
DAHHAK b. KAYS 

Dahhak' in bu tarihten itibaren faal 
bir göreve getirilmediği anlaşılmakta

dır. Muhtemelen bu dönemde Dımaşk'

ta kalarak merkez teşkilatında görev al
mıştır. Nitekim bazı kaynaklar onun Mu
aviye devrinde sahibü' ş - şurta• ve Dı
maşk ordugahının kumandanı olduğunu 

belirtirler. Abdullah b. Halid b. Esld'in az
ledilmesinden sonra 54 veya SS'te (674. 
675) Küfe valiliğine tayin edildi. Dah
hak'in Küfe valiliği 58 (678) yılına kadar 
devam etmiştir. 

Halife Muaviye'nin, oğlu Yezld'i veli
aht tayin etmek için çeşitli vilayet tem
silcileriyle Dımaşk'ta yaptığı toplantıda 
Dahhak Yezld'in meziyetlerinden bah
setmiştir. Muaviye hastalandığı zaman 
Dımaşk'ta bulunmayan oğlu Yezld'in ken
disinden sonra halife olmasını sağlama
yı Dahhak b. Kays ile Müslim b. Ukbe el
Mürrl'ye vasiyet etti. Ölünce de cenaze 
namazını Dahhak kıldırdı ve vasiyetini 
yerine getirdi. 

Dahhak, Müslim b. Ukbe gibi Yezld 'in 
(680-683) sağ kolu olmuş ve itibarını onun 
devrinde de korumuştur. Yezld'den son
ra başa geçen oğlu ll. Muaviye'nin iki ay 
sonra hilafetten çekilmesi ve hemen son
ra da ölmesi üzerine Emevi hanedam 
arasında bir siyasi kriz ortaya çıktı . Çün
kü ll. Muaviye'nin çocuğu yoktu ve ki
min halife olacağı belli değildi ; kardeşi 

Halid ise henüz on altı yaşında bulunu
yordu. Dımaşk'ta imamet i ll. Muaviye'
nin isteği üzerine Dahhak yürütüyordu. 
Dahhak. Abdullah b. Zübeyr'i destekle
mesine rağmen olayların takip edeceği 
seyri beklediği için bunu açıkça belli et
miyor ve tarafsız davranıyordu. Ümeyye 
ailesi içinde bile başta Mervan b. Hakem 
olmak üzere Abdullah b. Zübeyr'in hali
feliğin i tanımak isteyenler vardı. ll. Mu
aviye'nin ölümünden sonra yeğenierinin 
tarafını tutmaya devam eden Yezld'in 
dayısı Hassan b. Malik b. Bahdel el-Kel
bl. kabile mensupları ile Cabiye'ye çekil
di. öte yandan Mervan b. Hakem, Abdul
lah b. Zübeyr'e biat etmek için Mekke'
ye doğru yola çıktı. Yolda Irak'tan dön
mekte olan Ubeydullah b. Ziyad'la kar
şılaştı ve onun tarafından halife olmaya 
ikna edildi. Daha sonra Ümeyye ailesi 
mensupları Hassan b. Malik b. Bahdel'in 
yanına Cabiye'ye gittiler. ibn Bahdel'in 
teşebbüsleri sebebiyle Dahhak b. Kays 
tarafsız tutumunu terkederek ibn Zü
beyr'i desteklediğini ima etmeye başla
dı. Dımaşk Camii'nde cuma namazından 
önce Kays ve Kelb kabileleri arasında kü
çük çapta bir kavga oldu. Ertesi gün 
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Dahhak yaptıklarından pişman olarak 
Cabiye'ye gidip kimin halife olacağına 
ibn Bahdel ile birlikte karar vereceğini 
açıkladı. Fakat Kays kabilesinin itirazı 

üzerine tekrar taraf değiştirdi. 

