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Öz 

Döneminin müslüman coğrafyasını bir uçtan bir uca dolaşmış gezgin bir âlim olan İbn Dihye el-Kelbî, 

siyasal ve kültürel hareketliliğin olduğu bir zamanda yaşamıştır. Kadılık ve el-Kâmiliyye Medresesi 

idareciliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Haçlı seferlerinin sonları ile Moğol istilasının hemen 

öncesinde yaşamış bir âlim olması bakımından İbn Dihye’nin kaleme aldığı eserlerin önemli 

olduğunu söylemek mümkündür. İslamî ilimlerin birçok alanında özellikle hadis, siyer, tarih ve fıkıh 

alanlarında çok sayıda eseri bulunmaktadır. Bu eserleri yanında Arap dili ve edebiyatı çerçevesinde 

değerlendirilen eserlerinin de bulunduğu görülmektedir. İbn Dihye’nin eserlerinde takip ettiği üslup 

itibariyle, Arap dili ve edebiyatını ilgilendiren materyale sıklıkla başvurduğu görülmektedir. Biyografi 

yazarları ve çeşitli araştırmacılar tarafından Arap dilini akıcı ve usta bir şekilde kullandığı belirtilen 

İbn Dihye’nin et-Tenvîr fî Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr adlı eserinde yer verdiği çok sayıda şiir içerisinde 

şairine veya kaynağına işaret etmediği beyitler veya beyit grupları mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

Müellif tarafından kaynağından söz edilmeden esere alınmış bu şiirlerin kaynakları açısından 

incelenmesi, bir yandan söz konusu eserin güvenirliğine katkı sağlarken bir yandan da daha ziyade 

bir hadis âlimi olarak takdim edilen müellifin Arap dili ve edebiyatı konusunda da yetkin olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmamızda İbn Dihye’nin adı geçen eserinde kaynak ve şair ismine işaret 

edilmeden aktarılmış beyitlerin kaynakları açısından incelemesi yapılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Endülüs, İbn Dihye, mevlid, şiir, tenvîr 

An evaluation of poems without origin in the al-Tanwir fi Mawlid al-Siraj al-
Munir by the Andalusian scholar and literaturist Ibn Dihye 

Abstract 

Ibn Dihya al-Kelbi, a wandering scholar who traveled the Muslim geography of his time from one end 

to another, lived in a time of political and cultural mobility. He held important positions such as 

Kadylik and al-Kamiliyye Madrasa administration. It is possible to say that the works written by Ibn 

Dihya are important in terms of being a scholar who lived before the end of the Crusades and just 

before the Mongolian invasion. He has many works in many fields of Islamic sciences, especially 

hadith, seerah, history, and fiqh. In addition to these works, it is seen that there are works evaluated 

within the framework of the Arabic language and literature. As Ibn Dihya's style followed in his works, 

it is seen that he frequently applied to the material that concerns Arabic language and literature. It 

has been found that there are verses or string groups in which biographers and various researchers 

have not pointed to their poets or sources in many poems in al-Tanwir fi Mawlid al-Siraj al-Munir, 

which is stated by various researchers to use the Arabic language fluently and deftly. The examination 
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of these poems, which were taken into the work by the author without mentioning their sources, 

reveals that the author, who is presented as a hadith scholar, is also competent in Arabic language 

and literature while contributing to the reliability of the work. In this study, the mentioned poems of 

Ibn Dihya will be examined in terms of the sources of the couplets transferred without mentioning 

the source and poet name. 

Keywords: Andalus, Ibn Dihya, mawlid, poem, tanwir 

Giriş 

İbn Dihye’nin siyer konusunda kaleme aldığı et-Tenvîr fî Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr adlı eserinin 
neşredilmesi amacıyla yaptığımız çalışmalar sırasında eserin Arap dilini, edebiyatını ve şiirini 
ilgilendiren birçok materyal içerdiğini müşahede ettik. Müellif eserinin başından sonuna dek farklı 
konular içerisinde geçen Arapça kelimeler hakkında açıklamalarda bulunmuş, kullanımlarına dair 
bilgiler aktarmıştır. Kelimenin anlamı, yapısı, cümledeki kullanımı vb. yöndeki açıklamalarını 
desteklemek üzere Arap şiirinden örneklerle istişhadda bulunmasının yanında daha başka 
münasebetlerle de Arapça beyitlere yer vermiştir. Bu şiirlerin büyük bölümünü İbn Dihye, şairlerine 
nispet ederek aktarırken bir bölümüne ise herhangi bir şaire nispet etmeden ve kaynak belirtmeden yer 
vermiştir. 

Bu çalışmamızda öncelikle İbn Dihye hakkında genel bilgiler verilecektir. Ardından İbn Dihye’nin Arap 
dili ve edebiyatı alanında yetişmesine katkısı olduğu değerlendirilen ilim adamları, bu alanda kaleme 
aldığı eserleri hakkında kısaca bilgilendirme yapılacaktır. Devamında ise çalışmamızın ana konusunu 
teşkil eden şiirlerin kaynak değerlendirmesi yapılacaktır. 

İbn Dihye hakkında 

Ebü’l-HattâbEbü’l-Hattâb İbn Dihye el-Kelbî, tarihçilerin genel kabulüne göre Endülüs’te 544/1152 
yılında dünyaya gelmiş ilk eğitimini Endülüs ve Mağrib bölgesinde almış kıraat, dil, tefsir, hadis gibi 
birçok ilim dalında parlak bir ilim adamıdır (İbnü’ş-Şaar, 2005, 4:192; Selâm, 2005, 67). İki kez Dâniye 

kadılığı yapmış olup Şam, Irak, Horasan gibi çok sayıda İslam beldesine ilmi seyahatlerde bulunmuştur. 
Gittiği yerlerdeki ilim adamlarından ders aldığı gibi kendisi de tedris faaliyetinde bulunmuştur. İlim 
yolculuğunu Mısır’da noktalayıp oraya yerleşmiş olan İbn Dihye, talebelerinden olan Sultan el-Melikü’l-
Kâmil tarafından yaptırılan Dârü’l-Hadîsi’l-Kâmiliyye adlı müessesenin idareciliğine getirilmiş ve 
burada tedris faaliyetlerine devam etmiştir.2 Söz konusu idarecilikten azledilip yerine kardeşinin 
getirildiği 633/1235 yılında Mısır’da vefat etmiştir. 

Siyaset, kültür ve inanç yönünden hareketli bir dönemde yetişmiş olan İbn Dihye, dönemin müslüman 
coğrafyasını batısından doğusuna seyahat ederek çok sayıda âlimden ilim tahsil etmiştir. Çeşitli ilim 
dallarında edinmiş olduğu birikimi hadis, siyer, tarih, fıkıh, dil ve edebiyat alanlarında verdiği eserlere 
aktarmıştır. Moğol istilasının hemen öncesinde yaşamış olması bakımından İbn Dihye’nin İslam kültür 
hazinesinin genişlemesine katkı sağlayan eserleri ayrı bir önem arz etmektedir. 
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Çalışmamız çerçevesinde İbn Dihye’nin kaynaklarda tespit edilen hocaları ve eserlerinin tamamı 
hakkında bilgi verilmeyip ilgili çalışmalara işaret edilecektir. Sadece Arap dili ve edebiyatı alanında 
istifade ettiği hocaları ile bu alanda kaleme aldığı değerlendirilen eserleri üzerinde kısaca durulacaktır. 

Arap dili ve edebiyatı alanındaki hocaları 

İbn Dihye’nin yaşadığı ve her yönden hareketliliğin görüldüğü bu dönemde batıda Endülüs ve Mağrib 
bölgesinde mescitlerin ve bazı âlimlerin kendi evlerinin ilim merkezleri olarak ön plana çıktığı 
görülmektedir. Doğuda Kahire, Şam, Horasan hattı diyebileceğimiz bölgede ise ilmî merkezler olan 
mescitler ve âlimlerin evleri yanı sıra medreselerin de bulunduğu müşahede edilmektedir (Selâm, 2005, 
87). Bu durumun İbn Dihye’nin et-Tenvîr adlı bu eserinde gözlemlenmesi mümkündür. Zira kimi 
rivayetleri aktarırken o rivayeti hangi camide semâ yoluyla aldığı hakkında da bilgi vermektedir (İbn 
Dihye, 2020, 21, 157, 284). 

İbn Dihye’nin bu ilim merkezlerinde çeşitli ilim adamlarından ders aldığı ve hocalarının sayısının 
yetmişten fazla olduğu ifade edilmektedir. et-Tenvîr fî Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr’de hocalarının 
neredeyse tamamını zikretmiştir (İbn Dihye, 2020, 21, 328). İbn Dihye’nin ders aldığı âlimler arasında 
Arap dili ve edebiyatı alanında kendilerinden istifade ettiği hocaları şunlardır: 

- İbn Dihye’nin kaynaklarda tespit edilebilen ilk hocası Mağrib şairi Ebû Abdullah b. 
Habûş’tur. Bu hocasından Merâkeş’te ders almıştır.3 

- Dil ve hadis âlimi olan İbn Kurkûl Ebû İshak İbrahim el-Hamzî’den (İbn Dihye, 1954, 224-
226) ders ve icazet almıştır. 

- 565/1169 yılında yirmi yaşlarındayken Merâkeş’te fıkıh, usul, dil, nahiv ve edebiyat âlimi 
olan Ebû Bekir Meymûn el-Abderî’den ders almıştır (İbn Dihye, 1998, 23). 

- 571/1176 yılında Sebte’de kendisine ait pek çok şiiri okuduğu şair ve edebiyatçı bir ilim 
adamı olan Ebû Muhammed Şakrîk er-Ruaynî’nin cenazesine katıldı (İbn Dihye, 1954, 239-
240). 

- 572-574/1177-1179 yılları arasında İşbiliyye’de fıkıh ve nahiv âlimi Ebû Bekir b. Hayr’dan 
ders almıştır (İbn Dihye, 1954, 62). 

- Aynı yıllar arasında Merakeş’te nazım ve nesirde maharetli vezir İbnü’l-Cennân’dan ders 
aldı (İbnü’l-Cennân, 1990, 14-15; İbn Dihye, 1954, 94). 

