
DIBACE 

önsöz" gibi anlamlar doğmuştur. Ağaçla

rın ve mermer gibi taşların damarlarına 

da bu isim verilir. İbn Mes'üd, Kur'an'da 
"ha, mim" ( r- ) harfleriyle başladıkları 
için "havamim" denilen sürelerden Mü'
min ve Ahkaf sürelerine "Dibacü'l-Kur'an" 
adını vermiştir. 

"Bir kitabın mukaddimesi, önsöz" an
lamında dibace kelimesinin yanı sıra es
kiden ve günümüzde bazı mana farkla
rıyla birlikte "mukaddime, mukaddeme, 
mukaddimat takdim, ifade, meram. ifa
de-i mahsusa, ifade-i meram. iftitah, 
methal. temhid, tasdir, giriş, başlangıç, 

önsöz, ilk söz, birkaç söz, sunuş, sunu" 
gibi kelimelerin kullanıldığı da görülmek
tedir. Ancak mukaddime diğerlerinden 
daha geniş, hatta bazan müstakil eser 
hacminde olabilmektedir. Bu arada di
bace kelimesinin klasik edebiyatta umu
miyetle manzum eserlerde ve daha özel 
bir anlamda kullanıldığı söylenebilir. 

Genellikle sanatkarın eserini meyda-
1 

na getiriş sebeplerini (sebeb-i te'ITf) an
lattığı bu ilk bölüm ayrıca yazarın sanat 
anlayışı ve dünya görüşü gibi hususları, 

bazan hayatına dair bilgileri, eseri oku
yanlardan bazı isteklerini ihtiva edebi
lir. Bilhassa divan dibacelerinde İslami
yet'ten sonra şiirin ve şairin durumu, 
vahiy ve ilhamın karşılaştırılması. pey
gamberle şairin farkı, şairi divan terti
bine yöneiten amiller. şairlerin birer ten- ı 
kit mahiyetinde olan birbirleri hakkın
daki telakkileri, özel anekdot ve nakille- ı 
ri bulmak mümkündür. Bu bakımdan di
baceler sanatkarın şahsiyetini. sanat an
layışını ve dünya görüşünü aydınlatma

da, eski Türk edebiyatını aniayıp onun 
hakkında daha doğru hükümler verme-
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de, edebiyat estetiği , tenkit tarihi, me
tin tahlili ve şerhi gibi değişik sahalar
da çok önemli ve otantik birer kaynak 
olarak kabul edilmelidir. Bazı eserlerde 
tevhid, münacat, na't ve kasidelerden 
sonra gelen "sebeb-i te'lif" bölümleriy
le başkaları tarafından yazılan takrizle
ri , hat imeleri ve esere sonradan müs
tensihin yaptığı ilavelerle notları da bu i 

ı 

yönde değerlendirmek uygun olacaktır. 

Yapılan bir araştırmada, İstanbul kü- : 
tüphanelerinde bulunan 492 şaire ait 
2SOO'ün üzerindeki divan nüshasında 

sadece otuz sekiz şaire ait Türkçe diba
ce tesbit edilmiştir. Bu durumu. divan 
şairlerinin dibace yazma geleneğine sa
hip olmadığı şeklinde açıklamak müm
künse de şairlerden bir kısmının dibace 1 

yazmalarına karşılık, müstensihlerin di
van edebiyatını bir şiir edebiyatı olarak 
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kabul edip çoğunlukla mensur olan bu 
dibaceleri istinsah etmedikleri şeklinde 
açıklamak da mümkündür. Nitekim bir 
şairin çeşitli divan nüshalarından sade
ce birinde veya birkaçında dibaceye rast
lanmaktadır. Bunun yanında bazı divan
ların şairin ölümünden sonra tertip edil
diği bilinmektedir. Bu sebeple divan ter
tip eden kimselerin yazmış olduğu diba
celerle Türkçe divanlardaki Arapça ve 
Farsça dibacelerin bu sayıya dahil edi!-

. mediğini belirtmek gerekir. 

