
Haris b. Yezid. Adı Vakıdi'den naklen 
Belazüri'den öğrenilmektedir (Enşab, ı. 

205-206). Lakabının babaannesinden ve
ya hayvanından geldiği de söylenir. Okçu
luğu ile meşhur Beni Hevn'den Kare kabi
lesiniri büyüklerindendi. Ehabiş*ten olan 

· kabilesi müttefiki Kureyş'in birtakım ka
rar ve uygulamalarına karşı çıkmıştır. İb
nü'd-Dügunne, bi'setin 5. yılında (615-
16) bir gün Mekke ile Yemen arasındaki 
Berkülgımad mevkiinde, Habeşistan'a 
hicret amacıyla müşriklerin zulmünden 
kaçan eski dostu Hz. Ebu Bekir'e rastla
dı. Ebu Bekir'in doğup büyüdüğü şehri 
terketmekzorunda bırakılınasına çok 
üzülen İbnü'd-Dügunne, ilk vahiyden son
ra Resul-i Ekrem'in heyecanını yatıştıran 
Hz. Hatice'nin sözlerini(DiA, XVI, 465) ha
tırlatan bir konuşmayla onu geri dönme
ye ikna etti. Mekke'ye vardıklarında Ku
reyş'in ileri gelenleriyle görüşerek kabile
lerinin en asil ailelerinden birine mensup 
olan onun gibi faziletli bir insanın inancı 
yüzünden eziyet çekmesini doğru bulma
dığını ve kendisini himayesi altına almak 
istediğini söyledi. Hz. Ebu Bekir'in ibadet
leriyle kadın ve çocuklarını etkilernesin
den korkan Kureyş liderleri, onun açıktan 
namaz kılmaması ve Kur'an okumaması 
şartıyla bu himayeyi kabul etti. Fakat kısa 
bir süre sonra Hz. Ebu Bekir, evinin bah
çesine yaptırdığı küçük bir mescidde ale
ni ibadete, özellikle de Allah'ın ketarnını 
insanlara duyurmak için sesini yükselte
rek Kur'an okumaya başladı . Bunun üze
rine müşrikler İbnü'd-Dügunne'den ver
diği emanı geri almasını istediler. O da 
Hz. Ebu Bekir'e himaye şartlarını hatır
latarak tutumundan vazgeçmesini, aksi 
halde, Araplar'ın nazarında ahdini bozan 
bir kimse durumuna düşmernek için 
mecburen onların isteklerini yerine geti
receğini söyledi; Hz. Ebu Bekir de kendi
sine Allah'ın himayesinin yeteceğini be
lirterek emanını iade etti (Buhar!, "Kefa
let", 4; "Menal5ıbü'l-enşar", 45) Kaynak
larda sadece bu olay dolayısıyla anılan İb
nü'd-Dügunne'nin Mekke'nin fethinden 
sonra kabilesiyle birlikte İslamiyet'i kabul 
ettiği sanılmaktadır. Eğer bu tahmin isa
betli ise onun bilhassa Hz. Ebu Bekir ara
cılığıyla Resul-i Ekrem'i şahsen tanımış 
olduğu düşünülebilir. 

Rebia b. Rufey' b. Sa'lebe es-Sülemi. 
8 (629) yılında Temim heyetiyle birlikte 
Medine'ye gelerek İslam'a girmiştir (İbn 
Abdülber, ll, 491) Evtas Savaşı'nda (b k. 
HUNEYN GAZVESİ) müşriklerin ünlü şair
cengaveri Düreyd b. Sımme'yi öldürmek 
suretiyle düşmanın moralinin bozulma
sına ve müslümanların zafer kazanması-

na katkıda bulunduğu bilinmektedir (İbn 
İshak, s. 218-219; İbn Hişam, ll, 453-454). 
Bazı kaynaklarda Haris b. Yezid ile karış

