İBN

Mahmud Ali Mekkl,

şairin divanında

ve

( 0~~ 1)-!1)

birkaç nesir örneğinin şiirlerine kıyasla
çok zayıf olduğunu söyler (Ef2 [İng L lll,
744).

İbn Deysan (Bar Deysan, Bardesanes)

İbn Derrac'ın çoğu uzun kasidelerden

Süryani ve İran gnostisizmi üzerinde
etkili olmuş düşünür

173 parça şiirini ihtiva eden divanı Mahmud Ali Mekkl tarafından neşre
dilmiştir ( Dımaşk 1381/1961; Beyrut 1389/
1969) . Divan ın başında Muhammed Mani'in önsözünü takiben yer alan mukaddirnede naşir şair ve divanı hakkında ayrıntılı bilgi vermiş, ayrıca divanın sonuna
şahıs, kabile ve yer adlarıyla ilgili çeşitli
indeksler eklemiştir. Ancak şiirler harekelenmekle birlikte bir sıra takip edilerek

(ö . 222)

oluşan

düzenlenmemiştir.

İ bn Derrac'ın hayatı ve şiirleri hakkın

da şu müstakil çalışmalar yapılmıştır: Muhammed Mahmud Yunus, İbn Derrô.c,
J:ıayô.tühil ve edebühil (yüksek lisans çalışması, 1975, Camiatü Bağdad, Külliyetü'l-adab); Eşref Ali Da'dur. eş-Şilretü'l
tenniyye ii şi'ri İbn Derrô.c el-Kastalli el-Endelüsi (yüksek lisans çalışması,
1987, Camiatü'I-Kahire, bu tez basılmıştır
[Kahire 1994J); M. La Chica Garrido, Almanzor en poemas de Ibn Darray (Valencia 1979); Muhammed Şevabike, "elGurbe ve'l-igt:irab: diriise fı şi'ri İbn Derrac el-Endelüsi" (Mü' te Li'l-buJ:ıüş ve'd-dirasat, IV/2 JMü'te 1989], s. 139-186).
BİBLİYOGRAFYA :
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rini, e?-lal].fre, I, 59-1 02; İbn Beşküvai. eş-Ş ıla,
I, 40; Dabbi. Bugyetü'l-mültemis, s. 147-150;
İbn Hallikan. Vefeyat, ı . 135-139; İbn Said eiMağribi, ei-Mugrib, ll, 60-61; Zehebi. A'liimü'nnübela', XVII, 365; a.mlf., el-'iber, lll, 142; Safedi. ei-Vafi, VIII, 49; İbn Tağriberdi, en-Nücumü'z-zahire, IV, 272-273; Himyeri, er-Ravzü'lmi'(ar, s. 479-480; İbnü'I-İmad. Şe?erat, III,
218; Hediyyetü'l-'ari(in, ı, 73; Brockelmann,
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:(:uhrü'l-islam, Kahire 1966, lll, 130-135; R.
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Beyrut 1978, s. 219-221; Abdülvehhab b. Mansur, A'liimü'I-Magribi'I-'Arabf, Rabat 1403/
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Derrac", DMBi, III, 490-493.
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MEHMET

SAMİ BENLİ

m ek ve dönemin meşhur muhaddisleriyle görüşmek üzere Mısır, Şam, Irak ve Horasan'a seyahatlerde bulundu.

İBN DEVSAN

İbn Bessam'ın e~-Za{ıire'sinde yer alan

(bk. DEYSANiYYE).
~

L

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)
L

Endülüslü muhaddis, tarihçi ve edip.

