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Dihye b. Halife b. Ferve el-Kelb\' 
(ö. 50/670 [?]) 

Hz. Peygamber'in Herakleios'a 
elçi olarak gönderdiği sahabi. 

_j 

Kuzey Arabistan'daki Kelb kabilesine 
mensup olan Dihye'nin hicretten önceki 
hayatı hakkında yeterli bilgi bulunma
makla beraber onun genç yaşta sahabi 
olduğu anlaşılmaktadır. Bedir Gazvesi'n
den çok önce İslamiyet'i kabul ettiği hal
de bu savaşa katılamamış, fakat Uhud 
Gazvesi'nden itibaren önemli savaşlar
da bulunmuş, bir seriyyenin de kuman
danlığını yapmıştır. 

Hz. Peygamber, Hudeybiye Antlaşma

sı'ndan sonra heyetler tertip ederek kom
şu kabile ve devlet başkanlarına dine 
davet mektupları göndermiştir. Bunlar
dan Bizans imparatoru Herakleios'a ya
zılan mektup, Dihye b. Halife tarafindan 
hicretin 7. yılı Muharreminde (Mayıs 628) 
götürülmüştür. Dihye'nin asıl görevi, mek
tubu Herakleios'a ulaştırmak üzere Bi
zans'ın Busra (Filistin) valisine teslim et
mekti. Ancak bu sırada imparatorun Fi
listin'de bulunması sebebiyle onun hu
zuruna çıkması teklif edildi. Kaynaklar
da Dihye'nin bizzat Herakleios'la görüş
tüğü ve o esnada ticaret için Gazze'de 
bulunan Ebu Süfyan'ın da imparatorun ! 
isteği üzerine oraya gelerek görüşmede 
hazır bulunduğu belirtilir. Ancak Bizans 
kaynaklarında bu hususta herhangi bir 
bilgi mevcut değildir. Daha sonra Herak
leios Dihye'ye bir mektup verdi; mektu
bu ileri gelen hıristiyan alimi ve kendi- ' 
sinin yakın dostu Dagatır'a götürmesini 
ve İslamiyet hakkında onunla görüşme
sini istedi. Dagatır'a Hz. Peygamber'den ' 
de bir mektup getirmiş olan Dihye RO
miye'ye onun yanına gitti. Dagatır İsla
miyet'i hemen kabul ettiği gibi Rumlar'ı 
kilisede toplayarak onları da müslüman 
olmaya davet etti. Daha önce kendisi
ne son derece bağlı olmalarına rağmen , 
Rumlar bu teklif üzerine Dagatır'ı döve
rek öldürdüler (daha geniş bilgi için bk. 

DAGATIR). Muhammed Hamidullah'ın tes
bitine göre Hz. Peygamber'in Herakleios'a 
gönderdiği mektubun aslı günümüze 
kadar gelmiş bulunmaktadır (İslam Pey· 
gamberi, I, 373 vd .). 

Dihye b. Halife'nin başkanlık ettiği he
yet, dönüş yolunda (Hamidullah'a göre 
gidiştel Cüzam kabilesinin yurdundan 
geçerken Hisma mevkiinde soyulmuş, 

ancak çevredeki müslümanlar Dihye'nin 
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yardımına koşarak eşyalarını geri almış
lardır. Medine'ye dönüşte durum Hz. Pey
gamber' e anlatılınca Zeyd b. Harise ku
mandasında Cüzamlılar'a karşı bir as
keri birlik sevkedilmiştir. 

Dihye b. Halife'nin ticaretle meşgul ol
duğu ve Kur'an 'daki bir ayetin (Cum'a 
62/ ı I) onun ticaret kervanının Medine'
ye gelişi dolayısıyla indiği rivayet edil
mektedir (Fahreddin er-Razi, Vlll, 208). 
Ancak bunun gerçeğe uymadığı ve bu 
ayetin Cabir b. Abdullah'ın kervanı hak
kında nazil olduğu belirtilmektedir (İbn 
Kesir, N , 367; Elmalılı, Vli, 4992). 

Cebrail'in Dihye sOretine girerek Hz. 
Peygamber'e vahiy getirdiği ve ashap
tan birçoğunun onu Dihye zannettiği hu
susu, kaynakların ittifakla vermiş oldu
ğu bilgiler arasındadır. Enes b. Malik'in 
ifadesine göre Dihye ashabın en güze
li olup iri cüsseli ve beyaz tenli idi (bk. 
Heysemi, IX, 378). 

