DfBACE
ve Behram'ı yenilgiye uğrattılar. Hacibü'lhüccab ve naibü'l-bab (sahibü'l-bab) unvanları dikkate alınırsa Dırgam'ın Halife
A.dıd- Lidinillah'ın saray muhafız birliği
kumandanlığına kadar yükseldiği söyle ·
nebilir.
Vezir Talai'in Ramazan 556'da (Eylül
1161) bir suikast sonucunda ağır yaralanması ve birkaç gün sonra da ölümü
üzerine yerine oğlu Rüzzik vezir tayin
edildi. Bu sırada Kudüs Kralı Amaury,
Talai' tarafından vaad edilen yıllık verginin ödenmemesini bahane ederek Mısır
üzerine yürüdü (Ş ewa l 5571 Eylül 1162).
Yapılan savaşta Dırgam kumandasında

ki Mısır ordusu Amaury'ye yenilerek Kahire'nin doğusundaki BilbTs'e çekildi ve
Nil bentlerini açıp Amaury'yi çekilmeye
zorladı (Guillaume de Tyr., 1/2. s. 890-891 ;
Derenbourg, ll, 203-204, 208 - 209) Dır
gam daha sonra Garbiye'de çıkan bir isyanı bastırmakla görevlendirildi. Bu sı
rada Fatımi Devleti zayıf durumda ve ülke karışıklık içinde idi. Safer 558'de (Ocak
1163) Şaver b. MücTr Fatımı veziri oldu
ve RüzzTk b. Talai' hapsedildL
Dırgam

önce RüzzTk'e yapılanlara ilgisiz kaldı ve naibü'l - bab görevini korudu. Çok geçmeden Şaver'in kendini beğenmişliği ve aç gözlülüğü Mısır'daki
emirler arasında memnuniyetsizlik uyandırdı. Muhalifler hapiste olan RüzzTk ile
temas halindeydiler ve ordu ikiye ayrıl
mıştı. Dırgam'ın başkanlığındaki muhalifler, Şaver'in büyük oğlu Tayy'ın RüzzTk'i öldürmesinden bir ay kadar sonra
22 Ramazan 558 (24 Ağustos 1163) Cuma günü isyan ettiler. İki taraf arasın
da meydana gelen savaşlarda Tay b. Saver ile kardeşi Süleyman et-TarT öldürüldü. 27 Ramazan 558 (29 Ağustos 1163)
tarihinde Dırgam vezir oldu ve "ei -Melikü'I -Mansür" lakabını aldı. Şaver ise akrabaları olan Beni MansOr'un yanına sı
ğındı: daha sonra da NOreddin Mahmud
b. Zengfden yardım almak için Dımaşk'a
gitti. 2 Şewal 558'de (3 Eylül 1163) Franklar'ın Faküs'a geldikler i haberi ulaştı.
Dırgam onlara karşı !{ardeşi Nasırülmüs
limin Hümam kumandasında bir ordu
gönderdi. Hümam yenilerek BilbTs'e çekildi. Bu defa da Nil bentleri açılarak
Franklar geri çekilmeye zorlandı.
Dırgam'ın kardeşlerinin idareye fazlaca müdahaleleri diğer emirlerinin hoş
nutsuzluğuna sebep oluyordu. Bunlardan bir kısmı Dımaşk'a giden Şaver'le
haberleşiyordu. Dırgam bu arada Nureddin Mahmud ile anlaşarak onun Şaver'e

