
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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( 0~ If. ı!lb..;.l\ ) 

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. 
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DAHHAK b. SÜFYAN 

ı 
DAHHAK b. SÜFYAN 

( .;, \:iz-. If. <!)b.;.! \ ) 

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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