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Dandere kazasına bağlı önemli yerlesim merkezlerinin ha-
ne hesabıyla (müslüman ve gayri müsliml nüfus durumu 
IBA, TD, 70 11 51 61; TD, 1671 15281 ; TD, 311115581; Vakı{De{teri, 

Konya il Halk Ktp .. F. N. Uzluk Bölümü . nr. 7108 11590); Dixlio· 

naire des Localites, 1 1920]) 

ları ve ikenlara sahip olan 1832 tarihli 
Meryem ve 1871 tarihli Saint George ki
liseleridir. 

1877-1878 kışında Darıdere, General 
Cereven kumandasındaki Rus ordusu 
tarafından kısa bir süre işgal edildi. Bal
kan savaşlarından sonra Bükreş Antiaş
ması imzalanırken Bulgaristan· a dahil 
edildi: eski kazanın güney kısmı Elma lı, 
Ilıca ve özellikle tarihi eserleri, cami ve 
medreseleriyle Şahin Yunanistan'a bıra
kıldı. Bu kısım o zamandan beri kapalı 
bir askeri bölge durumundadır. Bulgar
ca konuşan müslüman ahali Pomaklar ise 
bölgenin Lozan Barış Antiaşması'nda mü
badele kapsamına alınmamış olması se
bebiyle yerlerinde kaldılar. 1913'ten son
ra Dandere kazasının bir kısmı kuwetli 
bir Bulgarlaştırma kampanyasına sah-
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ne oldu. Bunda sözü edilen tarihi not 
defterindeki bilgiler ve diğer sahte ta
rihler önemli rol oynamıştır. Bu faaliyet
lerin bir parçası olarak 1934'te. birçok 
Türkçe yer adı da dahil olmak üzere bü
tün tarihi isimler Bulgarlaştırıldı. Sınırın 
diğer yakasında Yunanlılar da aynı uy
gulamayı yaptılar. 198S'te Jivkov idare
sinin zorla Bulgarlaştırma kampanyası
nın bir parçası olarak Ziatograd bölge
sinin komünist valisi mevcut bütün ca
mileri ve hatta mezarlıkları imha etti. 
Köylerde ancak 1990' dan sonra İslami 
hayat yeniden canlanmaya başladı. Es
kiye oranla daha az müslümanın yaşa
dığı şehirde henüz hiçbir cami inşa edil
memiştir (1992). 1978 sayımiarına göre 
burada 8142 kişi yaşamaktaydı. 
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ı AHiM" ı D 1, Abdullah b. Abdurrahman 
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( i.$".) \..ıli .:ı-)1~ cr. .Wl~ ) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Abdirrahman b. el-Fazl ed-Darim! 

(ö. 255 / 869) 

es-Siinen adlı eseriyle tanınan 
hadis, tefsir ve fıkıh alimi. 

_j 

181 'de (797 -98) doğdu. Semerkantlı 
olup TemTm kabilesinin Darim koluna 
mensuptur. Zahidlerin çokça bulundu
ğu bir çevrede yetişti. Hadis öğrenimi 

için Hicaz, Mısır. Şam, Irak, Küfe ve Ho
rasan gibi ilim merkezlerini dolaştı. Nadr 
b. Şümeyl, YezTd b. Harün, Halid b. Mah
Ied, Muhammed b. Selam el-BTkendT, Af
fan b. Müslim vb. alimlerden ilim tahsil 
etti. Daha sonra Bağdat'a gidip orada 
hadis rivayet etti. BuharT, Müslim, EbO 
DavOd, Tirmizi, NesaT, EbO Zür'a, Ebü Ha
tim, Baki b. Mahled gibi meşhur alim
ler öğrencileri arasında yer aldı. BuharT 
el- Cc'imi c u 's-sahih dışındaki eserlerin
de, Müslim ~J--c6JTti cu'ş-şal:ıi'Jı 'inde, EbO 
DavOd ve Tirmizi sünenlerinde, NesaT 
ise es-Sünen dışındaki eserlerinde on
dan hadis rivayet etmişlerdir. Sade ve 
zahidane bir hayat yaşayan Darimi sul
tanın ısrarı üzerine Semarkant kadılığı 
görevini kabul etmişse de bir defa hü
küm verdikten sonra kadılıktan ayrılmış
tır. 8 Zilhicce 2SS (17 Kasım 869) tarihin
de Merv' de vefat eden Darimi bir gün 
sonra cumaya rastlayan arefe günü def
nedildi. 

Darimi son derece zeki, yumuşak huy
lu, güvenilir bir kimse idi. Ahmed b. Han· 
bel onun kanaatkarlığını anlatırken, "Ona 
servetler sunuldu, fakat iltifat etmedi" 
derdi. Tefsir ve fıkıh sahalarında da oto
rite olmakla beraber daha çok hadis il
mindeki geniş bilgisi ve titizliğiyle tanın
mış, hicrT lll. yüzyılda hadis ilminin mer
kezi haline gelen Horasan bölgesinde 
yetişen alimierin önde gelenlerinden bi
ri olmuştur. Mısır ve Şam gibi bölgeler
de çağdaşı olan BuharT'nin henüz bilin
ınediği sıralarda o tanınmaktaydı. Dari
ml cerh ve ta'dil* ilminde de görüşüne 
itibar edilen bir alim olup Ahmed b. Han
bel ile EbO Hatim er-Razı onun hadis 
tenkidi konusunda otorite olduğunu ifa
de etmişlerdir. Nitekim Ahmed b. Han
bel Darimi'nin görüşüne uyarak Yahya 
el- Him ma nT' den rivayeti terketmiştir. 