tınldığı görülür. Mesela Kirmani, İbn İs
hak'ın Hz. Ebu Bekir'in hamisi İbnü'd-Dü
gunne'nin adını Rebia b. Rufey' şeklinde 
verdiğini ( Şerf:ıu '1-Bul]ari, X. 126). Diyar
bekri de Kare kabilesi reisinin adının Re
bia olduğunu (Tarif] u '1-l]amis, I, 319-320) 
söylemiş, Mehmed Zihni Efendi ise Hu
neyn Gazvesi'nde bulunan ve Evtas'ta Dü
reyd b. Sımme'yi öldüren İbnü'd-Dügun
ne ile Mekke'de Hz. Ebu Bekir'i himaye 
eden İbnü'd-Dügunne'nin aynı kişi oldu
ğu sonucuna varmıştır (el-Hakaik, 1, 16). 
İbn Hacer, İbnü'd-Dügunne lakabıyla ta
nınan Rebla b. Rufey' b. Sa'lebe'nin Süte
mi olduğunu belirterek İbn İshak'ın Hz. 
Ebu Bekir'in hicret kıssası arasında ilişki 
kurduğu kişinin o olmadığını söylemekte
dir (Fetf:ıu'l-bari, VII, 274) Gerçekten de 
İbn İshak'ın Muhammed Hamidullah ta
rafından yapılan neşrinde böyle bir kayıt 
yoktur (islam Peygamberi, ı. 218-219). 
Ayrıca İbn Hacer el-İşabe'sinde de sa
habe olarak tanıttığı Rebla'nın Hz. Ebu 
Bekir'i himaye edenden farklı bir kişi 
olduğunu belirtmektedir. O, Düreyd b. 
Sımme'yi öldürmesiyle ün kazanmıştır 
(1, 507). 

Habis. Beni Kelb kabilesine mensup
tur. Hakkında, adını sahabe arasında sa
yan İbn Hacer'in kaydettiği İslam'a giri
şiyle ilgili rivayetten başka bilgi yoktur. Bu 
rivayete göre Habis yanında çalıştığı Adi 
b. Hatim'e, gözüne iki defa eski dinlerinin 
Hz. Muhammed'in diniyle kaldırıldığına 
dair şiirler söyleyen bir cinin göründüğü

nü ve kendisinin de bunun üzerine İsla
m iyet'i kabui ettiğini söylemiştir (el-işa· 
be, I, 284-285; Fetf:ıu'l-bari, VII, 274). 
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İBNÜ'd-DÜMEYNE 
(~..\ll w-!1) 

Ebü's-Seri Abdullah 
b. Ubeydillah b. Ahmed ei-Has'ami 

(ö. 11./VIII. yüzyılın sonları) 

İlk dönem 
Abbasi şairlerinden. 

_j 

KuzeyYemen'de doğdu, Has'am kabile
sinin Beni Amir b. Teymullah koluna men
suptur. Annesi Dümeyne de aynı kabi
lenin Beni Selül kolundan Huzeyfe es-Se
lüli'nin kızıdır. Medine'ye yerleştiği, ayrı
ca Basra'da oturduğu kaydedilmektedir 
(Ömer Ferruh, ll, 124). Cesur ve macera
perest bir insan olduğu, bu sebeple defa
larca hapse girdiği belirtilen İbnü'd-Dü
meyne ( a.g.e., ll. 124- ı 25), karısı Ham
ma'nın Müzahim b. Amr adında biriyle 
kendisini aldatması üzerine karısını , kı

zını. karısının akrabası olan ve kendisini 
hicveden Müzahim'i öldürmüş, bir süre 
sonra kendisi de Müzahim'in kardeşi 
Mus'ab tarafından Abla' panayınnda şiir 
okurken öldürülmüştür. C. van Arendonk 
ve divanını yayımiayan Ahmed Ratib en
Neffah, İbnü'd-Dümeyne'nin Harunürre
şld'in çağdaş ı olduğunu ve 1 90 ' lı (806) 
yıllarda ölmüş olabileceğini söylemişler

dir (iA, V/2, s. 841; Sezgin, ll, 445-446). Zü
beyr b. Bekkar'ın (ö. 256/870), şairin çağ
daşı ve ravisi Ebu Mesleme Mevhub b. 
Reşid'den naklen şiirlerini rivayet etmiş 
olması da bu görüşü teyit etmektedir. Ay
rıca şairin katili Mus'ab'ın zindandan ka
çarak Yemen Valisi Abdullah b. Mus'ab'a 
( ö. ı 84/800) sığınınası ve şairin Dahhak b. 
Osman ei-Hazami ile ( ö. ı 80/797) alakası
nın bulunmasına dayanılarak onun 180'1i 
(796) yıllarda öldüğü de ileri sürülmekte
dir. Zirikil ile Kehhale'nin şairin 130 (747) 
yılında öldüğünü söylemelerinin bir da
yanağı yoktur. 