Türkçe ilk divan dibacesi yazarı ola
rak elde üç dibacesi bulunan Ali Şir Ne
vai (ö. 906/ 1501) kabul edilebilir. Bun
dan sonra Türkçe divan dibacesi yazan 
şairleri şu şekilde sıralamak mümkün
dür: Sursalı Ahmed Paşa (ö. 902 / 1496-
97), Necati Bey (ö 914 / 1509), Revani Çe
lebi (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), Mi
sali (XVI yüzyıl) , Ulvi (ö. 993 / 1585), Ci
nani(ö 1004/ 1595), Nev'i(ö. ı007/ 1599), 

Gelibolulu Mustafa Ali (ö. 1008/ 1600), 
Vuküfi (XVI-XVII yüzyıl) , Nev'izade Atai 
(ö. 1045/ 1635), Ali (ö. 1058/ 1648), Na
diri (ö. 1061 / 1651), Abdülahad Nuri (ö. 
ıo61 1 1651 ), Şerifi (XVIl yüzyıl), Sıdki Pa
şa (ö. XVII. yüzyıl), Nazik (ö. 1098/ 1686), 
Abbas Yari (XVII. yüzyıl), Hüsamzade Fey
zi (XVII. yüzyıl), Edib (ö 1099/ 1688), Hu
lüsi(ö. ıı67/ 1753) , Re'fet(ö.1ı79/ 1765) , 

Ni'meti (ö. 1186/ 1772), Hanif Bey (ö. 
1ı89/ 1775), Safayi (XVIII yüzyıl), Nuri 
Bey (ö. ı 213 / 1798), Keçecizade izzet Mol
la (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 ). 

istanbul kütüphanelerinde bunların 
yanı sıra Arapça veya Farsça olarak ya
hut şairi dışında bir başkası tarafından 
kaleme alınmış Türkçe on beş divan di
bacesi tesbit edilmiştir. 

Eski Türk edebiyatının divanlar dışın
. da kalan manzum türlerinde müstakil 
dibacelere pek rastlanmaz. Mesela İs
lami dönem edebiyatının bilinen ilk ör
neklerinden olan Yusuf Has Hacib'in Ku
tadgu Bilig 'i ile Edib Ahmed Yükneki'
nin Atebetü'l-hakayık 'ında, Kutb'un 
Hüsrev ü Şirin 'i ve Yazıcıoğlu Mehmed'in 
Muhammediye'sinde, Ali Şir Neviii'nin 
hamsesini teşkil eden mesnevilerinde, 
Nev'izade Atai'nin Nizarni-i Geneevi'ye 
nazire olarak yazdığı Heft Han 'ında kla
sik plana uygun olarak tevhid, münacat, 

' na't ve methiye mahiyetindeki kaside-

mesnevi parçalarından sonra sebeb-i te'
lifin eserin içinde manzum olarak açık
landığı görülür. Ancak bütün bu eser
lerde her zaman aynı yolun takip edildi
ğini söylemek mümkün değildir. Mese
la Fuzüli'nin Leyld vü Mecnıln 'unda se
beb-i te' lifi anlatan mısralardan önce 
sakinarnelerin araya girmesi dışında ese
rin başına müstakil bir mensur dibace 
konduğu da görülmektedir. Mensur eser
lerde ise dibace yazma geleneğinin çok 
daha kuwetli bir şekilde benimsenmiş 
olduğunu söylemek mümkündür (bk. MU

KADDİME). 
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Burhaneddin İbn Ferhun'un 
(ö. 799 / 1397) 

Maliki alimlerine dair 
biyografik eseri. 

_j 

'"['aba~Ütü culema, i'l- CArab ve '"['aba
~ütü ·ı-Maliki yy e 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 yay
gın olduğu bölgelerde VIII. (XIV.) yüzyı
lın sonlarına kadar görülen ilmi hareket 
ve birikim konusunda temel kaynak ni
teliğinde olan eserine, muhtevayla ilgili 
genel bir giriş ve biyografi sahiplerinin 
isimlerini kapsayan umumi bir liste ile 
başlamakta, bunu Maliki mezhebini di
ğerlerine tercih sebepleri ve imam Ma
lik'in biyografısinin yer aldığı on bir bab
lık geniş bir mukaddime takip etmek-