Dihye'nin Hz. Peygamber'den sonraki 
hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Onun 
Yermük Savaşı'na kumandan olarak ka
tıldığı, Suriye'nin fethinden sonra Şam'ın 
Mizze semtine (İbn Ebü Hatim'e göre Mı
sır'a) yerleştiği ve orada vefat ettiği ri
vayet edilir. Kaynaklarda ölüm tarihi de 
verilmemiş, sadece Muaviye devrine ka
dar yaşadığı belirtilmiştir. Bundan ha
reketle onun SO (670) yılı dolaylarında 

vefat ettiği söylenebilir. 

Dihye'nin rivayet etmiş olduğu hadis 
sayısı beş civarındadır. 
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DIKÜLCİN 
( ı?.JI 4,) ) 

Ebü Muhammed Abdüsselam 
b. Rağban b. Abdisselam 

b. Hab\'b ei-Hıms\' el-Kelb\' 
(ö. 235/850) 

Arap şairi. 
_j 

Aslen Humus'a bağlı Selemye'den olup 
161 (777-78) yılında Humus'ta doğdu. 
Göz renginin koyu yeşil olması sebebiy
le "cin horozu" manasma "Dikü'I-cinn" 
lakabı ile meşhur olmuştur. Büyük de
desi Habib b. Abdullah, Halife Ebu Ca'fer 
el-Mansür zamanında Oivanü'l-ata gö
revinde bulunmuştur. Dikülcin ömrünün 
çoğunu Humus'ta geçirmiş, Suriye böl
gesinden hiç ayrı lmamış, hatta hilafet 
merkezi olan Bağdat'a dahi gitmemiş
tir. Yazdığı şiiriere karşılık kimseden ca
ize istemediği gibi kimseyi de hicvet
memiştir. Aynı dönemin şairlerinde pek 
nadir görülen bu tutum, onun şiir konu
sunda kendisine güvensizliğinden kay
naklanmış olabilir. Nitekim Mısır'a gider
ken Humus'a da uğrayan Ebu Nüvas Di
külcin'le görüşmek istemişse de Ebu Nü
vas'a göre daha aşağı seviyede bir şair 
olduğunu düşünen Dikülcin onunla gö
rüşmekten kaçınmış, ancak Ebü Nüvas'ın 

ısrarı üzerine görüşmeyi kabul etmiştir. 
Suriye bölgesinin dışına çıkmaması şöh
retinin ve şiirlerinin yayılmasına engel 
olmuştur. Buna rağmen şiir tenkitçileri 
ve raviler onun usta bir şair olduğunu 
ifade etmektedirler. 

Kaynaklarda mOtedil bir Şii olduğu kay
dedilen Dikülcin, Ahmed b. Ali el-Haşi
mfnin ölümü üzerine yazdığı ve kardeşi 
Ca'fer b. Ali el-Haşimfye taziye için sun
duğu mersiyede gulat-ı Şia'ya mensup 
olanların imarolarına atfettiği sıfatları 

Ahmed b. Ali için kullanmıştır. 

ŞuObiyye taraftarı olan Dikülcin, Arap 
ırkçılığını eleştirerek Suriyeli hemşehri
lerini Araplar'a karşı savunmuştur. Arap 
olmayanları hakir görenlere, "Arap'ın bi
ze bir üstünlüğü yoktur; biz de onlar da 
İbrahim'in çocuklarıyız, onlar gibi biz de 
İslamiyet'i kabul ettik" derdi. Ayrıca bir 
şiirinde, Mudar kabilesine ait üç ev dı
şında tamamı Yemenli Kahtaniler'den 
meydana gelen Humuslular'ın, Mudar 
kabilesinin bir koluna mensup olan Hz. 
Peygamber'e minberde üç defa salatü 
selam getirdiği için camilerinin imamını 
kabile taassubundan dolayı görevden 
nasıl uzaklaştırdıklarını anlatır (Ebü' I
Ferec el-isfahani, XIV. 67). Şiirlerinde hem
şehrilerinin Araplar' a karşı hukukunu sa-