etmesini önlemeye ça lıştı. Bunu
Kudüs Kralı Amaury'ye
yaklaştı. Aynı zamanda kuşkulandığı kumandanları ve muhaliflerini ortadan kaldırmaya karar verdi. Başta Berkıyye emTrIeri olmak üzere yetmiş kadar emTri 18
Rebiülevvel 559 (14 Şubat 1164) tarihinde vezirlik sarayında bir ziyafete çağırdı
ve hepsini kılıçtan geçirtti. Bu olay devleti daha da zayıftattı ve yüksek idarecilerden mahrum bıraktı: Dırgam'a karşı olan güveni de yok etti. Bu sırada Kudüs Kralı Amaury tekrar Mısır ' a girdi,
Dırgam yıllık vergi vermeyi kabul ederek onunla anlaşma yapmaya mecbur
kaldı. Ardından İskenderiye Valisi Mürtefi' isyan etti. Dırgam onun üzerine yine kardeşi Hümam'ı gönderdi. Hümam
Mürtefi'in i syanını bastı rdı ve Kahire'ye
getirip idam ettirdi. 25 Cemaziyelevvel
559 (20 Nisan 1164) günü Şaver ile Nureddin'in kumandan ı Şirküh ei-Mansür'un
Mısır'a yaklaştıkları haberi geldi. Bunun
üzerine Dırgam kardeşi Hümam ' ı 6000
kişilik bir süvari birliğinin başında BilbTs'e gönderdi. Ancak ŞTrkOh ile Şaver
Fatımi ordusunu yendiler (29 Nisan 1164).
Ertesi gün Hümarn Kahire'ye çekildi. ŞTr
kOh ile Şaver 6 Cemaziyelahir (1 Mayıs)
Perşembe sabahı Kahire önüne gelip Tae
denilen yere indiler. Dırgam kendi taraftarlarını toplayıp Şiiver'le Kahire dışında
karşılaştı ve büyük bir yenilgiye uğ rad ı.
Şaver ile ŞirkOh bundan sonra Fustat'ı

BİBLİYOGRAFYA :

ya rd ım

başaramayınca

aldılar. Dırgam Mısır halkından Şaver'i

destekleyenleri

üsame b. Münkız. Kitabü 'l·i'tibti.r (nşr. H .
Derenbourg), Paris 1886, tür.yer.; İbnü'ı-Esir.
el·Kamil, Xl, 291·299; İbn Hallikan, Vefeyat, ll,
440, 442, 444 ·445; İbn Vasıı. Müferricü 'l·kü·
rab (nşr. Cemaleddin eş - Şeyyal), ı , 137·139;
Safedi, el·Va{r (nşr. Vedad el-Kadi), Wiesbaden
1402/1982, XVI , 365·366; İbn Kesir. e/Bida·
ye, XII, 247 ·248; Ma krizi, e/-ljıtat, ı, 338, 358;
Il, 12·13, 78; a.mif., itti'i:lzü'l·f:ıunefa', TSMK ,
lll. Ahmed, nr. 3013, vr. 148b·155'; Ayni. 'ik·
dü 'l·cüman, TSMK, III. Ahmed, nr. 2911 / a12,
vr. 104b, 11 9b, 124•·b, 129'; XII, 99'; İbn Tağ
riberdi, en·Nücümü 'z.zahire, V, 145·146, 317,
338 ; Guillaume de Tyr., RHC (üce.), 1/ 2, s. 890·
891; H. Derenbourg, Oumara du Yemen, sa uie
et son oeuure, Paris 1897 ·1908, ı (}(jtab al-Nukat et Extrai du Divan). s. 67 vd., 73 vd .; Il 1Vie
de Oumara du Yemen), s. 101, 166, 203·204,
208·209, 257 vd., 281·303; La ne- Pooıe, Sa la·
din and the Fal/ of the Kingdam of Jerusalem,
London 1889, s. 80·82; a.mif., History of Egypt,
London 1900, s. 175·178; Hasan İbr.ahim Hasan. Tarfl)u'd·deu leti 'l ·Fatımiyye, Kahire 1981 ,
s. 188·191 , 196 ; E. Graefe, "Dırg€ını.", iA, III ,
578·579; M. Canard, "ı;>irg!!am", E/ 2 (Fr.). Il,
327·328.
r:;,ı

Jll!lıı

RAMAZAN

ŞEŞEN

DIŞ HAZİNE

L
ı

(bk. HAZİNE).