tedir. İbn Ferhün, yaklaşık 630 biyogra
fıyi ihtiva eden eserini biyografı sahiple
rinin ilk isimlerine göre alfabetik olarak 
düzenlemekle birlikte her isim grubunu 
kendi içinde zaman ve mekan bakımın
dan tabakalara ayırmaya çalışmış, fakat 
kendisinin de ifade ettiğ i gibi aceleye 
gelmesi sebebiyle son şeklini veremedi
ği için güzel bir sistem oluşturamamış
tır. Müellifin bildirdiğine göre 761 (1360) 
yılında tamamlanan eserini, ölümüne ka
dar geçen yaklaşık kırk yıllık süre zar
fında düzenleyememiş olması şaşırtıcı

dır. Kitapta 761 yılından sonra hayatta 
olan kimselere de yer verilmesi ve bun
lar arasında tesbit edilebilen en son ve
fat tarihinin 795 (1393) olması, müelli
fin ölümüne yakın zamana kadar esere 
ilavelerde bulunduğunu göstermekte ve 
bundan dolayı son şeklinin verilemedi
ği ihtimalini düşündürmektedir. Prensip 
olarak eserinde, telifi sırasında hayatta 
olan şahıslara da yer veren müellifın son
raki dönemde sadece vefat tarihlerini 
eklemesi de mümkündür. Müellif genel
likle biyografi sahibinin ismini, nisbesi
ni, künye ve lakabını, belli ise doğum
ölüm tarih ve yerlerini, ilmi şahsiyetini, 
hocalarını, talebelerini, varsa eserlerini 
ve hayatıyla ilgili diğer bilgileri, zaman 
zaman fıkhl görüşlerinden örnekler ve 
şiirlerinden bazı beyitler de ekleyerek 
zikretmektedir. Bununla birlikte bazı bi
yografıler bir iki cümleyi geçmezken ba
zıları birkaç sayfaya ulaşmaktadır. 

ed-Dibacü '1 -mü?heb 'in telifinde fay
dalanılan yirmi kadar kaynağın adı ese
rin sonunda zikredilmiştir. En çok fay
dalandığı kaynak ise Kadi İyaz'ın Terti
bü '1- medarik 'i dir. 

Birçok defa neşredilen eser (Fas 1316, 
13ı7, 13ı 9; Kahire 1 3ı9, 1329, ı35ı; Bey
rut, ts.), son olarak önceki baskılarda ba
zı hatalar bulunduğu gerekçesiyle Mu
hammed ei-Ahmedl Ebü'n-Nür tarafın
dan tahkik edilerek yayımlanmıştır (Ka
hire ı 972). Ancak bu neşirde de bazı yan
lışlar göze çarpmaktadır. Mesela Harün 
b. Abdullah b. Zührl'nin vefat tarihi 132 
olarak verilmektedir ki doğrusu 232 'dir 
(bk. ed·Dfba.cü'l·mil?heb, ll, 349). 

Zeyilleri. 1. Tevşf]J.u'd-Dfbôc ve J:ıil

yetü '1- ibtihôc. Bedreddin el- Ka ran'ye 
(ö ıo08/ ı600) ait olup tarihverical ilim
lerinin önemini vurgulayan bir mukad
dime ile başlamaktadır. Eser, ed-Dfbô
cü'l-mü?heb'e alınmayan veya hakla
rında yeterli bilgi verilmeyen şahıslarla 
sonraki döneme ait alimlerden olmak 
üzere toplam 327 kişinin biyografisini 

ihtiva etmektedir. Karaff, Mağrib alim
lerinden eserleri kendisine ulaşmayan 
veya fıkıh kaynaklarında adına rastlama
dığı şahıslara zeylinde yer vermemiştir. 
isimlere göre alfabetik düzenlenmiş ol
makla birlikte her biyografi ilgili şahsın 
meşhur künye. nisbe veya lakabıyla baş
lamaktadır. İbn Ferhün'un, çağdaşı ol
dukları halde eserine almadığı veya hak
larında yeterli bilgi vermediği şahıslar, 
ait oldukları alfabetik grubun sonunda 
"Tetmlm" başlığı altında ayrıca sıralan
maktadır. Eserin sonunda, künyeleriyle 
bilinen bazı şahısların biyografileri yer 
almaktadır. Hemen hemen her biyogra
fide faydalandığı kaynağı zikreden ve 
zaman zaman bunları birbiriyle karşılaş
tıran Karaff, TevşfJ:ıu 'd- Dfbôc'ın telifın
de bir kısmını mukaddimede kaydettiği 
yirmi civarında eserden faydalanmıştır. 
Tertibi ve ifadesi ed-Dibôcü '1- müzheb '
inkinden daha düzgün olan bu zeylin en 
önemli özelliği, müellifin her biyografi 
sahibinin eserlerinden tesbit edebildik
lerini zaman zaman değerlendirmeye 