- Kendi döneminde Arapçanın bayraktarı sayılan Ebû Muhammed Kâsım b. Abdurrahman da 
İbn Dihye’nin hocaları arasında sayılmaktadır (Selâm, 2005, 81). 

- Fıkıh, nahiv ve dil âlimi Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Kinânî’den ders 
almıştır. İbn Dihye’nin bu hocası belagat, şiir, nazım ve nesir konusunda da mahir bir ilim 
adamı sayılmaktadır (İbn Dihye, 1954, 200). 

- 581/1186 yılında Merakeş’te vefat eden hocası Ebû Kâsım es-Süheylî’den dersler aldı (İbn 
Dihye, 2020, 25, 233). İbn Dihye bu hocasından nahiv ilminin inceliklerini okuduğunu 
belirtmiştir (İbn Dihye, 1954, 230). 

- Önemli şairlerden sayılan Vezir Ebû Bekir Muhammed b. Ebü’l-Âfiye’den ders görmüştür. 
Bu hocası kendi aktardığı rivayetleriyle nazım ve nesir ürünü olan eserlerinin tamamı için 
İbn Dihye’ye ve kardeşi Ebû Amr’a icazet vermiştir (İbn Dihye, 1954, 81-82). 

- Vezir Ebu’l-Hakem Ali b. Muhammed b. Abdülmelik’ten de ders almıştır ki Ebu’l-Hakem’in 
babası, döneminin edebiyat, dil ve ensab alanında eşsiz ilim adamlarından biri kabul 
edilmektedir. İbn Dihye, Ebu’l-Hakem’in babasından rivayet ettiklerinin tamamını almıştır 
(İbn Dihye, 1954, 208-209). 

                                                             
3 Hocaları hakkında bkz. (İbn Dihye, 2020, 24-27; Selâm, 2005, 80-87; Vekkâk, 2010, 35-71) 
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- İbn Dihye, İbn Şâtır es-Serakustî’nin bazı şiirlerini İbn Müğâvir eş-Şâtıbî’den rivayet 
etmiştir (İbn Dihye, 1954, 80, 129). 

- Önde gelen nahiv âlimlerinden Ebû Cafer Ahmed b. Abdurrahman b. Madâ el-Lahmî’den 
ders almış, kendisinden şiir rivayetinde bulunmuş ve bu hocası vesilesiyle Dâniye kadılığı 
görevini yürütmüştür (İbn Dihye, 1954, 91, 187). 

- Vezir Ebû Bekir Muhammed b. Ebû Mervân hem kendi eserlerinin ve hem hocalarından 
edindiği bilgilerin rivayet edilmesi konusunda İbn Dihye’ye icazet vermiştir (İbn Dihye, 
1954, 206). 

- Fıkıh, navih ve şiir alanında mahir ilim adamı Kadı Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Lebbâl el-
Emetî de İbn Dihye’nin hocalarındandır (İbn Dihye, 1954, 181). 

- İbn Dihye’nin Mısır’da, Kaside-i Bürde müellifi Bûsirî ve onun çağdaşı olan ilim adamlarının 
talebesi olduğu da kimi araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir (İbn Dihye, 1998, 23). 

İbn Dihye’nin eğitiminde katkısı olan ve Arap dili ve edebiyatı alanında tespit edebildiğimiz hocalarının 
ardından edebiyat alanında tebarüz etmiş talebeleri arasında İbn Dihye’nin kendisine icazet verdiğini 
söyleyen hadis âlimi, edip, şair, tarihçi ve kâtip İbnü’l-Ebbâr(İbnü’l-Ebbâr, 2011, 3: 312) sayılabilir. Ayrıca 

İbnü’ş-Şaar da İbn Dihye’nin bu eserinin rivayet hakkını semâ yoluyla aldığını ifade etmektedir (İbnü’ş-
Şaar, 2005, 4: 193). 

İbn Dihye’nin Arap dili ve edebiyatı alanındaki yeri 

İbn Dihye’nin ders aldığı hocaları arasında Arap dili ve edebiyatı alanında uzman olan, kendisi edib ve 
şair olan çok sayıda hocası olduğu görülmektedir. Bu hocalarından almış olduğu eğitimle İbn Dihye’nin 
Arap diline, gramerine, nesir ve şiiriyle Arap edebiyatına dair hatırı sayılır bir birikime sahip olduğu 
sonucuna varmak mümkündür. Bu birikimi eserlerinde aktarması da almış olduğu eğitimin, 
mütalaalarının ve hafıza gücünün seviyesini göstermektedir. 

Dilci ve hafız olarak da nitelenen (Zehebî, 1985, 3: 217) İbn Dihye, ilim adamlarının değerlendirmelerine 
göre Arap dili, grameri, şiiri ve edebiyatı alanında, Arapların tarihi konusunda mükemmel bilgiye sahip, 
ifadeleri fasih bir ilim adamıydı (İbnü’l-Ebbâr, 2011, 312; İbn Dihye, 1998, 25). İbn Dihye’nin kulağı 
tırmalayan, sık kullanılmayan kelimeleri rahatlıkla kullanması dilci hafız nitelemesini haklı 
çıkarmaktadır. Bu tür kelimeleri kullanması bir yönden eleştiri konusu edilmiş (Zehebî, 1985, 3: 217). 
olsa da bir başka yönden takdir edilmektedir. Zira garib lafızları hiç zorlanmadan kullanacak derecede 
bilgi sahibi olan bir şahsın, sıklıkla kullanılan diğer lafızlar hakkındaki bilgisi kat be kat fazla olacağı 
değerlendirilmektedir (Makkarî, 1969, 2: 99). 

İbn Dihye’nin garib lafızları dahi hafızasında hazır tutup sözleri arasına rahatlıkla yerleştirdiğini ifade 
eden el-Ömerî, garib lafızların bolca kullanıldığı mektupları bulunduğunu, uykuda konuşan kimselerin 
sözlerine ve hatta kurbağa sesine benzemesinden dolayı kulak tırmalayıcı olduğunu ve bu sebeple de 
eserine almadığını ifade etmiştir (el-Ömerî, 2010, 5: 356). el-Ömerî’nin bir olumsuzluk olarak gördüğü 
bu durumu Gubrinî farklı bir açıdan bakarak değerlendirmiştir. İbn Dihye’nin garib lafızlar içeren bir 
mektubuna Gubrinî eserinde yer vermiş ve böyle lafızları kullanmayı, İbn Dihye’ye meziyet kazandıran 
ve ün sağlayan bir özellik olarak yorumlamıştır. Zira Gubrinî’ye göre herkes tarafından bilinen kelimeleri 
kullanılmak insanı alelade biri yapmaktadır (Gubrînî, 1979, 270-271; Selâm, 2005, 89). 

Arap dilini iyi kullanan bir ilim adamı olan İbn Dihye hadis, siyer ve tarih alanında çeşitli eserler kaleme 
almış bir edip olmasının yanında bir şair olduğunu ifade etmek de mümkündür. Ona ait şiirler çeşitli 
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eserlerde serpiştirilmiş olarak bulunmaktadır.4 Ayrıca İbn Dihye’nin şiirleri, onun biyografisini ele alan 
yazarlar tarafından aktarılmıştır (İbnü’ş-Şaar, 2005, 4: 192-207; Makkarî, 1969, 2: 100-103; Gubrînî, 
1979, 269-278). Bu çalışmamız çerçevesinde kendisine ait bir şiir örneğine aşağıdaki satırlarda yer 
verilecektir.  

Kendisine ait şiirler yanında İbn Dihye’nin eserlerinde Arap dili açısından yaptığı açıklamalara sıklıkla 
yer verdiği ve bu açıklamalarını yer yer Arap şiirinden istişhadlarla desteklediği veya konu bütünlüğüne 
uygun olarak birkaç beyte yer verdiği görülmektedir. et-Tenvîr adlı eserinde Abdullah, Abdülmuttalib, 
Kusay, gibi isimleri, zemzem, mesed gibi kelimeleri açıklarken, bu tutumunu müşahede etmek 
mümkündür (İbn Dihye, 2020, 103, ,106, 108, 112, 229). 

İbn Dihye’nin et-Tenvîr adlı eserinden söz etmeden önce diğer eserleri, özellikle de Arap dili ve edebiyatı 
alanında değerlendirilebilecek eserleri hakkında genel bir bilgi verilmesi yerinde olacaktır. Kaynaklarda 
İbn Dihye’ye ait olduğu ifade edilen elliye yakın eser bulunmaktadır. Bu eserlerin büyük çoğunluğunun 
günümüze ulaşmadığı, birkaç tanesinin elyazması halinde mevcut bulunduğu on küsur kadarının da 
neşredildiği belirtilmektedir (İbn Dihye, 2020, 30-35; İbn Dihye, 1954, 8-21; İbn Dihye, 1998, 27-30). 

Bu çalışma vesilesiyle Eserleri içinde Arap dili ve edebiyatı alanına dâhil olduğu değerlendirilenler 
şunlardır: 

el-Mutrib min eş’âri ehli’l-Mağrib: Sultan el-Kâmil’in talebine binaen kaleme aldığı, Endülüs ve Mağrib 
bölgesindeki şairlerin şiirlerini aldığı bir eserdir. Eseri neşreden Ebyârî’nin değerlendirmesine göre 
edebiyat konulu, hadis yöntemli bir eserdir. Zira İbn Dihye eserine aldığı şiirleri rivayet zincirleriyle 
birlikte sunmaktadır (Selâm, 2005, 90; İbn Dihye, 1954, Y*-K* /Giriş bölümü) Burada en-Nibrâs adlı 
eserine işaret etmek de yararlı olacaktır. Şöyle ki, İbn Dihye’nin yine Sultan el-Kâmil için kaleme alığı 
bu eser, secili ifadelerin yer aldığı hoş ve edebi bir eser olarak değerlendirilmektedir (İbn Dihye, 1946, 
L / Giriş bölümü). 

