DIRAR b. EZVER
dizleri üzerinde çarpışmaya deve düşman atlarının ayağı altında ezilerek şehid düştüğü kaydedilmektedir. Ancak Yername'de bu şekilde
şehid düşen sahabinin onun kardeşi Zeyd
b. Ezver olduğu bazı kaynaklarda zikredilmektedir. Taberi ise Dırar'ın Hire. Kadisiye, Yermük, Şam ve Halep'in fethinde bulunduktan sonra 18 (639) yılında
vefat ettiğini söylemekte, İbnü'l -Esir gibi bazı tarihçiler de bu görüşü benimsemektedir. Dırar b. Ezver'in mezarı Viidilürdün'de GQrülbilevne bölgesindeki
Dırar köyünde küçük bir mescidin içinde bulunmaktadır.
rağmen

vam

Dırar'ın Cahiliye devrinden itibaren ünlü atı Muhabber'in sırtında çeşitli savaş
larda yiğitlikler gösterdiği ve katıldığı
her savaş için bir şiir söylediği rivayet
edilmekte. hayatına yer veren eserlerde
şiirlerinden örnekler bulunmaktadır. Kendisi gibi cesur ve şair olan kız kardeşi
Havle bint Ezver de Şam ve Mısır gibi ülkelerin fethinde bulunmuş ve bu savaş
lar için şiirler söylemiştir.
Dırar

b. Ezver Hz. Peygamber'den iki
hadis rivayet etmiştir. Bunlardan biri,
Resül-i Ekrem'in huzurunda kasidesini
okuduğu zaman Hz. Peygamber'in ona
iyi bir alışveriş yaptığını söylemesi, diğeri de Hz. Peygamber'e hediye olarak
sunduğu süt devesini onun emriyle sağarken kendisine Resül-i Ekrem'in, "Memeyi büsbütün kurutma!" diye ihtarda
bulunmasıdır (Müsned, IV, 76, 3 ı ı. 322,
339; Darimi. "E<,la.l,ıi", 25).
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b. Hattab b. Mirdas ei - Kuı·eş!
(ö. 12/633 [?))
Şair

sahabi.

rinin fethinde bulunduğunu kaydetmek
suretiyle çelişkiye düşmektedir.
İbn Hişam. es-Srre, ll, 410-415, 450-45 1;
İbn Sa'd, et-Tabaka~ V, 454; Cümahi, Fuhülü 'ş
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Babası Hattab, Kureyş kabilesinin bir
kolu olan Beni Fihr'in reisiydi. Kendisi
de Kureyş'in en iyi şairi ve cengaveri sayılırdı. İslamiyet'ten önce meydana gelen Ficar Savaşı'nda Beni Fihr'in bayraktarlığını yapmıştı. Uhud, Hendek gibi
muharebelerde müslümanlara karşı savaştı. Hendek Gazvesi'nde müslümanlar
tarafından açılan hendeğin üzerinden
atıyla atlayıp geçen dört kişiden biri de
o idi. Mekke fethinde müslüman oldu.

Halid b. Velid'in kardeşi Hişam b. Velid Devs kabilesinden birini öldürmüş,
Dırar bu kabileye gittiğinde Devsliler ona
h ücum ederek öldürülen adamın intikamını almak istemişlerdi. Zor durumda
kalan Dırar. Ümmü Cemi! adlı bir kadı
nın evine sığınarak hayatını kurtarabilmişti. Bu olay üzerine "Ümmü Cemii'den
bile vefalı'' sözüyle şöhrete kavuşan ka~
dın, hayatını kurtardığı Dırar b. Hattab'ın
Hz. ömer'in (Ömer b. Hattab) kardeşi ol-duğunu zannederek Medine'ye gitmişti.
Hz. Ömer, "Ben onun sadece din kardeşiyim. Kendisi gazidir. Onu nasıl himaye
ettiğini biliyoruz" diyerek ümmü Cemil'e
yardımda bulunmuştu.

Kureyş'in en iyi şairi sayılan Dıra r'ın şi
irlerinden 100 kadar beyit, çoğu İbn Hişam'ın es-Si're'sinde olmak üzere günümüze kadar gelmiştir. Hz. Ömer devrinde Hassan b. Sabit'le karşılıklı şiir söyledikleri ve Hz. ömer'in onun şiirlerinden
hoşlandığı rivayet edilmektedir. Şairliği
yanında nüktedan bir kişiliğe sahip olduğu da anlaşılmaktadır. İslamiyet'i kabul etmeden önce müslümanlarla yaptıkları savaşlardan bahisle Hz. Ebu Bekir'e "Biz Kureyş ' e sizden faydalı olduk,
çünkü biz onları cennete gönderdik. siz
ise cehenneme" dediği bilinmektedir.

Hadis rivayet edip etmediği kesin olarak bilinmeyen Dırar'ın Yername'de şe
hid düştüğü kabul edilmektedir. Ancak
bu görüşü benimsemeyen Hatib el-Bağ
dildi onun Medilin fethine katıldığını ve
Dımaşk'ta yaşadığını söylemekte, fakat
ne zaman öldüğünü zikretmemektedir.
İbnü' l-Esfr ise bir taraftan 12'de (633)
şehid olduğunu söylerken d iğer taraftan
18 (639) yılına kadar çeşitli Irak şehirle-
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Farisü'l -müslimtn Ebü 'l-Eşbal Dırgam
b. Amir b. Sewar el-Lahm!
(ö. 559/1164)

L

Fatımi

veziri, kumandan.
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Hfre Lahmf hükümdarları ailesindendir. Kaynaklarda ilk defa 548 ( 1153) yılı
olayları anlatılırken adı geçen Dırgam.
aralarında Üsame b. Münkız'ın da yer
aldığı. müstakbel vezir Abbas kumandasında Askalan'daki garnizonu Kahire'ye getirmek üzere görevlendirilen birlikte bulunuyordu.
Son büyük Fatımf veziri olan Talai' b.
Rüzzfk "Berkıyye" adıyla bir askeri sınıf
meydana getirdi ve başına yakın adamlarından Emir Dırgam'ı kumandan tayin
etti. Dırgam aynı zamanda Talai'in oğ
lu Rüzzfk'in binicilik ve atıcılık hocasıy
dı. Bu alandaki maharetinden dolayı Talai' ta rafından kendisine "Farisü'l-müslimin" lakabı verilmişti. Dırgam ' ın kuman dasında Muharrem 553 'te (Şubat 1158)
Kudüs Haçlı Krallığı'na karşı gönderilen
4000 kişilik bir ordu, 1S Safer 553 tarihinde ( 18 Mart 1158) Filistin'de Haçlılar'a
karşı zafer kazandı. Ertesi yıl vezirin oğ
lu Rüzzfk ile beraber. Yukarı M ısır'da isyan eden Behram ·a karşı gönderildiler