çalışmasıdır. Ahmed eş-Şetyevl tarafın
dan tahkik edilerek yayımlanan eserde 
(Beyrut ı 403 / ı 983) naşirin gözünden ka
çan bazı hatalara rastlanmaktadır (bun
lardan bazıları için bk. Abdülkadir Zimame, 
s. ı48-1 5 1) 2. Neylü'l-ibtihôc bi-tatrf
zi'd-Dibôc. Ahmed Baba et -Tinbüktl'
ye (ö. 1036/ 1627) ait olup Endülüs, Tu
nus, Fas ve Cezayir gibi ülkelerde yaşa
yan 802 Maliki aliminin biyografisini ih
tiva etmektedir. Neylü '1- ibtihôc Tinbük
tl'nin en meşhur eseri olup Kuzey ve Ku
zeybatı Afrika'da yetişen alimlerle ilgili 
önemli bir kaynak durumundadır. Mü
ellif eserini 7 Cemaziyelewel 1005 (27 
Aralık 1596) tarihinde Merakeş'te tamam
ladığını , ancak sonraki dönemde bazı 

ilavelerde bulunduğunu belirtmektedir. 
Tarih ve rical ilimlerinin önemi üzerinde 
duran bir mukaddime ile başlayan eser 
alfabetik olarak düzenlenmiş olup ed
Dibôcü'l-mü?heb'e alınmayan veya hak
larında yeterli bilgi verilmeyen şahıslar
la Tinbüktfnin zamanına kadar yaşamış 
alimierin biyografilerini ihtiva etmekte
dir. Eserin telifinde faydalanılan kay-

. naklar kırk kadar olup kitabın sonunda 
zikredilmiştir. Neylü 'l-ibtihôc 'ın ed
Dibôcü'l-mü?heb ile birlikte veya müs
takil olarak çeşitli baskıları yapılmıştır 

(Fas 1317 ; Kahire 1329, ı335 , 1351; Trab
lus ı 398/ ı 989; Beyrut, ts .). Muhammed 
el - Beşir Zafir ei-Ezherl (ö . ı 325/ 1907), 
eser üzerine el- Yevakitü 's- semfne if 
a 'yani me?hebi 'alim~i'l-Medine adıy
la bir zeyil yazmıştır (Kahire 1324- 1325). 

ed -DTBACÜ' 1- MÜZHEB 

Neylü'l-ibtihôc bizzat müellifi tara
fından kısaltılıp gözden geçirilerek Kifa
yetü '1- mu]J.tac li- ma ' rifeti men leyse 
fi'd-Dfbac adıyla yeni bir eser meydana 
getirilmiştir. Daha çok İbn Ferhün'un ki
tabında yer vermediği Mağrib alimlerine 
münhasır olan bu yeni eser. 1 S Safer 
1012 (25 Temmuz 1603) tarihinde Mera
keş'te tamamlanmıştır. Eserin sonunda 
müellifin kendi kaleminden, telif tarihi
ne kadar olan hayat hikayesi de yer al
makta ve bununla bir likte biyografı sa
yısı 662 olmaktadır. Tinbüktl, yazılı kay
naklarda mevcut malumata çağdaşla

rından aldığı sözlü bilgileri ve kendi göz
lemlerini de eklemiştir (yazmaları için bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 618; Suppl., ll , 7ı6). 
Bu eserin de Muhammed b. Tayyib ei
Kadirl tarafından el- İklfl ve 't- tae if tez
yfli Kifayeti 'l -muJ:ıtôc adıyla bir zeyli 
yapılmış olup Rabat'ta ei-Hizanetü'l
melekiyye'de iki nüshası mevcuttur (nr. 
1897, 3717). Ayrıca Auguste Cherbonneau, 
"Essai sur la litterature arabe au Soudan, 
d'apres le Tekmilet -ed-dibadje d'Ah
med-Baba, le Tombouctien" (Annuaire 

de la Societe archeologique de la prouin· 
ce de Constantine, llllı854-19551. s. 1-48) 
adlı makalesinde el-Kifaye'den nakil
lerde bulunmuştur. 
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