Tenbîhü’l-besâir fî esmâi ümmi’l-kebâir: Arap dilinde şarap ile ilgili olan kelimeleri derlediği, çeşitli 
rivayetlere ve şiirlere dayanarak açıkladığı ve İslam hukukuna dair bilgiler aktardığı bir eserdir. Eser 
Lütfî Mansûr tarafından neşredilmiştir (İbn Dihye, 2007). 

İbn Dihye’nin neşredilmiş olan bu eserlerinden başka henüz yazma halinde bulunduğu belirtilen ve Arap 
Dili ve edebiyatı alanında değerlendirilmesi mümkün olan eserleri şunlardır: Ta’lîk alâ Şihâbu’l-ahbâr 
fi’l-hikem ve’l-emsâl ve’l-âdâb mine’l-ehâdîsi’n-nebeviyye, Şerhu esmâi’n-Nebî (sav), Hutbeler (Selâm, 
2005, 90; Özdemir, 1999, XIX/413-414). 

et-Tenvîr fi Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr adlı eseri 

Bu çalışmamızın çerçevesini teşkil eden et-Tenvîr fi Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr adlı eserini İbn Dihye, 
Endülüs’ten Horasan’a uzanan ve Mısır’da noktalanan yolculuğunun önemli bir durağını teşkil eden 
Erbil şehrinde kaleme almıştır. Şehrin atabeyi Muzafferüddin Kökbörü için et-Tenvîr adlı eserini kaleme 
almış ve Kökbörü’nün izzet ve ikramlarına mazhar olmuştur (İbnü’ş-Şaar, 2005, 4:193). Hz. 
Peygamber’in mevlidi münasebetiyle yapılan merasimlere Kökbörü’nün verdiği öneme binaen kaleme 
aldığı bu eserini İbn Dihye, Kökbörü’ye okumuştur. 

                                                             
4  Örnek olarak İbn Dihye’ye ait bir kaside için bkz. (Erkan - Dündar, 2019) 
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et-Tenvîr Hz. Peygamber’in hayatını ele alan bir eserdir. Eserin muhtevası hakkında bilgi verirken Hz. 
Peygamber’in soyu, dünyaya gelişi, vefatı, çeşitli özellikleri ve mucizelerini ilmî nüktelerle ele alıp dikkat 
çektiğini ifade etmiştir. Bu sözleriyle eserinin muhteva açısından farklı ve yeni olduğuna işaret ederken 
dile getirdiği nüktelerin daha önce hiçbir ilim adamı ve vaiz tarafından konu edilmediğini söylemektedir 
(İbn Dihye, 2020, 36). 

Eserin neşri için yürüttüğümüz çalışmalar sırasında bir siyer metni olmasına rağmen müellifin Arap dili 
ve edebiyatını ilgilendiren çok sayıda materyale yer vermesi dikkatimizi çekti. Zira çeşitli konular 
münasebetiyle geçen isimlerin, kelimelerin açıklamalarını yapmış, kullanımları hakkında bilgiler vermiş 
ve Arap şiirinden destekleyici beyitlerle istişhadda bulunmuştur. İbn Dihye bu açıklamaları sırasında 
çok sayıda şiirden istifade etmiş ve bu şiirlerin büyük bölümünü şairlerine nispet ederek verirken bir 
kısmını ise herhangi bir şaire nispet etmeden ve kaynak belirtmeden aktarmıştır.  

Konuyla ilgili değişik çalışmalar yapılabilir. Bir makale çerçevesinde 433 varaklık eserde kaynağı 
zikredilmeyen şiirler üzerine odaklanmak istiyoruz. Bu vesileyle sondaj usulü değil eserin tamamını 
dikkate alarak İbn Dihye’nin kaynağına işaret etmeden aktardığı şiirlerin imkânlar ölçüsünde hangi 
şaire ait oldukları ve kaynakları tespit edilmeye çalışılmıştır. Şiirlerin eser içinde hangi bağlam içinde 
geçtiği hakkında kısaca bilgi verilmiş, ardından şiirin metni, devamında da şiirin ait olduğu şairin ve 
geçtiği kaynağın tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Her bir şiir veya beyit grubuna makale çerçevesinde 
farklı bir numara verilerek değerlendirilmiştir. Bunun yanında eserde geçen şiirlerin tercümesi 
yayınlamış olduğumuz eserde verildiği için Makalenin hacmi de göz önünde bulundurularak şiirlerin 
Türkçe tercümeleri verilmeyip et-Tenvîr’de yer aldığı sayfaya işaret edilecektir. 

İlgili şiirlerin kaynak araştırması 

İbn Dihye bu eserinde kimi zaman bir kelimeyle ilgili dilsel açıklamalar sadedinde, kimi zaman methiye 
maksadıyla, kimi zaman bir inanç ekolünü destekleyici ve buna karşı cevap verici mahiyette 171 kadar 
beyit ve 11 kadar mısraa yer vermiştir. İbn Diyhe, bu şiirlerden büyük bir kısmının kime ait olduğunu 
veya kim tarafından söylendiğini zikretmiş bir bölümüne ise isim ve kaynak belirtmeden “şair şöyle 
demiştir” veya “şairin şu sözlerinde” gibi ifadelerle yer vermiştir. 

Bu çalışmamızda, İbn Dihye’nin kime ait olduğuna işaret etmeden ve kaynağını belirtmeden eserine 
aldığı şiirlerin kaynaklarını tespit etmeye ilişkindir. 

1- İbn Dihye’nin eserinin ilk satırlarında ziyaret ettiği yerlerden söz ederken aşağıdaki beyitleri zikrettiği 
görülmektedir: 

َرْوا بــــــــِ  ــــْ شــــــــــــــــــَ َىن يــــــــَ ُدنـ فــــْ ــــَ ًة تـ يــــــــَ ــــِّ َول ا مــــُ يــــــــَ ــــْ م ُدنـ اهــــُ ـــــــــــَ    ِذي يـ وا الـــــــــــَّ عـــــــــــُ ـــــــــــْ َوَ نِ  الَ ى بـــــــــــِ قـــــــــــَ بـ مثـــــــــــََ  

وا إِ َ ا أَ مــــــــــَ فــــــــــَ  ٍظ َوَال َىل بــــــــــُ َربُوا َوعــــــــــْ تــــــــــَ ـــــبِ    اعــــــــــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ى قـَبْـ ـ َْ َلُهم ِيف َمْن َمضـــــــــــــــَ يِف الزََّمنِ لِ    

رِ َال  عـــْ ـــَ ونَ  يـ لِ ِألَ  فـــُ لِ  هــــــــْ مْ  الـــَفضــــــــــــــــــــــْ هـــُ لـــَ َفضـــــــــــــــــْ اخلـــــــــَْ    مْ  ْريُ فـــــــــَ َدهـــــــــُ نـــــــــْ رُّ  عـــــــــِ رَ ِيف  َوالشـــــــــــــــــــــــَّ ـــــــــَ نِ  قـ  

İbn Dihye tarafından eserinin giriş bölümünde (İbn Dihye, 2020, 70) yer verilen ve kaynaklarda tespit 
edemediğimiz bu beyitlerin kendisine ait olması muhtemeldir. İlk mısra ile İbn Şübrüme’ye ait olduğu 
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ifade edilen ve “ ًِخرٍة ُدنـَْيا ُمَولَِّية  sözlerini içeren beyitler (Ebü’d-Dünya, 1990, 260; Dîneverî, 1998, 2: 395)”َشَرْوا 

arasında benzerlik bulunduğu görülmektedir. Bu lafzî benzerlik yanında yukarıdaki beyitlerle İbn 
Şübrüme’nin işaret edilen beyitleri arasında anlam benzerliği de bulunmaktadır. İbn Dihye’ye ait olduğu 
değerlendirilen bu beyitlerin İbn Şübrüme’nin beyitlerinden ilham alınarak ve onları açıklayıcı nitelikte 
söylendiği düşünülebilir. 

2- Gittiği beldelerden söz ederken müellif, Erbil şehrine ulaştığından söz ederken Muzafferüddin 
Kökböri hakkındaki şu methiyesini zikretmiştir: 

لــُوحُ  1 ــَ ٌك يـ لــــــــِ حَــ  سِ مشــَْ  نْ مِــ  هِ يــــــــْ لَــ عَــ  مــَ ىالضــــــــــــــــُّ ــــــمــــــــَ ســـــــــــــــــــــِ    ن بــــــــَ ا وَ ي ــــــَّ  رِ دْ مــــــِ ــــــت ايــــــــِ مــــــــَ ال لُ اِم خمــــــــََ  

ـــــــــَ َال  2 ـــــــــَّ  ْريَ  غـــــــــَ ِين تـــــــــَ قـــــــــْ  يـ ــــثـ ـــ ــ َال رًا وَ ُذخـــــــــْ  اءِ نـــــــــَ ال فـــــــــْ    ــــنـــــــــَّ الَّ اَل إِ مـــــــــَ الـــــــــْ  هِ يـــــــــْ دَ ِين لـــــــــَ يــــــــــُ ـــ ـــــــــِ  الــ لُ ائ  

احِ رْ ِألَ  رْ ظُ انْ  3 َل صــــــــــــــــــَ بــــِ ـــْت بِــــ  دْ قَــــ   ـــ ـــ ـــ ـــ ال ظِ  هِ لَِبســـ تِ مـــــــــــَ كـــــــــــَ    ــــرِّ  ا َوشــــــــــــــــــــــــــَ ـــــ ــ ـــــــــــِ َض مخـــــــــــََ َ ال لُ ائ  

ـــــــَ وَ  4 ــــــــَِ وُن ِهضــــــــــــــــــــــَ تـــــــُ مـــــــُ  هُ نــــــــْ مـــــــِ  تْ وَّضــــــــــــــــــــــَ رَ تـ اا رِ كـــــــــَ    ــــزَّمـــــــــْ مـــــــــَ  هُ قـــــــــَ منـــــــــََّ  الـــــ ــــــغـــــــــَ ـــ لُ اُم اهلـــــــــَْ ال اطـــــــــِ  