~

1 Zilkade S44'te (2 Mart 1150) Belensiye (Valencia) veya Daniye'de (Denia) dünyaya geldi. Doğum tarihiyle ilgili olarakS42'den (1147) S48'e (11 53) kadar farklı rivayetler de mevcuttur. Büyük dedesi Muhammed ei-Cümeyyil'e nisbetle İbnü'I
Cümeyyil diye de bilinir. Kendisinin verdiği bilgiye göre nesebi, baba tarafından
Hz. Peygamber'in Herakleios'a elçi olarak
gönderdiği sahabi Dihye b. Halife ei-Kelbl'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 bazı müellifler. Dihye'nin çocuk sahibi olmadığını ileri sürerek onun nesebini bu sahablye dayandırmasını doğru bulmamaktadır. 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;

DiHYE ei-KELBI

daha sonraki çalışmalarını özellikle hadis alanında yoğunlaştırdı. Endülüs ve Mağrib'in ilim merkezlerini dolaşarak çok sayıda alimden faydalan dı. Hocalan 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 yazarak kayıt altına almayı ihmal etmezdi. İki
defa Daniye kadılığını üstlendiyse de hoş
görülmeyen bir tutumundan dolayı bu görevden aziedildL Hadis hil.fızı olan İbn Dihye S9S'te (1199) Tunus'ta ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim'i şerhederek okuttu. Ardından hac
farlzasını eda etmek amacıyla Mekke'ye
gitti. Daha sonra hadis bilgisini gehişlet-

Bir süre sonra döndüğü Mısır'da EyyObl Sultanı ei-Melikü'I-Adil (ı 200-1218) tarafından, ei-Melikü'I-Kamil unvanıyla tahta geçecek olan oğlu Muhammed'i yetiş
tirmesi için görevlendirildi. Böylece Eyyubl 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-hadlsi'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 sonra azletti. İbn Dihye hadis yanında fıkıh,
eyyamü'I-Arab. şiir, nahiv ve lugat sahasında da meşhur bir alim ve aynı zamanda hattattı . 14 Reblülewel633'te (27 Kasım 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 uzatmakla itharn edilmiştir. Bu tenkitlerio çekememezlikten ve onun Zahiri mezhebine mensup oluşundan kaynaklandığı da
söylenmiştir. Nitekim Makkarl gibi Endülüslü alimler İbn Dihye'nin kendisini tenkit edenlerden daha üstün olduğunu söylerler.