Medih ve hiciv türünde az şiir bırakmış 
olan İbnü'd-Dümeyne'nin manzumeleri
nin çoğu aşka dairdir. Onun şiirleri Arap 
aşk şiirlerinin en güzel örnekleri arasında 
yer alır. Bu sebeple İbn Halliki'ın kendisin
den "naihatü'I-Arab" (Arab'ın inleyen se
si) diye bahseder. Bir kısım şiirleri Mec
nun. Avf b. Muhallem ve Ce mil gibi diğer 
aşk şairlerine nisbet edilmiş (Ebu Ubeyd 
el-Bekrl, s. 490). bu tür şiirlerinden bazı

ları aslı bozularak popüler aşk şarkılarına 

dönüşmüştür. Harunürreşid başta olmak 
üzere Abbasl halifelerince beğeniimiş 
olan şiirleri İbrahim ei-Mevsıli ve İshak 
ei-Mevsıll tarafından bestelenm iştİr. 
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el-Ijamase (Ebu Temmam). eş-Şlrve'ş
şu'arô.' (İbn Kuteybe). el-Egani(Ebü'l-Fe
rec el-isfahanl) gibi eski Arap şiiri ve şair
leriyle ilgili eserlerde bazı şiirleri yer alan 
İbnü'd-Dümeyne'nin divanı Muhammed 
b. Habib ve Sa'Ieb ( ö . 291/904) gibi eski 
dilciler tarafından derlenmiştir. Divan, 
Darü'I-kütübi'l-Mısriyye'deki iki yazma 
nüshasına dayanılarak M. el-Haşimi el
Bağdadi'nin yazdığı şerh ile birlikte 1337 
(1918) yılında Kahire'de yayımlanmıştır 
(el-Meşrı~. ı 920, s. 489). Ahmed Ratib en
Neffah, Muhammed b. Habib ve Sa'Ieb'in 
rivayetleriyle gelen divanın bilinen en eski 
nüshası olan Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki (Re!sülküttab Mustafa Efendi, nr. 950) 
yazmaya dayanarak eserin daha sağlık
lı bir neşrini gerçekleştirmiştir (Kahire 
ı 3 7911959). Halidiyyan tarafından el
Mu{ıtô.r min şi'ri İbni'd-Dümeyne adıy
la yapılan seçmeleri Muhtarüddin Ahmed 
neşretmiş (Aligarh ı 963). Kerim el-Ma'
süml de bazı şiirlerini yayımiarnıştır (Şe
~a{etü '1-Hind, sy. ı 5 1 ı 964]. s. 60-70). Zü
beyr b. Bekkar Kitô.bü A{ıbô.ri İbni'd
Dümeyne adıyla bir kitap yazmıştır. İbn 
Ebu Tahir TayfOr'un da böyle bir eseri ol
duğu kaydedilmektedir (İbnü'n-Ned!m, s. 
ı ı ı. ı47; Sezgin, ll, 446). 
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İBNÜ'd-DÜREYHİM 
(~.)~' 1)-!f ) 

Ebü'l-Hasen Tacüddln All 
b. Muhammed b. Abdilazlz 

es-Sa'lebl el-Mevsıll 
(ö . 762/1360) 

Çok yönlü alim ve şair. 
_j 

Zengin ve kültürlü bir ailenin çocuğu 
olarakŞaban 712'de (Aralık 1312) Musul'
da doğdu ve ilk tahsilini orada yaptı. Ebu 
Bekir b. Alemüddin Sencer el-Mevsıli'den 
Kur'an, Zeynüddin İbn Şeyhü'l-Uveyne ile 
Şerefeddin Abdullah b. Yunus'tan fıkıh 
ve Alaeddin İbnü't-Türkınani ile Şemsed
din el-isfahani'den hadis dersleri aldı. Ay
rıca Ebu Hayyan el-Endelüsi'den bazı ki
taplarını okudu. Ergenlik çağına gelince 
küçük yaşta kaybettiği babasının Musul 
şeyhülbeledinin velayetinde bulunan zen
gin mirasını almaya çalıştı; ancak sadece 
bir kısmını kurtarabildi ve bunu sermaye 
yaparak ticarete başladı. Bu amaçla önce 
Dımaşk'a, ardından Kahire'ye gitti (733/ 
ı 333) ve burada büyük bir servet edine
rek Memlük sultanlarıyla yakın ilişki kur
du. Fakat sattığı mal karşılığında devle
tin kendisine 200.000 dirhem borçlanma
sı , bundan sonraki hayatının önemli bir 
kısmını. alacağını tahsile yönelik mücade
le ile geçirmesine sebep oldu. Bu yüzden 
ei-Melikü'I-Muzaffer tarafından Dımaşk'a 
sürüldü (748/ı347); arkasından da evine 
baskın yapılarak kitaplarına el konuldu. 
Bundan sonra H alep. Dımaşk ve Kahire 
arasında bir hayli dolaşmak zorunda kal
dı. Nihayet Emeviyye Camii'ne müderris 
olarak tayin edildi; bir süre de çeşitli di
vanlarda görev yaptı. 760 (1359) yılında 
Mısır'a döndü ve Sultan en-N asır Hasan 
tarafından elçi sıfatıyla Habeşistan'a gön
derildi; ancak istemeyerek çıktığ ı bu yol
culuk sırasında Küs şehrine varınca vefat 
etti (Safer 7621 Aralık ı 360) Şevkani onun 
766 ( 1365) yılında öldüğünü söylüyorsa 
da çağdaşı ve dostu Safedi'nin verdiği yu
karıdaki tarih (A'yanü'l-'aşr, ll, 25 ı) doğ

ru olsa gerektir. 