هــــــــَ ميــــَِ  هِ تــــــــِ حــــَ افَــــ صــــــــــــــــــــــَ لِ  يــــعُ طــــِ تَــــ ســــــــــــــــــْ تَ  وْ لَــــ  5 ــــُ ايــــنـ ــــمـــــــــَّ لَ    ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ نـــــــــْ هـــــــــَ َ ا أَ ـ زْ  هُ ا مـــــــــِ لُ ٌن هـــــــــَ مـــــــــُ امـــــــــِ  

ْدَل يَـ ا الْ يهــــــَ فِ  اضَ فــــــَ أَ فــــــَ  6 ًال ســـــــــــــــِ لْ َدى ســـــــــــــــِ نــــــْ عــــــَ رْ    ـــــَ َىن فـــــِ تـ ـــــمـــــُ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــهِ َوى ال نَّ وَ  يــ ـــــَ  هـــــُ ُل اهــــــــِ وَ نـ  

لــــْ  دَ لــــــــَّ قــــَ تـــــَ  دْ قــــــــَ لَــــ ا فـــــَ ى هلــــــــََ رَ ُبشـــــــــــــــــــْ  7 هــــــــَ مــــُ ا كــــَ كٌ    لــــــــــِ َال  مــــــــــَ كــــــــــْ  هُ حــــــــــُ وَ وَ  رِمٌ مــــــــــَ ُل فـــــــــــَ اضــــــــــــــــــــــــِ  

وَ  8 َال َومــــــــــَ ُب وســـــــــــــــــــــــــَ بُ اهــــــــــِ ُب َرغــــــــــَ وَ  هــــــــــِ ــــــــــِ ائ قــــــــــَ    بُ َومــــــــــَ بُ تــــــــــَ كــــــــــَ َو  انــــــــــِ حــــــــــَ وَ  ائــــــــــِ ُل جــــــــــَ افــــــــــِ  

ــــــرُّ  ضِ رْ أَ  حَ يــــــــْ  وَ َ  9 ا هــــــــَ ورُ زُ يـــــــــَ  وفَ ســــــــــــــــــــــَ  ومِ الــ ــــدِّ يــــــــْ ِل زَ جنــــــــَْ  نْ مــــــــِ    ـــ ــــنِ ِن الـ ـــ وْ  يـ ُل ائــــــــِ هــــــــَ  لٌ هــــــــَ  

ظــــــــَ وَ  10 رْ  لُّ تــــــَ رًا أَ  كِ َداُر الشــــــــــــــــــــِّ ايـــــــَ هــــــْ َخصــــــــــــــــــــْ فـــــــً ــــــهِ فــــــــِ      لُ ائــــــــِ حــــــــَ  بِ ائــــــــِ تــــــــَ كــــــــَ لــــــــْ اٌح لــــــــِ شــــــــــــــــــــــَ وِ  يــ

ارِ ســــــــــــــــــــــَ ْإلِ ا لِــ يــهــــــــَ فِــ  يــفُ يــُطِــ وَ  11 ُج وَ مــــــــــــــَ دَ    ارِ صــــــــــــــــــــــَ حِ لْــ لِــ وَ   ُل خــــــــــــــِ َال خــــــــــــــَ وَ  اِورُ ســـــــــــــــــــــــــــــَ أَ الــــــــــــــِ  

ُل ابِـــ ذَ  لٌّ ظِـــ  اءِ جَـــ يْ  اهلَْ ِيف  اهُ دَ عَـــ ى وَ حَ  الضـــــــــــــــُّ ِيف    ةِ ريَ نــــــــــــِ مــــــــــــُ الــــــــــــْ  سِ مــــــــــــْ الشــــــــــــــــــــــــــَّ كــــــــــــَ   الَ  زَ َال  12  

et-Tenvîr’in (İbn Dihye, 2020, 72-73) elimizde bulunan ve tespit edebildiğimiz tek nüshasında 12 beyit 
halinde verilen bu methiye, İbnü’ş-Şaar’ın eserinde (İbnü’ş-Şaar, 2005, 5: 193-194) müellifin 
biyografisiyle ilgili bölümde kimi kelimelerindeki değişikliklerle birlikte 11 beyit olarak verilmiştir. 
İbnü’ş-Şaar, İbn Dihye’nin söz konusu eserini semâ yoluyla aldığını ifade ettikten sonra bu methiyeye 
yer vermiş ancak yukarıdaki dört numaralı beyti zikretmemiştir. Methiyedeki söz konusu eksiklik veya 
fazlalığın nüsha farkından kaynaklanan bir durum olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

3- Nesep konusunda Kureyş kelimesinin ism-i mensubuna değinirken İbn Dihye, “Kureşî” ve “Kureyşî” 
denildiğini Halil b. Ahmed’in ifadesi olarak aktarmış ve ardından da şu beyte yer vermiştir: 
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ـــــــــُ كـــــــــُ بـــــــــِ  ةٌ  هِ يـــــــــْ لـــــــــَ عـــــــــَ  يٍّ شـــــــــــــــــــــــِ يْ رَ لِّ قـ ابـــــــــَ هـــــــــَ مـــــــــَ ــــٍع إِ رِ ســـــــــــــــــــــَ    دَ اعـــــــِ  دَ َىل يـــ ـــــنــــــــَّ ــ ــــتـــــــَّ ى وَ ي ال ـــ مِ رُّ كـــــــُ ال  

Değindiği konuyu destekleyici bir tanık olarak İbn Dihye’nin zikrettiği bu beyit (İbn Dihye, 2020, 77), 
Sîbeveyh tarafından el-Kitâb’da (Sîbeveyh, 1992, 3: 337; Sîrafî, 1974, 2: 280-281) kime ait olduğu 

konusunda bilgi verilmeden aktarılmıştır. Şerhu’l-mufassal (İbn Yaîş, 2001, 3: 376), el-Fusûlu’l-hamsûn 
(Mu’ti, 1977, 251) gibi kaynaklarda da beytin kime ait olduğu konusunda herhangi bir bilgi tespit 

edilememiştir. 

Bununla birlikte bu beytin Yezîd b. Abdülmedân’a ait olduğu değerlendirmeleri de yapılmaktadır (İbn 

Sa’d, 2001, 1: 29-293; Askalânî, 1995, 6: 524). Sîbeveyh’in tanık olarak eserine aldığı şiirleri şerh eden 

Sîrâfî, aşağıdaki iki beytin Yezîd b. Abdülmedân’a ait olduğunu ifade eder (Sîrafî, 1974, 2: 240-241): 

ةٌ َوَلســـــــــــــــــــــــَ  امــــــــَ ِه َدمــــــــَ يــــــــْ لــــــــَ اِويٍّ عــــــــَ ُت ِبشـــــــــــــــــــــــَ مِ    هــــــُ ْوٍس َوَأســــــــــــــــــــْ قــــــَ ُدو بــــــِ غــــــــْ ــــــَ َدا يـ ا غــــــــَ  ِإَذا مــــــــَ

ةٌ  اضـــــــــــــــــــــــَ فـــــــــَ يَّ مـــــــــُ لـــــــــَ ُدو عـــــــــَ ِين أَغـــــــــْ نـــــــــَّ كـــــــــِ مِ   َولـــــــــَ ظـــــَّ نـــــَ ـــــمـــــُ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـ رَاِد الـــــْ اِن اجلـــــَْ يــــــــَ َأعـــــْ  ِدَالٌص كــــــــَ

İbn Dihye’nin eserinde yer verdiği beyit ile ilgili incelemesinde İbn Hişâm el-Lahmî, bu beytin -irab ve 
anlam yönünden- Yezîd b. Abdülmedân’a ait olduğu değerlendirilen yukarıdaki iki beytin tamamlayıcısı 
olduğu sonucuna varmıştır. Ancak el-Lahmî bu beyitlerin Ömer b. Rebîa’ya ait olduğunu ifade 
etmektedir (el-Lahmî, 2019, 1: 60-61). el-Lahmî’nin eserini tahkik eden Âmûdî’nin de ifade ettiği gibi bu 

beyitler Ömer b. Rebîa’nın divanında5 tespit edilememiştir. 

İbn Manzûr ise Kureyş kelimesinin ism-i mensubu hakkında bilgi verirken üç beyti de bir arada ama 
kime ait olduğuna işaret etmeden yer vermiştir (İbn Manzûr, 6: 335-336). Bununla birlikte eserinin bir 

başka yerinde “ َوَلِكنَِّين” kelimeleriyle başlayan beyti o da Yezîd b. Abdülmedân’a isnat ederek zikretmiştir 

(İbn Manzûr, 13: 301). Bu bilgiler ışığında söz konusu beytin Yezîd b. Abdülmedân’a ait olduğu 
değerlendirilebilir. 

4- Nahivcilere göre Mead, Kureyş ve Sakîf kelimelerinde en baskın kullanımın müzekkerlik ve 
munsariflik olduğuna değinmesinin ardından İbn Dihye, bu kelimelerin müennes ve gayr-i munsarif 
olarak da kullanılabileceklerini belirterek birkaç beyti tanık olarak zikretmiştir. 

Mead kelimesinin müennes olarak kullanılabileceğine dair şu beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 77): 

مَ  لــــــــِ بــــــــَ الــــــــْ  عــــــــَ دَّ وَ  نْ مــــــــِ ُل ائــــــــِ قــــــــَ عــــــــَ اريِْ غــــــــَ مــــــــَ هــــــــَ ــــــــــــْ مــــــــــــَّ اَد حمــــــــــــَُ وَّ اجلــــــــــــَْ  نَّ أَ    طــــــــــــَ  نُ ُد ب ارِدِ عــــــــــــُ  

Aynı beyte yer veren diğer kaynaklar (Sîbeveyh, 1992, 3: 250; Yakub, 1996, 2: 384; İbn Usfûr, 1998, 2: 361) 
da İbn Dihye gibi herhangi bir şaire nispet etmeden zikretmişlerdir. 