Eserleri. 1. el-Mutrib ii eş'ô.ri ehli'lMagrib . Müellifin Sultan ei-Melikü'I-Kamil'in isteği üzerine kaleme aldığı bu antolojide Endülüslü ve Kuzey Afrikalı şair
lere, bunların seçme şiirlerine, edebi tenkitlere ve lisanla alakah şerhlere yer verilmiştir. Kitapta yer alan bilgilerden ve
bazı ifadelerden. onun Endülüslü olmakla iftihar ettiği ve Mağribli edipleri küçük
gören özellikle Iraklı edipleri tenkit ederek Endülüslü şairlerin onlardan daha üstün olduğunu ispatlamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 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 tarfl].i l].ulefa'i Beni'l-'Abbas). 613'te ( 121617) tamamlayıp o sırada Eyyubller'in veliaht şehzadesi olan ei-Melikü'I-Kamil Muhammed'e takdim ettiği bu eserinin mukaddimesinde müellif tarihi bütün ilimlerin aslı olarak tavsif eder; ilim, sanat.
edebiyat. din ve siyaset gibi ilimierin tarihten istifade etmesinin gerekli olduğu-
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iBN DiHYE ei-KELBT
nu belirtir ve daha sonra Abbas! Devleti'nin tarihini ele alır. Eser. bugüne ulaşma
yanlar da dahil olmak üzere çok sayıda
kitaptan faydalanılarak hazırlanmış olup
bilhassa Moğol istilasından önceki dönem için önemli bir kaynaktır. Bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunan eseri (nr. 3 ı 16) Abbas ei-Azzavl neş
retm i ştir (Bağdad 1365/ 1946) . 3. el-İbti
hc'lc ii eJ:ıc'ldişi'l-mi'rc'lc. Müellif bu eserinde, İsra ve mi'racla ilgili olarak meşhur
hadis kitaplarında ve özellikle ŞaJ:ıiJ:ıayn'
da yer alan hadisleri ele alıp inceler ve sahih olanları tesbit etmeye çalışır. Eser
Rif'at Fevzi Abdülmuttalib tarafından
yayımlanmıştır (Kahire 141711996) . 4. etTenvir ii mevlidi's-sirc'lci'l-münir. İbn
Dihye, 604'te (1207) Erbil'e uğradığı sı
rada Hz. Peygamber'in doğumunun büyük törenlerle kutlandığına şahit olmuş
ve Erbil Atabegleri 'nden (Begteginliler)
Muzafferüddin Kökböri için bu eseri telif
etmiştir. Müellif bu eserinden dolayı Kökböri tarafından 1000 dinarla ödüllendirilmiştir. Eserin yazma nüshaları Bibliotheque Nationale'de bulunmaktadır (nr. 1476.
3141 ). S. Vehcü '1-cemr ii taJ:ırimi'l-l.J.amr.
Bir nüshası Medine Mahmudiye Kütüphanesi'nde (Hadis , nr. 218) bulunan eser
üzerinde Muhammed Zaferullah Ataullah bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır
( 1403, Riyad, Camiatü'l-imam Muhammed
b. Suud el-islamiyye Külli yyetü usul i' ddln) . 6. Edc'l'ü md vee ebe tl vaz'i'l-vazzc'l'in ii Receb. Muhammed b. Süleyman
ei-Fevzan tarafından eser üzerinde yüksek lisans çalışması yapılmıştır ( 1405, Camiatü imam Muhammed b. Suud el-islamiyye Külli yyetü usuli'd-dln) .
Müellifin, gerek kendi eserlerindeki kagerekse diğer müelliflerin verdikleri bilgilerden anlaşıldığına göre daha birçok eseri bulunmakta olup bunlardan bir kısmı şöyle sıralanabilir : el-'Alemü'l-meşhCır ti iezc'l'ili'l-eyyc'lm ve 'ş
şühur(S a n ' a imam Yahya Ktp. , Edeb, nr.
214); eş-Şc'lrimü'l-Hindi ii'r-red 'ale'lKindi(Ebü'l -Yümn el-Kindl bu eser üzerine Net{ü 'l-liQ.ye min ibni DiQ.ye a dı yla
bir reddiye ya zmı ştır); Tenbihü'l-beşc'l'ir
ii esmc'l'i ümmi'l-kebc'l'ir; Kitc'lbü Silsileti'?;-?;eheb ti nesebi seyyidi'l-'Acem
ve'l-'Ara b; el-Ayatü'l-beyyinc'lt ti g;ikri
md ii a'za'i ResCılillc'lh mine'l-mu'cizc'lt; Kitc'lbü Ş e rJ:ıi esmc'l'i'n-nebi (elmüstev{a fT esma'i'l-Muştafa); Nihc'lyetü's-sCıl ii l].aşc'l'işi'r-ResCıl (Darü 'l-kütübi ' l-Mı s ri yye, nr. 19507 B, 21494 B; Berlin
Staatsbibliothek, nr. 2567); el-İ'lc'lmü (enNaşşü)'l-mübin ii'l-muic'lçl.ale beyne eh-

yıtlarda n
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li Şıffin (i'lamü ['ilmüj'n-naşri 'l-mübin
fl 'l-mu{açlale beyne ehley Şıffin); Delilü'lmüte]].ayyirin; Meracü'l-baJ:ıreyn ii i evc'l'idi 'l-meşri~ayn v e 'l-magribeyn (Leiden Ktp., nr. 903) ; Envc'lrü'l-meşri~ayn
ti ten~iJ:ıi'ş-şaJ:ıiJ:ıayn; Tc'lril].u'l-ümem
tl ensc'lbi'l-'Arab ve 'l-'Acem; et-TaJ:ı~i~
tl menc'l~ıbi Ebi Bekri'ş-Şıddi~; 'İşme
tü'l-enbiyc'l'; Muşanneiii ricc'lli'l-J:ıadiş;
Ta'li~ 'ala şihc'lbi'l-al].bc'lr ii'l-J:ıikem

ı

İBN DİRHEM
(bk. CA'D b . DiRHEM).