Safedi'ye göre deha derecesinde bir ze
kaya sahip bulunan İbnü'd-Düreyhim çok 
yönlü ve çok zengin bir bilgi birikimini 
temsil etmekteydi. Mücadelelerle geçen 
elli yıllık ömründe değişik ilim daliarına 
ait olmak üzere seksen civarında eser ka
leme almıştır. Kaynaklardan öğrenildiğine 
göre bunların önemli bir kısmı sürelerin 
esrar ve faziletleriyle hurüf-ı mukattaa
nın yorumu hakkındadır. Ayrıca onun iba-

detlerin esrarı, miras hukukundaki mü
naseha hesapları, Kitab-ı Mukaddes'in 
tahrifi ve satranç oyunu gibi çok çeşitli 
konulara dair kitap ve risaleler yazdığı bi
linmektedir. Ancak daha ziyade, şifre ve 
semboller halinde yazılan bir metni çöz
menin usul ve kurallarını belirleyen "mu
amma" ile anlaşılır durumdaki bir met
ni şifreyle yazma demek olan "ta'miye" 
alanlarındaki çalışmaları ile dikkat çek
miştir. 

Eserleri. 1. Miftô.J:ıu '1-küni'ız ii izô.J:ıi'r
rumi'ız. Müellifin günümüze ulaşmayan 
izô.J:ıu'l-mübhem fi J:ıalli'l-mütercem 
adlı hacimli eserinde yer alan bilgilerin 
özetidir. Beş fasıldan meydana gelen ese
rin ilk faslında şifreyle yazılan metinleri 
anlayabilmek için çok iyi bir dil ve lugat 
bilgisine ihtiyaç bulunduğu hatırlatılır; bu 
arada Arap, Türk, Rum, Ermeni, Süryani, 
İbrani, Yunan, Hint, Kıpti ve Moğol alfa
beleri hakkında bilgi verilir. Bu durum İb
nü'd-Düreyhim'in kültürünün genişliğini 
göstermektedir. İkinci fasıl ta'miye çe
şitlerine ayrılmıştır. Üçüncü fasılda Arap 
dilinin morfolojik yapısı incelenmekte ve 
bu dildeki beş ve altı harfli (humasl, süda
si) kelimelerin başka dillerden alınma ol
duğu ileri sürülmektedir. Dördüncü fasıl 
şifreyle yazılan metinleri çözmenin yön
temlerine ayrılmıştır. Beşinci fasılda ve
rilen iki örnekle şifrelerin nasıl çözüldüğü 

gösterilmektedir. Eser, Muhammed Me
rayati, Muhammed Hassan et-Tayyan ve 
Yahya Mlr Ali tarafından 'İlmü 't-ta'miye 
ve isti{ırô.cü'l-mu'ammô. 'inde'l-'Arab 
içinde yayımlanmıştır ( Dımaşk ı407/1987, 
ı. 32 ı -365) . 2. Gayetü'l-magnem fi'l-is
mi'l-a'?am (Süleymaniye Ktp., Hacı Mah
mud Efendi, nr. 627). 3. Nehcü'ş-şavô.b 
ii ]fubJ:ıi istiktô.bi ehli'l-kitô.b. 4. Kaşide 
ii medJ:ıi'r-Resi'ıl. Otuz beyitlik bir kasi
de olup içinde geçen kelimelerin lugat ve 
gramer açısından tahlillerini de vermek
tedir (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 3342; 
bu eserlerin yazma n üshaları için ayrıca 
bk. DMBi, lll, 507). 5. Kitô.bü Menô.fi'i'l
J:ıayevô.n. Müellif nüshasıyla karşılaştırı

lan 3 Rebiülewel 755 (28 Mart 1354) ta
rihli bir yazması Madrid'de Escurial Li
brary'de (nr. 898) mevcut olup ihtiva et
tiği 250 kadar hayvan minyatürüyle de 
büyük önem taşımaktadır (Sarton, 11112, 
s. ı638-ı639). 

İbnü'd-Düreyhim'in kaynaklarda adı ge
çen eserlerinden bazıları da şunlardır : en
Nesemô.tü'l-iô.'iJ:ıa limô. ii ô.yô.ti'l-Fô.ti 
J:ıiı, el-Aşô.rü'r-rô.'i'a ii esrô.ri'l-Vô.]fı 'a, 
Kenzü'd-dürer ii J:ıuri'ıfi evô.'ili's-süver, 