DİBACE

( ~~~)

L

Genellikle
manzum bir edebi eserin
konusu ve yazılış sebebiyle
ilgili önsözü.
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cezalandırmak

bazı kişi l erin mallarını

istedi ve
müsadere etti.

Mısır askerleriyle Halife Adıd, Dırgam'ın

mukavemet edemeyeceğini anladılar.
Halife okçulara ve saray muhafıziarına
mukavemetten vazgeçmelerini emretti.
Bu sırada Dırgam Adıd'dan yardım talebinde bulunduysa da bir sonuç alamadı ve beraberindeki otuz kadar süvari
ile Kahire'den çı kıp kaçmaya çalıştı. Şir
küh'un askerleri kendisini takip ederek
28 Cemaziyelahir 559 (23 May ı s 1164)
Cuma günü öldürdüler. Başı bir mızra
ğın ucuna geçirilerek Kahire sokakların
da dolaştınldı: cesedi ise iki üç gün öldürüldüğü yerde ka ld ı. Daha sonra Birketülfil'e götürüldü ve burada gömülüp
üzerine türbe yapıldı. Kardeşleri Nası
rüddin Hümam, Mülhem ve Hüsam da
öldürüldüler.
Dırgam Mısır' ın yetiştirdiği büyük emirlerden ve ünlü süvarilerdendi. Aynı zamanda edip ve hattat olan Dırgam ' ın
;neşhur hattat İbn Mukle üslübunda müveşşah • örnekleri yazdığı nakl edilir.

Dibace bir görüşe göre Farsça diba
kelimesinden +çe ekiyle yapılmıştır. mba ise ipekli ve renkli bir kumaşa, atıa
sa veya canfese, altın veya gümüşle karışık olarak dokunmuş ve birçok çeşidi
bulunan kumaşiara verilen isimdir. Dibacenin, "sevgilinin yüzü" anlamına gelen dibahın Arapçalaşmış şekli olan ve
"dallı çiçekli bir cins ipek kumaş ; bir yazı türü" manalarında kullanılan dibac
(deybac) kelimesinden geldiği de kaydedilmektedir (Dihhuda, "Dib&c, DibB.ce"
md leri) Kelimeye genellikle "c"li şekliy
le rastlanması ve kullanılıştaki anlamları, bu iki görüşten ikincisinin daha doğ
ru olduğu ihtimalini güçlendirmektediL
Dibace. "İran şahlarının giydiği çok süslü bir üstlük; kitabın nakışlarla müzeyyen ve müzehhep olan yüzü, süslü ilk
sayfaları · gibi milnalarda da kullanılmış
tır. Buradan mecazi olarak "her nesnenin yüzü ve başlangıcı: yumuşak cilt, sevgilinin yüzü; zengin bir üslupla yazılmış
bir beytin veya kitabın mukaddimesi,
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önsöz" gibi anlamlar doğmuştur. Ağaçla
rın ve mermer gibi taşların dama rlarına
da bu isim verilir. İbn Mes'üd, Kur'an'da
"ha, mim" (
harfleriyle başladıkları
için "havamim" denilen sürelerden Mü'min ve Ahkaf sürelerine "Dibacü'l-Kur'an "

kabul edip çoğunlukla mensur olan bu
dibaceleri istinsah etmedikleri şeklinde
açıklamak da mümkündür . Nitekim bir
şairin çeşitli divan nüshala rından sadece birinde veya birkaçında dibaceye rastlanmaktadır. Bunun yanında bazı divanların şairin ölümünden sonra tertip edildiği bilinmektedir. Bu sebeple divan tertip eden kimselerin yazmış olduğu dibacelerle Türkçe divanlardaki Arapça ve
Farsça dibacelerin bu sayıya dahil edi!. mediğini belirtmek gerekir.

r- )

adını vermiştir.