5- Kureyş kelimesinin müennes olarak kullanılabileceğini gösteren bir tanık olarak yer verdiği beyit ise 
şöyledir (İbn Dihye, 2020, 77): 

                                                             
5  Bkz. (Rebia, 1996) 
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لــــــــَ  ــــَح الْــــ امــــِ ســــــــــــــــــــــَ مَ الْــــ  بَ غــــَ ــــدُ لِــــ وَ ي ةً احــــــــَ مســــــــََ  يــــ ـــُمعِ رَ ى قُـ فَ كَ َو    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ اهَـــ ادَ ســـــــــــــــــَ ِت وَ َال ضـــــــــــــــِ يَش الــ  

İbn Dihye’nin herhangi bir şaire nispet etmeden ve kaynak belirtmeden yer verdiği bu beyit, Sîbeveyh’in 
tanık olarak eserinde zikrettiği beyitlerdendir. Sîbeveyh’in de kime ait olduğuna işaret etmeden eserine 
aldığı bu beyit İbn Manzûr ve İbn Sîde tarafından Cerîr’e nispet edilmiştir (İbn Manzûr, 2: 489; İbn Sîde, 

2000, 3: 217). Ancak Cerîr’in şiirlerinin toplandığı eserde bu beyit tespit edilememiştir. 

İbn Manzûr aynı beyte eserinin bir başka yerinde Şair Adiy b. er-Rikâ Âmilî’ye nispet ederek yer 
vermiştir (İbn Manzûr, 6: 335) ki bu beyit adı geçen şairin divanında da bulunmaktadır (Âmilî, 1990, 
40). Bu bilgilere dayanarak söz konusu beytin Adiy b. er-Rikâ’a ait olduğu sonucuna varılması 
mümkündür. 

6- Kureyş kelimesinin müzekker olarak kullanılabileceğini göstermek üzere İbn Dihye, aşağıdaki beyti 
kaynak zikretmeksizin eserine almıştır (İbn Dihye, 2020, 78): 

كَ يـــــــــــْ ــــــــــََ  شٍ يــــــــــْ رَ قـــــــــــَ  نْ اٍل مــــــــــِ جــــــــــَ رِ  نْ عــــــــــَ  تــــــــــُ رْ  بِ َال صــــــــــــــــــــــــْ ِة األَ وكــــــــــَ بــــــــــُ ى حمــــــــــَْ لــــــــــَ عــــــــــَ    دِ جــــــــــُ  

Bu beyit Müberred ve İbn Manzûr tarafından şair İbn Meyyâde’ye isnat edilmiştir (Müberred, 1997, 1: 41; 

İbn Manzûr, 12: 613). İbn Meyyâde’nin şiirlerini derlemiş olan eserde de bu beytin öncesindeki ve 

sonrasındaki beyitlerle toplam dört beyit olarak yer verilmiş ve rivayet farklılıklarına da işaret edilmiştir 
(İbn Meyyâde, 1982, 115-116). 

7- Hz. Peygamber’in soyundan ve atalarından söz ederken İbn Dihye, Kureyş kabilesinin sahip olduğu 
onur konusunda şu mısralara yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 78): 

ــــــــــُ ذَ إِ  ــــــــــْ رَ ا قـ ــــــــــَ ي اــــــــــَِ ادَ  ســــــــــــــــــــــــَ ْريُ  خــــــــــَ ىلَّ وَ ٌش تـ ـــــــَ اســـــــــــــــــــــْ فــــــــَ    ََ يـــــــْ تـ نَّ  نـــــــَ دِ حــــــــَ  أَ ِيف  ْريَ  خـــــــَ َال  نْ قـــــــِ  

ــــنـــــــــَّ هـــــــــْ رَ  ـــ ــــنـــــــــَّ َىل وْ أَ وَ  ِيبِّ ُط الــ ـــ ـــــــــَ زِ نـــــــــْ مـــــــــَ  اسِ  الــ ةً ل ـــــــِ    ـــــــْ أَ وَ  ْريٍ خـــــــَ  لِّ كــــــــُ ب ـــــنــــــــَّ رَ ثـ ــ ــــعــــــــَ ِيف  اسِ ى ال ـــ دِ دَ  ال  

İbn Dihye’nin şair ismi vermeden ve ilk mısraı eksik olarak zikrettiği bu beyitlerin şair Urve b. Üzeyne’ye 
ait olduğu Câhız tarafından ifade edilmiştir (el-Câhiz, 1998, 3: 361; Üzeyne, 1981, 319). Ayrıca adı geçen 
şairin şiirlerinin derlendiği eserde de bu beyitlerin yer aldığı görülmektedir. 

8- İbn Dihye, “آل” kelimesinin Arap dili açısından yapısı ve kullanımı hakkında değerlendirmelerde 

bulunurken siyer âlimlerinin aktardıklarını söylediği şu beyti zikretmiştir (İbn Dihye, 2020, 96): 

لـــــــــِ  ى آلِ لـــــــــَ عـــــــــَ  رْ صـــــــــــــــــــــــُ انْ وَ  ـــــبِ الصـــــــــــــــــــــــَّ ـــ ــــــهِ دِ ابــــــــــــــــِ عــــــــــــــــَ وَ     يـ ــــــ    كَ آلــــــــــــــــَ  ومَ يــــــــــــــــَ الــــــــــــــــْ  يــــ

Bunun cahiliye dönemine ait bir beyit olduğunu, baş tarafının aşağıdaki beytin oluşturduğu birkaç beyit 
arasında yer aldığını ifade etmiştir (İbn Dihye, 2020, 97): 
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ْرءَ  مـــــــــَ مَّ ِإنَّ الـــــــــْ ـــــ َالهـــــــــُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــَ ن ــــعُ     ميـــــــــَْ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـــــــــَ  ــــ ْع رِحـــــــــَ نـــــــــَ امـــــــــْ ُه فـــــــــَ لـــــــــَ    كَ َرحـــــــــْ

Batalyevsî bu beyitlerin tamamını üç beyit halinde zikreder (Batalyevsî, 1996, 1: 37) ve Hz. Peygamber’in 

dedesi Abdülmuttalib’e ait olduğunu, Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere geldiğinde bu beyitleri söylediği 
bilgisini verir (Ezraki, 2003, 548; Yakub, 1996, 5: 251; Harîrî, 1996, 41-42). 

 kök harflerinden oluşan fiilin anlamı ve kullanımı ile ilgili verdiği bilgiler sırasında İbn Dihye ”ع ب د“ -9

şu beyti zikretmiştir (İbn Dihye, 2020, 104):  

َال  ــــــُ عــــــَ ــــــَ ِين دُ بــــــــِ عــــــْ َم يـ رَ   دْ قــــــــَ ي وَ مــــــِ وْ  قـ ــــــُ ثـ ـــهـــــــِ فـــــــِ     تْ كــــــَ َ  مْ يــــ ُر مــــــــَ َأ بــــــــْ اُءوا وَ ا شــــــــــــــــــــــَ عـــــــَ    َدانُ عـــــــُ

Kime ait olduğu ve kaynağı konusunda İbn Dihye’nin herhangi bir bilgi vermediği bu beyit, İbn Sîde ve 
İbn Manzûr tarafından şair Ferezdak’a nispet edilmiştir (İbn Sîde, 2000, 2: 27; İbn Manzûr, 3: 275). 
Ancak Ferezdak’ın şiirlerinin derlendiği divanında bu beyit tespit edilememiştir (Sâvî, ty.). Daha başka 

kaynaklarda ise beyit herhangi bir şaire nispet edilmeden zikredilmiştir (Yakub, 1996, 8: 105). 

10- Yine “ع ب د” kök harflerinden oluşan fiilin kullanımıyla ilgili olarak İbn Dihye, şu beyte yer vermiştir 

(İbn Dihye, 2020, 104): 

ـــــــُ  كَ ئــــــــِ ولـــــــَ أُ  ُد أَ عــــــــــْ أَ وَ     مْ ـــــــُُ وْ جـــــــَ  هـــــــَ ِين وْ جـــــــَ هـــــــَ  نْ إِ  مٌ وْ قـ ى متــــــــــَِ ــــــــــُْ  نْ بــــــــــَ ــــــٌم بــــــــــِ جــــــــــَ    ارِمِ دَ يــــ

İbn Dihye’nin kaynağı veya söyleyeni hakkında bilgi vermediği beytin, İbnü’s-Sikkît ve Ezherî) 
tarafından Ferezdak’a ait olduğu ifade edilmiştir (İbnü’s-Sikkît, 50; Ezherî, 1964, 2: 238). Ayrıca Şürrâb ve 
Yakub da aynı şaire nispet edildiğini belirtmişlerdir (Şürrâb, 2007, 3: 17; Yakub, 1996, 7: 349). Ancak 
Ferezdak’ın şiirlerinin derlendiği eserde bu beyti tespiti yapılamamıştır (Âdil, 1998, 17: 297). 

11- Zemzem kuyusundan söz ederken İbn Dihye “زمزم” kelimesinin anlamına dair şu beyti örnek olarak 

zikretmiştir (İbn Dihye, 2020, 108): 

ـــــــــــْ  تِ مـــــــــــَ زَ مـــــــــــْ زَ  ـــــــــــَ عـــــــــــَ  سُ رْ فـــــــــــُ ال ــــــــــــــِ  ســــــــــــــــــــــــــــَ ِيف  اكَ ذَ وَ     مَ زَ مـــــــــــَ ى زَ ل مِ دَ قــــــــــــــْ ا اْألَ هــــــــــــــَ فــــــــــــــِ ال  

İbn Dihye’nin kaynak veya şair adı zikretmeksizin eserine aldığı bu beytin daha ziyade siyer ve tarih 
kaynaklarında herhangi bir şaire nispet edilmeden ve tarihçi Mesûdî’den aktarılarak yer aldığı 
görülmektedir (Mes’ûdî, 2005, 1: 185). Bu eserlerden biri de İbn Dihye’nin hocası Süheylî’nin er-Ravzu’l-

ünüf adlı eseridir (es-Süheylî, 1990, 2: 11-12). 