Dahhak b. Kays bu son gelişmeler üze
rine, Ümeyyeliler'i destekleyen Kelb ka
bilesinin çoğunlukta olduğu Dımaşk' ı ter
kederek Mercirahit'te karargah kurdu 
ve Abdullah b. Zübeyr'i desteklediğini 
ilan etti. Humus, Kınnesrin ve Filistin or
dugahlarının Abdullah b. Zübeyr'den ya
na olan arnilieri ona yardımcı kuwetler 
gönderdiler. ümeyyeliler ise ailenin en 
yaşiısı olarak Mervan'ın halife olmasını 
kararlaştırdılar. Mervan Yezld'in dul ha
nımı ile evlendi ve veliaht olarak da Ha
lid b. Yezld'i kabul etti. Daha sonra baş
ta Kelb kabilesi olmak üzere ümeyye 
ailesini destekleyen kabileler. Halife Mer
van'ın kumandasında Dahhak b. Kays 
üzerine yürüdüler. iki ordu 1 S Zilhicce 
64 (3 Ağustos 684) tarihinde Mercirahit'
te karşı karşıya geldi. Dahhak'in 30.000 
kişilik ordusuna karşılık Mervan'ın 10.000 
civarında bir kuweti vardı. Savaş yirmi 
gün bütün şiddetiyle devam etti. Sonun
da Kayslılar büyük kayıplar vererek sa
vaş meydanını terkettiler. Dahhak, Zah
me b. Ubeydullah el-Kelbl tarafından öl
dürüldü. Kays kabilesinin ileri gelenleri 
de savaş meydanında hayatlarını kay
bettiler . 

Kararsız bir kişiliğe sahip olan Dah
hak b. Kays, Sıffin Savaşı'ndan ölümüne 
kadar katıldığı bütün askeri ve siyasi 
olaylarda önemli rol oynamıştır. 
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DAHHAK b. MAHLED 

(bk. EBÜ ASlM en-NEBIL). 

DAHHAK b. MÜzAHİM 
( r-1_;.. ,:r.l!lbd\) 

Ebü'l-Kasım (Ebu Muhammed) 
Dahhak b. Müzahim el-Hilall 

el-Horasan ı el-Belhl 
(ö. 105/723) 

Müfessir . 
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Doğum yeri ve tarihi. gençliği ve tah
sil hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bu
lunmamakla birlikte Küfe. Rey, Horasan. 
Semerkant ve Belh gibi önemli ilim mer
kezlerinde yaşadığı anlaşılmaktadır. Ana 
rahminde iki yıl kaldığı, iki dişi çıkmış 
olarak doğduğu. doğarken güldüğü için 
kendisine "çok gülen" anlamında Dahhak 
ismi verildiği ve kendisinin de bir çocu
ğun ana rahminde iki yıl kalabileceğine 
dair bir kanaate sahip olduğu rivayet 
edilmiştir. 

ibn Abbas. Ebü Said el -Hudrl, ibn 
ömer. Enes b. Malik, Zeyd b. Erkam, Sa
Id b. Cübeyr ve daha birçoklarından ha
dis rivayet etmiş, kendisinden de Ab
dülazlz b. Ebü Rewad, Kurre b. Halid, 
ismail b. Ebü Halid. Mukatil b. Süley
man ve diğerleri rivayette bulunmuşlar
dır. 

Ahmed b. Hanbel, Yahya b. Main. Ebü 
Zür'a er- Razı. ibn Hibban ve Darekutnı 
gibi muhaddislerin sika * kabul ettikleri 
Dahhak'i Yahya b. Said el-Kattan zayıf* 
olarak nitelendirmiştir. İci! de onun si
ka olduğunu söylerken tabii olmadığına 
da dikkat çekmiştir. 

Kaynaklarda verilen bilgilere göre Dah
hak'in kendilerinden rivayette bulundu
ğu ashaptan bizzat hadis öğrenmediği, 
hatta onlarla karşılaşmadığı ve kendile
rinden rivayet ederken asıl hocasının adı
nı zikretmediği anlaşılmaktadır. Bu se
beple çok mür sel* hadis rivayet ettiği 
söylenmiştir. Mesela ibn Abbas'la karşı
laşmadığı halde bizzat kendisinden pek
çok tefsir r ivayet etmiş, ancak bu bilgi
leri kendisiyle Hey'de karşılaştığı Said 
b. Cübeyr'den öğrenmiştir. 

Dahhak vaaz ve nasihatları. özellikle 
de tefsir ilmindeki üstünlüğü ile tanın
mıştır. Süfyan es-Sevr!, "Tefsiri dört ki
şiden öğrenin. Bunlar Mücahid, ikrime. 
Said b. Cübeyr ve Dahhak'tir" demiştir. 
Onun Taberi. ibn Ebü Hatim, Sa'lebl gi-



bi müfessirler tarafından rivayet edilen 
bir tefsiri olduğu bilinmektedir. Dahhak'e 
göre ""'"l:l\~f~" ile başlayan ayetler Mek
ke'de, • !f.-l.:r-~1~1~ " ile başlayan ayet
ler ise Medine'de nazil olmuştur. Al-i im
ran süresinin 41. ayetinde geçen "remz" 
ile Rahman süresinin 12. ayetindeki "asf" 
kelimelerinin manalarma dair görüşleri

ne Şahih-i Bu{ıari'de yer verilmiş ("Ta
lak:", 25, "Tefsir", 55), rivayetleri de Kü
tüb -i Sitte içindeki sünenlerde zikredil
miştir. 