"Bir

kitabın

mukaddimesi, önsöz" andibace kelimesinin yanı sı ra eskiden ve günümüzde bazı mana farklarıyla birlikte "mukaddime, mukaddeme,
mukaddimat takdim, ifade, meram. ifade-i mahsusa, ifade-i meram. iftitah,
methal. temhid, tasdir, giriş, başlangıç,
önsöz, ilk söz, birkaç söz, sunuş, sunu "
gibi kelimelerin kullanıldığı da görülmektedir. Ancak mukaddime diğerlerinden
daha geniş , hatta bazan müstakil eser
hacminde olabilmektedir. Bu arada dibace kelimesinin klasik edebiyatta umumiyetle manzum eserlerde ve daha özel
bir anlamda kullanıldığı söylenebilir.
lamında

1

Türkçe ilk divan dibacesi yazarı olarak elde üç dibacesi bulunan Ali Şir Nevai (ö . 906 / 1501) kabul edilebilir. Bundan sonra Türkçe divan dibacesi yazan
şairleri şu şekilde sıralamak mümkündür: Sursalı Ahmed Paşa (ö . 902 / 149697), Necati Bey (ö 914 / 1509), Revani Çelebi (ö 930/ 1524), Lamii Çelebi (ö . 938 /
153 1-32), Za'fi (ö. 940/ 1533), FuzQli (963 /
1556), Celalzade Salih Çelebi (ö 973 /
1565), Taşlıca lı Yahya (ö . 990/ ı 582), Misali (XVI yü zy ıl) , Ulvi (ö . 993 / 1585), Cinani(ö 1004/ 1595), Nev'i(ö. ı007 / 1599),
Gelibolulu Mustafa Ali (ö. 1008/ 1600),
Vuküfi (XVI-XVII yüzy ıl) , Nev'izade Atai
(ö. 1045/ 1635), Ali (ö . 1058/ 1648), Nadiri (ö . 1061 / 1651), Abdülahad Nuri (ö.
ıo61 1 1651 ), Şerifi (XVIl yüzyıl), Sıdki Paşa (ö . XVII. yüzyıl), Nazik (ö . 1098/ 1686),
Abbas Yari (XVII. yüzy ıl), Hüsamzade Feyzi (XVII. yüzyıl), Edib (ö 1099/ 1688), Hulüsi(ö. ıı67 / 1753) , Re'fet(ö.1ı79 / 1765) ,
Ni'meti (ö . 1186/ 1772), Hanif Bey (ö.
1ı89 / 1775), Safayi (XVIII yüzy ıl), Nuri
Bey (ö. ı 213 / 1798), Keçecizade izzet Molla (ö . 1245 / 1829), Azmi (ö 12471 1831),
Hüsni (ö . 1263/ 1846), Ferdi (ö . 1274/
1857), Reşid (ö. 1310/ 1892), Suud (ö .
1948), Tahirülmevlevi (ö. 1951 ).