12- İbn Dihye, Hz. Peygamber’in amcaoğlu Abdullah b. Abbâs (ra) hakkında kısaca bilgi verip 
üstünlüklerinden söz etmiş ve İbn Abbâs’ın tüm evlatlarının benzer üstün özelliklere sahip olduğunu 
ifade ettikten sonra şu beyti zikretmiştir (İbn Dihye, 2020, 110): 

َدُهمْ  يـــــــِّ ُت ســـــــــــــــَ ـــــــْ ْل َالقـَي ُهْم تـَقـــــــُ ارِي    َمْن تـَْلَق ِمنـْ ا الســـــــــــــــــــَّ ـــــَِ رِي  َل النُُّجوِم الَِّيت َيســـــــــــــــْ    ِمثـــــْ
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İbn Dihye’nin herhangi bir şaire nispet etmeden ve kaynak belirtmeden eserine aldığı bu beyit Şerhu 
Dîvâni’l-hamâse’de Arendes el-Kilâbî’ye ait beyitler arasında zikredilmiştir (el-Merzûkî, 2003, 1595; el-

Bağdâdî, 1997, 10: 120). 

13- İbn Dihye “َلَعْمُرك” ve “َعمَرَك هللا” ifadeleriyle ilgili Arap dili yönünden açıklamalarda bulunmasının 

ardından “ع م ر” kök harflerinden oluşan birkaç kelimenin anlamı sadedinde aşağıdaki beyte yer 

vermiştir (İbn Dihye, 2020, 111): 

رُ لــــــَ خــــــْ أَ اُب وَ بــــــــَ الشــــــــــــــــــــَّ  بَ هــــــــَ ذَ  مــــــْ غــــــــــــــــَ وَ     َف الــــــعــــــَ ــــــــــــــــَ ـــدَّهــــــــــــــــْ واُن وَ خــــــــــــــــْ اْإلِ  ريََّ تـ ـــ ـــ ـــ ـــ    رُ الـ

İbn Dihye’nin kaynak belirtmeden eserine almış olduğu bu beytin Amr b. Ahmed el-Bâhilî’ye ait olduğu 
belirtilmektedir. Ezherî adı geçen şaire isnat ederek beytin sadece ilk mısraını yukarıdaki şekliyle 

zikretmiştir (Ezherî, 1964, 2: 382). Şairin şiirlerinin derlendiği eserde ise “ذهب” yerine “ن ” kelimesi yer 

almaktadır (Atvân, ty., 90). 

14- Hz. Peygamber’in soyundan söz ettiği sırada İbn Dihye, Kusay ile Uzraoğulları arasındaki irtibata 
değinmiş ve devamında da Uzraoğullarının incelik, nezaket, estetik ve aşk gibi konularda meşhur 
olduklarını ifade etmesinin ardından şu beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 112): 

ـــــَمَهى وَ الْ  نَ يْ أَ  ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ذْ ى الْ اهلَوَ ـــــ َ عــــــــُ ـــــِك أَ  فـــــــــِ ِيل  انَ كـــــــــَ   دْ قـــــــــَ     ارُ  دَ رِيُّ  ــــ ارُ طـــــــــَ وْ أَ وَ  انٌ طـــــــــَ وْ ي  

İbn Dihye’nin şair ve kaynak ismi belirtmeksizin eserine aldığı bu beyit hakkında, çağdaşı sayılabilecek 
İbnü’n-Neccâr el-Bağdâdî’ninTârîhu Bağdâd’ın zeylinde kaydettiklerinden başka bir bilgi tespit 
edilememiştir (el-Bağdâdî, 2004, 16: 200). 

15- İlyas kelimesi ile ilgili verdiği bilgiler sırasında İbn Dihye, zikrettiği birkaç beyitten aşağıdaki mısra 
ile bir sonraki beyte de yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 119): 

"احٍ صَ  وَ هُ اِن وَ وَ شْ النَّ ُس كَ ْليَ "أَ   

Bu mısraın İbnü’l-Enbârî ve ayrıca İbn Dihye’nin hocası Süheylî tarafından herhangi bir şaire nispet 
edilmeden aktarıldığı görülmektedir ( İbnü’l-Enbârî, 1987, 2: 131; es-Süheylî, 1990, 1: 58). 

16- İlyas kelimesi hakkında İbn Dihye, eserinde aşağıdaki beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 119): 

أْ ِيبَ الـــــــْ  ِين اِم َأصــــــــــــــــــــــَ يــــــــَ اُء اهلـــــــُْ دَ  ُس أَوْ يــــــــَ َّ     ابـــــــَ ِإ ينِّ فــــــــَ نْ  َال َك عــــــــَ كــــــــُ َك مــــــــَ   يــــــــَ ــــــــِ ــــــــَ ب ي ــــــــِ اا ب  

Beytin kaynaklarda iki farklı şaire nispet edildiği görülmektedir (Yakub, 1996, 8: 312). Bu şairlerden biri 
Kays b. Mülevvah’tır. Şiirlerinin derlendiği eserdeki beyit ile burada incelediğimiz beytin ikinci mısraı 
aynı olup birinci mısralarında farklılık görülmektedir (Kays b. el-Mülevvah, 1999, 102). Diğer şair ise Urve 
b. Hizâm’dır. Şaire ait şiirlerin toplandığı divanında bu beytin de zikredildiği görülmektedir (Urve b. 

Hizâm, 2014, 165). 
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17- Soyunun Hz. Hacer’e dayanması konusunda eksik bilgiye sahip olduğunu, adını vermeden, ifade 
ettiği kişiye seslenişi ardından İbn Dihye şu beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 129): 

ْدَرهُ  ُه قــــــــــَ ْفســــــــــــــــــــــــُ ْت نـــــــــــَ لــــــــــَ هــــــــــِ ْن جــــــــــَ ريُْ َرأَ     َومــــــــــَ ا َال ى غـــــــــــــَ ُه مـــــــــــــَ نـــــــــــــْ َرىُه مـــــــــــــِ   يــــــــــــــَ

İbn Dihye’nin kaynak belirtmeden ve herhangi bir şaire isnat etmeden eserine aldığı bu beyit 
Mütenebbi’ye ait şiirlerin toplandığı eserde yer almaktadır (Mütenebbî, 1983, 512). 

18- İbn Dihye “عرتة” kelimesinin anlamıyla ilgili açıklamalarında bu kelimenin birçok dala ayrılarak 

yetişen bir bitki olan mercanköşk anlamına geldiğini ifade ettikten sonra tanık olarak şu beyte yer 
vermiştir (İbn Dihye, 2020, 142): 

ـــــْ ِة أَ تــــــــَّ ســـــــــــــــــــِ بِ     مْ هُ فَـ َال خِ  يمَ قِ أُ  نْ ى أَ شـــــــــــــــَ خْ ُت أَ نــــــــْ ا كُ مــــــــَ فَ  ـــــَ مــــــــَ كـــــَ   اتٍ يــــــــَ بـ ـــــْ ا يـ ْرتُ  تُ بــــــــُ نـ   الـــــعـــــَ

İbn Dihye’nin herhangi bir şaire nispet etmeden eserinde yer verdiği bu beytin, kaynaklar tarafından 
Bureyk el-Hüzelî’ye ait olduğu belirtilmektedir (el-Hüzeli, 1965, 3: 59; İbn Manzûr, 4: 538; İbn Sîde, 2000, 

2: 44). 

19- İbn Dihye, Hz. Peygamber’in sütkardeşi Şeyma’ya ait beyitleri zikretmiş ve ardından da bazı dilsel 
tahlillere yer vermiştir. Bu tahliller içerisinde esma-i hamseden olan “فم” kelimesinin Araplar tarafından 

“mim” harfi sabit olarak kullanıldığını gösteren bir tanık olarak aşağıdaki beyti zikretmiştir (İbn Dihye, 
2020, 195): 

ُ كــــــــَ  ـــــَ وِت َال احلـــــْ ــــــهِ رْ  يـ لـــــْ يْ شـــــــــــــــــــَ  ِويــ ـــــَ هُ قـــــَ ٌء يـ هُ فـــــــَ  رِ حـــــــْ بـــــــَ  الـــــــْ ِيف وَ  آنَ مــــــــْ ُح ظـــــــَ بـــــــِ صـــــــــــــــــــــْ يُ    مــــــــُ   مــــــــُ

İbn Dihye’nin kime ait olduğuna ve kaynağına işaret etmeden eserine aldığı bu beytin kaynaklarda Rü’be 
b. el-Accâc’a ait olduğu görülmektedir (Accâc, ty., 159; Şürrâb, 2007, 3: 199). İbn Dihye’nin bu beyti 

zikretmeden önce “Recez şairi şöyle söylemiştir” şeklindeki ifadesinde recez şiirleriyle ünlü olan 
Rü’be’ye işaret ettiğini değerlendirmek mümkündür. 

20- İbn Dihye’nin Mekkeli bir recez şairine ait olduğunu ifade ettiği aşağıdaki beytin siyerle ilgili eserler 
dışında kaynağı tespit edilememiştir (İbn Dihye, 2020, 204): 

ـــــــــــَ َال  ـــجُ دِ ي خـــــــــــَ دِ هـــــــــــَ زْ  تـ ـــ ـــ ــ يءُ    دٍ مـــــــــــَّ  حمـــــــــــَُ ِيف  ي ــــــٌم ُيضـــــــــــــــــــــــِ   دِ قـــــــــَ رْ فـــــــــَ الـــــــــْ  اءِ ضـــــــــــــــــــــــَ إِ كـــــــــَ   جنـــ

İbn Dihye’nin hocası Süheylî ile Beyhekî’nin eserlerinde yer aldığını tespit ettiğimiz (es-Süheylî, 1990, 
2: 240; el-Asbahânî, 1986, 1: 91) bu beyit, Mekkelilerden veya Kureyş kabilesinde bir recez şairine olarak 
yer verilmiştir. 