Eğitim ve öğretime çok önem veren 
ve bu hususta maddi ve manevi hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayan Dahhak 3000 
civarında çocuğun okuduğu büyük bir 
mektep yaptı rdı . Kendisinin de fahri ola
rak hocalık yaptığı bu mektepte Kur'an-ı 
Kerim'in öğretilmesi üzerinde çok durur, 
Kur'an öğrenen herkesin onu başkaları
na da öğretmesi gerektiğini söyler ve 
buna delil olarak • ... öğretmekte ve oku
yup okutmakta olduğunuz kitap saye
sinde Allah'a kul olunuz" (Al-i imran 3/ 
79) mealindeki ayeti gösterirdi. 

Abid ve zahid bir kişi olan Dahhak ta
katten kesilmeden önce arnel-i salih iş
lemeyi tavsiye eder, kendisinin de iste
diği halde bu sebeple arnel- i salih işle
yemediğini söylerdi. Akşam olunca ağ

lar, sebebi sorulduğunda, "Bugün arnel
lerimden Allah'ın huzuruna ne götü
rüldüğünü bilmiyorum· derdi. Vefatın

dan az önce kardeşini yanına çağırarak 
cenaze namazını bizzat kendisinin kıl

dırmasını, bu iş için kesinlikle emiri da
vet etmemesini, sade ve mütevazi bir 
cenaze merasimi yapılarak alelade bir 
kabre defnedilmesini, kabri başında 

dua etmesini ve kendisinden duyup öğ
rendiklerini başkalarına nakletmesini 
istedi. 

Seksen yaşının üzerinde 1 OS (723) yı

lında Belh'te vefat eden Dahhak'in ölüm 
tarihi 1 02 ve 1 06 olarak da zikredilmiş

tir. 
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DAHHAK b. OSMAN 
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Dahhak b. Osman b. Dahhak 
b. Osman el- Kureşi 

(ö. 180/ 797) 

L 
H adis rAvisi ve tarihçi. 

_j 

Tabiinden olup ilimle meşgul bir aile
ye mensuptur. Hayatı hakkında fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Ahbar* ı , eyyamü'l
Arab* ı ve Arap şiirini en iyi bilen kişiler
dendi. Harünürreşid, Abdullah b. Mus'ab'ı 
Yemen'e vali tayin ettiğinde Abdullah 
kendisi gidinceye kadar yerine vekil ola
rak Dahhak'i gönderdi. Yemen'de bir yı l 

kalan Dahhak 8 Zilhicce 180'de ( 11 Şu

bat 797) Mekke'de vefat etti. Genç yaş

ta ölen oğlu Muhammed b. Dahhak ve 
torunu Ahmed b. Muhammed de ilim ve 
edebiyatla meşgul olmuşlardı. Buhari, 
Dahhak'in oğlu Muhammed'in babasın
dan hadis rivayet ettiğini zikreder. Viikı

di (ö . 2071 823). bu aileden beş kişi ile 
(Ahmed b. Muhammed, Muhammed b. 
Dahhak, dedesi Dahhak b. Osman, büyük 
dedeleri Osman b. Dahhak ve Dahhak b. 
Osman) ilim meclislerinde bulunduğunu 
ve karşılıklı olarak birbirlerinden fayda
landı klarını söyler. 

Dahhak b. Osman dedesinden, Malik 
b. Enes'ten ve Musa b. İbrahim'den ha
dis rivayet etmiştir. Zübeyr b. Bekkar, 
Dahhak'in kendi hattıyla yazılmış bir ki
tabını gördüğünü söyler (Cemheretü Ne