Genellikle sanatkarın eserini meydana getiriş sebeplerini (sebeb -i te'ITf) anlattığı bu ilk bölüm ayrıca yazarın sanat
anlayışı ve dünya gö rüşü gibi hususla rı,
bazan hayatına dair bilgileri, eseri okuyanlardan bazı isteklerini ihtiva edebilir. Bilhassa divan dibacelerinde İslami
yet'ten sonra şiirin ve şairin durumu,
vahiy ve ilhamın karşılaştırılması. peygamberle şairin farkı, şairi divan tertibine yöneiten amiller. şairlerin birer ten- ı
kit mahiyetinde olan birbirleri ha kkın
daki telakkileri, özel anekdot ve nakille- ı
ri bulmak mümkündür. Bu bakımdan dibaceler sanatkarın şahsiyetini. sanat anlayışını ve dünya görüşünü aydın l atma
da, eski Türk edebiyatını aniayıp onun
hakkında daha doğru hükümler verme1
de, edebiyat estetiğ i , tenkit tarihi, metin tahlili ve şerhi gibi değişik sahalaristanbul kütüphanelerinde bunların
yanı sıra Arapça veya Farsça olarak yada çok önemli ve otantik birer kaynak
hut şairi dışında bir başkası tarafından
olarak kabul edilmelidir. Bazı eserlerde
kaleme alınmış Türkçe on beş divan ditevhid, münacat, na't ve kasidelerden
bacesi tesbit edilmiştir.
sonra gelen "sebeb-i te'lif" bölümleriyle başkaları tarafından yazılan takrizleEski Türk edebiyatının divanlar dışın
ri, hat imeleri ve esere sonradan müs- . da kalan manzum türlerinde müstakil
tensihin yaptığı ilavelerle notları da bu i dibacelere pek rastlanmaz. Mesela İs
yönde değerlendirmek uygun olacaktır.
lami dönem edebiyatının bilinen ilk örYapılan bir araştırmada, İstanbul kü- : neklerinden olan Yusuf Has Hacib'in Kutüphanelerinde bulunan 492 şaire ait
tadgu Bilig 'i ile Edib Ahmed Yükneki'nin Atebetü'l-hakayık ' ında , Kutb' un
2SOO'ün üzerindeki divan nüshasında
Hüsrev ü Şirin 'i ve Yazıcıoğlu Mehmed'in
sadece otuz sekiz şaire ait Türkçe dibace tesbit edilmiştir. Bu durumu. divan
Muhammediye'sinde, Ali Şir Neviii'nin
şairlerinin dibace yazma geleneğine sahamsesini teşkil eden mesnevilerinde,
Nev'izade Atai'nin Nizarni-i Geneevi'ye
hip olmadığı şeklinde açıklamak mümkünse de şa i rlerden bir kısmının dibace 1 nazire olarak yazdığı Heft Han 'ında klayazmalarına karşı lık, müstensihlerin disik plana uygun olarak tevhid, münacat,
van edebiyatını bir şiir edebiyatı olarak ' na't ve methiye mahiyetindeki kasideı
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mesnevi parçalarından sonra sebeb-i te'lifin eserin içinde manzum olarak açık
landığı görülür. Ancak bütün bu eserlerde her zaman aynı yolun takip edildiğini söylemek mümkün değildir. Mesela Fuzüli'nin Leyld vü Mecnıln 'unda sebeb-i te'lifi anlatan mısralardan önce
sakinarnelerin araya girmesi dışında eserin başına müstakil bir mensur dibace
konduğu da görülmektedir. Mensur eserlerde ise dibace yazma geleneğinin çok
daha kuwetli bir şekilde benimsenmiş
olduğunu söylemek mümkündür (bk. MUKADDİME).
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Burhaneddin İbn Ferhun'un
(ö. 799 / 1397)
Maliki alimlerine dair
biyografik eseri.
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'"['aba~Ütü culema, i'l- CArab ve '"['aba~ütü ·ı- Maliki yye adlarıyla

da anılan
eserin tam ismi ed -Dfbdcü'l-mü?heb if
macri feti acyani culema'i'l-me?heb 'dir.
Müellif, Endülüs ve Kuzey Afrika baş
ta olmak üzere Maliki mezhebinin yaygın o lduğu bölgelerde VIII. (XIV.) yüzyı
lın sonl arına kadar görülen ilmi hareket
ve birikim konusunda temel kaynak niteliğinde olan eserine, muhtevayla ilgili
genel bir giriş ve biyografi sahiplerinin
isimlerini kapsayan umumi bir liste ile
başlamakta, bunu Maliki mezhebini diğerlerine tercih sebepleri ve imam Malik'in biyografısinin yer aldığı on bir bablık geniş bir mukaddime takip etmek-