21- İbn Dihye “مسد” kelimesinin anlamı hakkında aşağıdaki altı beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 

229): 
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وضِ  َمســـــــــــــــــــــــــَ َ  وَّْذ مــــــــــِ  َد اخلــــــــــُ عــــــــــَ ــــــــــَ ا فـــــــــــــَ إِ     ينِّ تـ نـــــــــــــً يـــــــــــــِّ ً لـــــــــــــَ ْد ُك لـــــــــــــَ    ّينِ إِ ْن تـــــــــــــَ

نِّ  تُ ئــــــــْ ا شـــــــــــــــــِ مــــــــَ    ئـــِ ْكســـــــــــــــــَ ن َأمشـــََط مـــُ      مـــِ

Bu mısraların Ezherî ve İbnü’s-Sikkît gibi dilcilerin eserlerinde herhangi bir şaire nispet edilmeden 
zikredildiği görülmektedir. (Ezherî, 1964, 8: 409; İbnü’s-Sikkît, 1998, 96; Yakub, 1996, 12: 265) 

22- Aynı kelimenin anlamıyla ilgili tanık olarak İbn Dihye’nin yer verdiği diğer beyit şudur (İbn Dihye, 
2020, 230): 

ٍس َال َ  بـــــــــْ بـــــــــَ  َربَّ عـــــــــَ ـــــــــُ دْ ارِْك ِيف  تـ مٍ ِيف      َأحـــــــــَ ائــــــــِ نْ  ِيف َال وَ  مْ هــــــــُ نـــــــــْ مــــــــِ   قــــــــَ دْ   مــــــــَ عــــــــَ    قـــــــــَ

َِ  اْألُ ْريِ غَ    دُّوا  دْ رَ طْ َىل شــــــــــَ ــــــَمســــــــــَ ــــــ ـــــ ـــ ـــ      اِف الــ

Bu mısraların, tespit edebildiğimiz kaynaklarda da herhangi bir şaire nispet edilmeden yer aldığı 
görülmektedir (Ezherî, 1964, 15: 40; İbn Usfûr, 1998, 1: 113; Yakub, 1996, 9: 357; İbn Cinnî, ty., 537; es-

Serakustî, 2001, 294). 

23- Yine “مسد” kelimesinin anlamı hakkında tanık olarak zikrettiği diğer beyit şudur (İbn Dihye, 2020, 

230): 

قِ  نْ رَّ مــــــــــــــــِ مــــــــــــــــَ ٍد أَ ســــــــــــــــــــــــــــــَ َومَ  نــــــــــــــــِ َ َِ     َأ َن  ـــــــــــْ َلســـــــــــــــــــــــــْ قـــــــــــَ َال اٍب وَ يـــــــــــَ نـ    قِ ائـــــــــــِ  حـــــــــــَ

Beytin yer verildiği kaynaklarda Umâre b. Târık, Osmân b. Târık6 ve Ukbe el-Hüceymî’ye nispet edildiği 
görülmektedir (İbn Manzûr, 10: 54-55, 148; 3: 402; Yakub, 1996, 11: 204; İbn Sîde, 2000, 2: 475). 

24- Aynı kelimeye ilişkin olarak şu beyte de yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 230): 

كــــــــــَ وَ  ــــــــــَ حــــــــــْ رَ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــ ـــ رَّارَاوَ ًة َومـ نْ َمســــــــــــــــــــــــــــَ وَ     رًا صــــــــــــــــــــــــَ قٍ  ًدا مــــــــــــــِ ــــــــــــــَ ارَا أَب غــــــــــــــَ    مــــــــــــــُ

Bu beytin tespit edebildiğimiz tek kaynağı İbn Dihye’nin de ifade ettiği gibi Ebû Hanîfe Dîneverî’nin 
Kitâbu’n-nebât’ıolup herhangi bir şaire nispet edilmeksizin aktarılmıştır (Dîneveri, 1974, 233). 

 ,kelimesinin anlamı konusunda tanık olarak eserine aldığı son beyit ise şöyledir (İbn Dihye ”مسد“ -25

2020, 230): 

ـــــــــْ  هـــــــــَ أَن ـــــــــُ ازِع ـــــــــَّ ت ا َومـــــــــَ يـــــــــً طـــــــــِّ ـــــمـــــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــــَمثْـُلوِث أَ     ا تـــــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ِد الــ ــــَمســـــــــــــــــــــَ ـــــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ لـ ا وْ ِ ــــــَّ    يـَْرفـَت

                                                             
6  (İbn Manzûr, 10: 148) Dipnotta ise  
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Bu beytin herhangi bir şaire nispet edilmeksizin Halil b. Ahmed’in ve İbn Dihye’nin hoca Süheylî’nin 

eserinde yer aldığını tespit ettik (Halil b. Ahmed, 1988, 2: 132; es-Süheylî, 1990, 3: 307). 

26- Hz. Peygamber’in amcası Ebû Leheb ve hanımı ile ilgili bilgiler sadedinde Leheb Sûresi ayetlerini 
açıklarken İbn Dihye, aşağıdaki beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 232): 

َ هلـــــــــََ  تُ فـــــــــْ لـــــــــَ دَ  دْ قـــــــــَ  لٍ يـــــــــْ خـــــــــَ [وَ  ـــــــــَ حتـــــــــَِ     ]لٍ يـــــــــْ ا خبـــــــــِ ُة بـ هـــــــــِ يـــــــــْ يـــــــــَّ ــــعُ ٌب َوجـــــــــِ رْ ضـــــــــــــــــــــــَ  مْ نـــــــــِ ـــ    يــ

İbn Dihye’nin yalnızca ikinci mısraını aktardığı bu beyit çeşitli kaynaklarda Amr b. Ma’dîkerin’e nispet 
edilmektedir (Şürrâb, 2007, 2: 107; Ma’dîkerib, 1985, 149). Kimi eserlerde muallaka şairlerinden 
Antere’ye nispet edildiği de görülmektedir ( Antere, 1964, 335; Yakub, 1996, 4: 361; el-Bağdâdî, 1997, 9: 
252, 257) 

27- Hz. Peygamber’in göğsünün yarılmasını anlatan hadis ile ilgili dilsel açıklamaları arasında İbn 

Dihye, “ش ر ح” kök harflerinden oluşan birkaç kelimeyi açıklamıştır. Bu kelimelerden biri olan “ ُْمَشرََّحه” 

kelimesinin kullanıldığı anlam için tanık olarak şu beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 254): 

مْ  ًدا وَ ُت كــــــــَ لــــــــْ َأكــــــــَ  دْ قــــــــَ  كــــــــَ هْ بــــــــِ حــــــــَ ـــــفــــــــَ ـــــــــــــْ رْ اّدخـــــــــــــَ  ُمثَّ     ِإنـــ هْ ُت أَل رَّحـــــــــــــَ ًة ُمشـــــــــــــــــــــــــــَ    يـــــــــــــَ

Bu beytin kaynaklarda herhangi bir şaire nispet edilmeden yer aldığı görülmektedir (Cevherî, 1990, 1: 
378; İbn Manzûr, 2: 497; Yakub, 1996, 9: 295). 

28- Allah’ın sıfatlarıyla ilgili müteşabih lafızlar konusunda İbn Dihye, mecazî kullanımdan söz ederek 
dilcilerin eserlerine aldıklarını söylediği aşağıdaki beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 282): 

ــــــــِ  اءً مــــــــَ  مْ ــــــــُُ َردْ وْ أَ فــــــــَ  ــــــــْ فــــــــَ *ب َرةٍ اءَ فــــــــَ يـ فــــــــْ ـــَّ حـــَ  دْ قــــــــَ     * قـــــــــَ ـــَّ  قَ ل ـــن مــــــــَ الْـــ  مُ جـــْ ال    ىوَ تَــــ اســــــــــــــــــْ وَ  اِينُّ يـــَ

Beyti tespit ettiğimiz kaynaklarda birinci mısraı “م  .kelimesiyle başlamaktadır ”وَصبََّحْتهم“ yerine ”فأوَرَد

Ayrıca aynı kaynaklarda herhangi bir şaire nispet edilmediği görülmektedir (Halil b. Ahmed, 1988, 3: 
126; 8: 408; Ezherî, 1964, 4: 265; İbn Manzûr, 2: 505). 

29- Allah’ın sıfatlarıyla ilgili müteşabih lafızlar hakkında sözlerinin devamında “Eşarîler uydurma bir 
beyit söylemişlerdir” diyerek aşağıdaki beyte yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 282): 

ـــــَ اســـــــــــــــــــْ  دِ قــــــــَ  رَ لـــــَ عـــــَ  رٌ ى ِبشـــــــــــــــــــْ وَ تـ نْ     اقِ ى الـــــعـــــِ يــــــــــْ ْريِ غــــــــــَ  مــــــــــِ هــــــــــْ ٍف َودَ  ســــــــــــــــــــــــَ    رَاقِ ٍم مــــــــــُ

Bazı kaynaklarda bu beytin şair Ahtal’a nispet edildiği görülmektedir (Zebîdî, 2001, 38: 331). Ancak adı 

geçen şairin şiirlerini derleyen ve şiirlerini inceleyen eserlerde bu beyit tespit edilememiştir. Araştırmacı 
Kabâve’nin, Ahtal’ın şiirlerine dair kaleme aldığı eserinde “Ahtal’a nispet edilen dizeler” adlı ek bölümde 
bu beyte de yer verdiği görülmektedir (Ahtal, 1996, 557). Bununla birlikte şaire ait şiir divanında, şairi 
ve şiirlerini inceleyen eserlerde söz konusu beytin yer almaması, Ahtal’a aidiyeti konusunda İbn 
Dihye’nin değerlendirmesini güçlendirmektedir (Ahtal - Nâsıruddîn, 1994; Hâvî, 1981). 
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30- Bir hadisin içinde geçen bazı kelimeler hakkında dille ilgili tahlilleri sırasında İbn Dihye, “كفاك” 

ifadesinin anlamı konusunda şu beyitle istişhadda bulunmuştur (İbn Dihye, 2020, 340): 

لْـــ فَــــ  َال قــــــــَ وَ  نَ قـــُ ِت الْ ْد تـــَ قــــــــَ َ حـــَ ا طــــــــَ ــــمـــَ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ وْ الــــــــْ  اكَ ذَ كــــــــَ     ـــــ ــــــــْ يــــــــْ لــــــــَ عــــــــَ  نَّ إِ  لَ قــــــــَ يـ اَك عــــــــَ ــــــــَ    ن

İbn Dihye’nin herhangi bir şaire nispet etmeden eserine aldığı bu beyit Cerîr’in şiirlerinin derlendiği 
divanda bulunmaktadır (Cerîr, 1986, 477). 