sebi Jfureyş, ı . 6) . Dahhak'in kaynaklarda 
adı zikredilmeyen bu eserinden başka 
kitaplar yazmış olması da muhtemeldir. 
Nitekim İbn Sa'd'ın et - Taba~at'ında ve 
Taberi'nin Tarf{ı 'inde Vakıdfden yapı
lan bazı iktibaslarla bizzat Vakıdfnin Ki
tôbü '1-Megazf'sindeki U hud, Bedrü'l
mev'id, Zatürrika', Müreysi, Hendek, Ku
rayza gazveleriyle ilgili birçok haber onun 
eserinden alınmıştır. Dahhak'in Hz. Os
man'ın şeh id edilmesine dair iki ayrı r i
vayeti de Ta beri' nin Tari{ı 'inde bulun
maktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Vakıdi, e l-Megiiz~ ı , 244, 293, 384, 395, 413 ; 
ll, 441, 468, 472, 491 , 501 , 503 ; İbn Sa 'd, et
Tabakat, V, 422, 437 ; VII, 335; a.mlf .. et· Taba
kat: el-mütemmim, s. 397 ·398 ; Zübeyri, f'lese
bü Kureyş, s. 234; Buhiiri, et- Tarfl)u'l -lcebrr, I, 
119 ; Zübeyr b. Bekkar, Cemhere tü f'lesebi ~u
reyş ve a[ıbaruha ( nşr. Mahmüd Muhammed 
Şakir), Kahire 1381, I, 6, 401-405, 414 ·415 ; Ta
beri, Tarih (Ebü'I-Fazl), IV, 413, 417 ; Hatib, Ta· 
rfl)u Bagdad, X, 175, 176; İ bn Hacer, Tefı?fbü 't 
Tefı?rb, IV, 446-447; Zirikli, et-A' lam, lll, 309; 
Sezgin. GAS (Ar.).l / 2, s. 46. 

li! MusTAFA FAYDA 

DAHHAK b. SÜFYAN 
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Ebu Said ed-Dahhak b. Süfyan 
b. Avf el-Amiri 

( ö. ll 1632 [?]) 

L 
Kahramanlığı ile tanınan sahabi. 

_j 

Kilaboğulları'ndan olup Medine köyle
rinden birinde yaşardı. Necid'de yaşadı
ğı da söylenmektedir. İslamiyet'i kabul 
edince Hz. Peygamber onu kavminden 
müslüman olanlara reis, daha sonra da 
zekat arnili tayin etti. 

Mekke fethine, bazı kaynaklara göre 
ise Huneyn Savaşı'na 900 kişiyle katılan 

Süleymoğulları'na Hz. Peygamber, "Sizi 
yalnız başına 100 kişiye bedel birisiyle 
1000'e tamamlayayım mı?" demiş ve 
başlarına Dahhak b. Süfyan'ı kumandan 
tayin etmiştir. Hicretin 9. yılı Rebiülev
ve1 ayında (Haziran 630) Kilaboğulları'nın 
bir kolu olan Kuratalar'a gönderilen se
riyyenin kumandanlığı da Dahhak'e ve
rilmiş ve seriyye "Dahhak b. Süfyan se
riyyesi" diye anılmıştır. Kuratalar'ın müs
lüman olmayı reddetmeleri üzerine müs
lümanlar onları Necid taraflarındaki La
vezüc'de bozguna uğratm ışlar ve bütün 
mallarını savaş ganimeti olarak ele ge
çirmişlerdir. 

Verilen ölüm cezalarını yerine getiren 
ve Hz. Peygamber'in korunması işinde 
de görev alan Dahhak Resülullah'ın baş 
ucunda yalın kılıç nöbet tutardı. Hz. Pey
gamber' e bürde adında bir sağmal de
ve hediye etmişti. Ümmü Seleme. iki de
ve kadar süt veren bu hayvandan daha 
verimli bir deve görmediğini belirtmek
tedir. 

Dahhak'in Hz. Peygamber'e ba1dızıyla 
veya kızı Fatıma ile evlenınesini teklif 
ettiği. Resülullah'ın onu nikahına aldığı, 
fakat zifafa girmeden boşadığı rivayet 
edilmektedir. Ancak bu konudaki r iva
yetler ihtilaflıdır. 

Said b. Müseyyeb ve Hasan-ı Basri Dah
hak b. Süfyan'dan hadis rivayet etmiş
lerdir. Dahhak'ten rivayet edilen iki ha
disten diyetle ilgili olanı el -Muvatta ' 
("c~ül", 9), el-Müsned (lll, 452), Ebu Da
vud ("Fera'iz", 18), İbn Mace ("Diyat", 12) 
ve Tirmizi'de ("Diyat" , 18 ; "Fera'iz", 18) 
yer almıştır. Buna göre hilafeti zamanın
da Hz. Ömer, öldürülen bir adamın di
yetini karısının alamayacağı kanaatinde 
olduğunu söyleyerek bu konuda sahabi
lerin bilgisine başvurmuş, Dahhak de 
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