmedd, Ahmed Bedevi (Kah i re 1954) 
ve Mustafaİvazel-Kerim ( Hartum 1958) 
tarafından neşredilmiştir. z. en-Nibrô.s 
ii devleti Beni'l-'Abbô.s (en-Nibras fi ta
rfl].i l].ulefa'i Beni'l-'Abbas). 613'te ( 1216-
17) tamamlayıp o sırada Eyyubller'in ve
liaht şehzadesi olan ei-Melikü'I-Kamil Mu
hammed' e takdim ettiği bu eserinin mu
kaddimesinde müellif tarihi bütün ilim
lerin aslı olarak tavsif eder; ilim, sanat. 
edebiyat. din ve siyaset gibi ilimierin ta
rihten istifade etmesinin gerekli olduğu-

413 