31- Yine bir hadisin kelimelerini açıklarken “واء  kelimesinin anlamı konusunda Muhammed b. Cerîr ”الّنِ

et-Taberî ile ed-Dâvûdî’nin değerlendirmelerini eleştirmekte şu beyitleri tanık olarak göstermektedir 
(İbn Dihye, 2020, 344): 

َ َال أَ  ـــــــــــِ  زُ  محـــــــــــَْ   رُ ل ـــــــــــِّ  فِ لشـــــــــــــــــــــــــُّ ـــــن ـــ ـــ قـــــــــــــَّ وَ     اءِ وَ ال عـــــــــــــَ نَّ مـــــــــــــُ    اءِ نـــــــــــــَ فـــــــــــــَ لـــــــــــــْ ِ  تٌ َال هـــــــــــــُ

كِّـــ  ِع الســـــــــــــــــِّ بــــــــَ ِيف  نيَ ضـــــــــــــــــَ ـــلـــِّ ـــْ  اتِ  ال نـ اءِ ِ  ةُ زَ محــــــــــــَْ  نَّ هــــــــــــُ جــــــــــــْ رِّ ضــــــــــــــــــــــــــَ وَ     اهــــــــَ مـــِ ــــدِّمــــــــــــَ ـــ ـــ    لــ

جــــــــِّ وَ  هــــــــَ أَ  نْ مــــــــِ  لْ عــــــــَ ــــــــِ ب ــــــــِ اي رْ ا لِ طــــــــَ ا مـــــــــِ عـــــــــَ طـــــــــَ     بٍ شــــــــــــــــــــــَ ــــرٍ دِ قـــــــــَ  نْ امـــــــــً ـــــ شــــــــــــــــــــــــِ أَ  ي    اءِ وَ و ِ

Hadis kaynaklarında ve şerhlerinde geçen bu beyitlerin şarkı söyleyen bir cariyenin sözleri olduğu 
belirtilmektedir (Aynî, 9: 90; Mübârekfûrî, 1999, 3: 332). 

32- Savaşın bazen lehte, bazen aleyhte olduğunu ifade etmede kullanılan “ِسجال” kelimesinin taşıdığı 

anlama ilişkin İbn Dihye, şu beyti tanık olarak zikretmiştir (İbn Dihye, 2020, 356):  

ْل مــــــــَ مَ  اجــــــــِ اِجْلِين ُيســــــــــــــــــــــَ َو إِ     ًدااجــــــــِ ْن ُيســــــــــــــــــــــَ لــــــــــْ ــــدَّ ـــ ُأل الـــ َربْ َىل ميــــــــــَْ ـــكــــــــــَ ــــ ِد الـــ قــــــــــْ     عــــــــــَ

Birçok kaynakta bu beytin Fazl b. Abbâs el-Lehebî’ye ait olduğu görülmektedir (el-İsfahânî, 2008, 16: 113-

114; Ezherî, 1964, 10: 586; Müberred, 1997, 1: 156; İbn Manzûr, 11: 326-327; Lehebî, 1999, 19). 

33- İbn Dihye dil açısından yaptığı bir değerlendirme sırasında “ ٍَمْيت” ve “ تَميْ  ” kelimeleri arasında, kendi 

tespitine göre, herhangi bir anlam farkı gözetilmeksizin Araplar tarafından kullanıldığını belirtmiş ve 
ardından da şu beyti tanık olarak sunmuştur (İbn Dihye, 2020, 448): 

اتَ  َس َمنْ لَيْ  تٍ  َرتاحَ اســـــــــــــــْ وَ  مــــــــَ َميــــــــْ ـــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــَّ إِ     بـ تُ مـــــــَ نـ ُت َميـــــــِّ ــــَميـــــــْ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاءِ  ا الــ    اَألْحيـــ

İbn Dihye’nin kaynak ve şair adı belirtmeksizin eserinde yer verdiği bu beytin, çeşitli eserlerde cahiliye 
dönemi şairlerinden olan Adiy b. er-Ra'lâ’a nispet edildiği görülmektedir (el-Bağdâdî, 1997, 9: 583; Şürrâb, 

2007, 1: 72; Merzübânî, 2005, 116). 

 kelimesinin kullanıldığı anlamı destekleyici bir tanık olmak üzere ibn Dihye aşağıdaki beyte ”البائن“ -34

yer vermiştir (İbn Dihye, 2020, 469): 
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اجَ وَ  ا هــــــــَ ذَ  مــــــــَ وْ هــــــــَ طـــــــــــَ     ةٌ امــــــــَ  محــــــــََ الَّ إِ  قُ ا الشــــــــــــــــَّ هـــــــــــَ َن قـــــــــــَ َ  اءُ قـــــــــــَ رْ ٌة وَ قـــــــــــَ وَّ مـــــــــــُ ـــــــــــُ ــــنـ ـــ    ارِيــــ

İbn Dihye’nin eserine aldığı bu beytin mısralarının, kaynaklarda farklı şairlere nispet edildiği 
görülmektedir. Birinci mısra Humeyd b. Sevr’e; istişhada dayanak gösterilen ikinci mısra “ َت ُمط تْت  ّوقٌة 
 ,şeklinde Kays b. Muâz’a nispet edilmiştir (İbn Sîde, 2000, 2: 522; el-Maarrî, 1992, 11; Zebîdî, 1984 ”قرِيُنها

221; Tenûhî, 1981, 34;el-Câhiz, 1998, 3: 62; ed-Dabbî, 1989, 621). 

35- İbn Dihye, Hz. Peygamber’in defin işlemlerine katılan bir bedevinin şu beyitleri okuduğunu 
söylemiştir: (İbn Dihye, 2020, 477) 

ــــَ  دَ الَّ هــــَ  ــــْ فـ طٍ  ســــــــــــــــــَ ِيف  هللاِ  ولَ ســــــــــــــــــُ رَ  مْ تُــــ نـ وَّةِ ْألُ ا نَ مــــــِ     فــــَ اَأحــــــْ  لــــــُ بــــــــَ ا َذهــــــَ ــــــَبســــــــــــــــــــــً ل    َوى مــــــَ

ِحيٍق مِ ِيف  وْ أَ  ـــــِمســــــــْ  نَ  ســــــــَ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ رْ     ملَْ يِّ وَ ِك الذَّكِ الـ نــــــــْ تــــــــَ ْوا جلـــــــَِ َ  وِل هللاِ ســـــــــــــــــــــُ ِب رَ ضـــــــــــــــــــــَ َرتَّ    مـــــــُ

ـــربَِ  ْريُ خـــــــــَ  ــــ ةِ الــ اهـــــــــَ  يـــــــــَّ قـــــــــَ ـــــاكـــــــــَ أَ ا وَ أَتــــــــــْ هــــ نــــــــْ     رمـــــــــُ نْ ا مــــــــَ ذَ إِ  هِ لــــــــَ اْإلِ  دَ عــــــــِ ــــــــُ ونَ ا يـ بــــــــُ َ  ســــــــــــــــــــــَ    َأ

Bu beyitlerin ilkinin, bazı kaynaklarda Hassân b. Sâbit’e nispet edildiği görülmektedir (Hassân b. Sâbit, 
2006, 1: 469; İbn Manzûr, 14: 42). Beyitlerin tamamı herhangi bir şaire nispet edilmeksizin İbn Tayyib 
el-Fâsî’nin eserinde bulunmakta olup bundan başka bir kaynakta tespiti yapılamamıştır (İbn Tayyib, 

1983, 592-593). Sadece ilk beyti zikreden kaynaklar da bulunmaktadır (İbn Hâleveyh, 1979, 170; İbn 

Manzûr, 14/42). 

Sonuç 

Gezgin âlimlerden olan ve döneminin İslam dünyasını neredeyse bir uçtan bir uca dolaşan ve en 
nihayetinde Mısır’da yerleşerek ilmi faaliyetlerini sürdüren İbn Dihye’nin velûd bir ilim adamı olduğu 
görülmektedir. Ayrıca kaynak belirterek veya belirtmeden eserine aldığı bilgilerin mesnetsiz olmadığı 
müşahede edilmektedir ki bu da hakkındaki eleştirilerin insaf nazarıyla değerlendirilmesi gerektiğini 
ortaya koymaktadır.  

Başta hadis ve tarih alanlarında olmak üzere İbn Dihye’nin yetkinlik sahibi bir ilim adamı olduğu 
eserlerinden tespit edilebilecek bir husustur. Arap dili ve edebiyatıyla doğrudan ilgili olmayan 
eserlerinde de dil ve edebiyata dair materyali bolca kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu eserlerinden 
biri çok sayıda şiire yer vermiş olduğu et-Tenvîr fî Mevlidi’s-Sirâci’l-Münîr adlı eseridir. Bu 
çalışmamızda İbn Dihye’nin adı geçen eserinde kaynak belirtmeden ve hangi şaire ait olduğuna işaret 
etmeden zikrettiği 35 adet beyit/beyit grubu tespit edilmiştir. İbn Dihye’nin bu şiirlerin büyük 
çoğunluğunu kelimenin öncelikle anlamı, yapısı, cümle içindeki kullanımı konusunda tanık olarak 
zikrettiği görülmektedir. Bunun yanında methiye, mersiye konularında, kişi, kabile veya bir olay 
hakkında yer verdiği şiirler de bulunmaktadır. Ayrıca Allah’ın sıfatları bağlamında müteşabih lafızlarla 
ilgili mecazlı kullanım konusunda da birkaç şiir aktarmıştır. Çalışmamızda ele aldığımız bu beyitlerin 
birkaçı haricinde tamamının hangi şaire ait olduğu kaynaklarıyla gösterilmiştir. Birkaç beytin detaylı bir 
tahkik çalışmasına ihtiyaç duyduğu görülmektedir. İbn Dihye’nin bu çalışmamızın çerçevesini teşkil 
eden eserinin sadece Arap dili ve edebiyatı açısından değil sair ilimler açısından da incelenmeye değer 
olduğunu ifade etmek mümkündür. 
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