L

_j

ı

İBN DOKMAK
( JLoj~ 0-1')

Sarimüddin İbrahim b. Muhammed
b. Aydemir el-Ala! el-Mısri
(ö.

ve'l-emşc'll mine'l-eJ:ıc'ldişi 'n-n e beviyye.

İbn Dihye ayrıca Ebu Bekir el-Beyhaki'nin
Delc'l'ilü'n-nübüvve'sini Bugyetü 's-sc'l'il
'amma J:ıavc'lhü Kitc'lbü'd-Delc'l'il adıy
la ihtisar etmiştir (Abbas el-Azzavl , s. 60;
Brockelmann, GAL, ı, 379- 380; Suppl. , ı.
544-545; el-ibtihac, ne ş redenin önsözü , s.
7-8; Muhammed Zaferullah AtauIlah, XXI/
3 [1986]. S . 85-87) .
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İBN DINAR
(bk. isA b. DiNAR).
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809/ 1407)

Hanefi fakihi v e tarihçi.

_j

7SO'de (1349) Kahire'de doğdu. Memlük Sultanı ei ~ Melikü ' n-Nasır Muhammed
b. Kalavun'un emirlerinden Türk asıllı
Dakmak'ın (Tokmak) soyundan geldiği için
bu adla anılmıştır. Askerlik mesleğine göre yetiştirildi; fakat ilme olan merakı sebebiyle bazı Hanefi fakihlerinden fıkıh
tahsil etti ve ayrıca Arap edebiyatıyla ilgilendi. Daha sonra tarih araştırmalarına
· başladı ; kendini tamamen bu ilm e vererek devrinin ileri gelen tarihçileri arasına
girmeyi başardı ve "Mısır tarihçisi" unvanını aldı. İbn Hacer'in güvendiği ve faydalandığı bir alimdi. Hanefi mezhebine aşırı
bağlılığı yüzünden bir eserinde İmam Şa
fii hakkındaki olumsuz kanaat ve sözlere
yer verdiğinden dolayı Şafii Kadısı Celaleddin tarafından yargılandı; o sözleri baş
kalarının eserlerinden naklettiğini söylediyse de hapis cezasına çarptırıldı (804/
140 l-ı40 2 ) . Ömrünün sonlarında Dimyat
valiliğine getirildi; ancak kısa bir süre sonra görevden alındı ve çok geçmeden 22
Zilhicce809'da (30 Mayıs 1407) Kahire'de
vefat etti; 790 (1388) yılında öldüğü de
rivayet edilir (Süyutl, 1, 556) .
İbn Dakmak hoşuna gitmeyen kimselerin dahi aleyhinde konuşmayan . iyilik
sever. insanlara saygılı bir kişiydi. Memlük tarihini . teşkilatını iyi bilir ve devlet
adamlarını iyi tanırdı. Çok okuyan ve çok
yazan bir alim olarak isim yapmıştır ; 200
kadar kitap kaleme aldığı r ivayet edilmektedir. Ancak yazılarında dil yanlış
larının bulunduğu, ifade tarzının çok basit olduğu ileri sürülür. Eserlerinde Aziml, İbnü'l- Eslr. Sıbt İbnü'l -Cevzl, İbn Abdüzzahir. Zehebive Safedi'den faydalanmıştır.

Eserleri. İbn Dakmak'ın başlıca eserleşunlardır: 1. Nüzhetü'l-enc'lm ii tc'lril.J.i'l-İslc'lm . On iki cilt olduğu kaydedilen
bu eser. başlangıçtan 799 (1396-97) yılı
na kadar gelen umumi bir tarih olup ancak bir kısmı günümüze intikal etmiştir.
Müellif, özellikle Memlük tarihi ağ ı rlıklı
ri

(bk. İBNÜ'd-DELAJ).
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