Tirmizi de es-Sünen'inde yer alan cerh 
ve ta'dil ile ilgili bilgilerin bir kısmını Da
rimi' den aldığını belirtmiştir. Böylece ge
rek hadis öğretimi faaliyetleriyle, gerek
se kitap telifi çalışmalarıyla hadis ilminin 
Semerkant'ta yayılmasında ve bu ilimle 
ilgili bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesin
de onun büyük hizmeti geçmiştir. Zama
nının önemli siyası ve itikadT meselesi 
haline gelen halku'l-Kur 'an* konusun
da Darimi de sorguya çekilmiş, fakat her
hangi bir cevap vermemişti. Darimi'nin 
HanbeiT olduğu ileri sürülmüşse de es
Sünen'inde bazı hadislerden sonra be
lirttiği görüşlerinden onun herhangi bir 
mezhebe bağlı olmayan bir müctehid ol
duğu anlaşılmaktadır. 



Eserleri. 1. es- Sünen •. Eser el -M üs
ned diye de anılır. Kaynaklarda el -Müs
nedü'l -dimi', el - Cami'u's-sahif:ı adla
rıyla geçen eserler de bu ol malıdır. Bab 
başl ıklarında fıkhi görüşlerini belirtme
si, bir hadisi ihtiva ettiği konulara göre 
çeşitli bölümlerde tekrarlaması gibi özel
likleriyle Şaf:ıif:ı-i Bul]Qri'yi and ıran eser 
KanpOr ( ı 293), Haydaraba d ( 1309), Del hi 
(1337), Dımaşk ( 1349) ve Beyrut'ta ( 14071 
1987) basılmıştır. 2. eş-Şüldşiyydt. Da
rimi' nin es-Sünen 'deki üç ravili (süla
siyyat) yirmi üç hadisin bir araya getiril
diği bu eseri Abdülhamid ŞanOha Tal]
ricü Şüldşiyydti'l-Bul]dri, et- Tirmi?f, 
İbn Mdce, ed-Ddrimi adlı kitap içinde 
yayımiarnıştır (Beyrut ı 985) . Ali Rıza Ab
dullah ve Ahmed Bezre de adı geçen dört 
sülasiyyata Abd b. Humeyd ile Tabera
ni'ninkileri de ilave ederek altı sülasiy
yatı bir arada yayımlamışlardır (Dımaşk 
1406/ ı 986). Bu neşirde Darimi'nin eş
Şüldşiyydt'ında on beş hadis bulunmak
tadır. Darimfnin bunlardan başka et-Te i
sir ve Kitdbü's-Sünne adlı iki eserinin 
daha olduğu kaydedilmektedir. Hediy
yetü'l- 'urifin'de O. 441) Darimi'ye nis
bet edilen Kitdbü Şavmi'l-müstef:ıd:ia
ti'l-mütef:ıayyire onun değil Ebü'l- Fe
rec ed- Darimi'nindir (b k. Nevevi, 11, 344, 

459; Keşfü'z-zunan, 11, 1434). 

Darimi hakkında. Ezher Üniversitesi'n
de, Muhammed Abdullah Muhammed 
Adi ed-Ddrimi ve cühudühu fi'l - J:ıadiş 

adıyla bir doktora tezi (1973), ümmülku
ra Üniversitesi'nde Seyfürrahman Musta
fa Zevd ,idü'd-Darimi 'ale'l-Kütübi's
sitte mine'l-ef:ıddişi'l -mertu'a (1397 / 

1977), Ahmet Yıldırım da Uludağ Üniver
sitesi ilahiyat Fakültesi'nde Darimi ve 
Sünen 'i (ı 990) adıyla birer yüksek lisans 
tezi hazırlamışlardır. 
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DARiMi, Osman b. Said 

( <.$".) l..ıll -~ cr. ,)..;::.:. ) 
Ebu Said Osman b. Said 

b. Halid ed- Darimi 
(ö. 280/894) 

Selefiyye'nin 
önde gelen temsilcilerinden, 

hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemek
le beraber 200 (815) yılı civarında doğ

duğu zikredilmiştir. Sicistanlı olup Temfm 
kabilesinin Darim koluna mensuptur. İlk 
öğrenimini Sicistan'da yaptı. Hadis tah
sili için Hicaz. Şam. Humus. Irak, Kufe. 
Mısır. Cezire. Horasan gibi merkezleri 
dolaştı. Mekke ile Medine'de beş yıl kal
dıktan sonra Nfşabur'a döndü ve Herat'a 
yerleşti. Bir yıl Cürcan'da kaldı. Fıkıh il
mini imam Şafıfnin öğrencisi Ebü Ya'küb 
el-Büveytf'den. Arap dili ve edebiyatını 
Eb O Abdullah İbnü' l-A'rabi' den, hadis 
ve usulünü Yahya b. Main, Ali b. Medinf. 
Ahmed b. Hanbel gibi otoritelerden öğ
rendi. Kaynaklar Nuaym b. Hammad. İs
hak b. Rahuye, Süleyman b. Harb, İbn 
EbO Meryem ve EbO Bekir İbn EbO Şey
be'yi de hocaları arasında zikrederler. 
Heratlı ve Nişaburlu birçok kişi kendi
sinden hadis rivayet etmiştir . Ahmed b. 
Muhammed b. Abdüs, Ahmed b. Mu
hammed el-Hfrf ve Ahmed b. Muham
med el-Ezher bunlardan bazılarıdır. İbn 
Huzeyme de kendisinden istifade eden
lerdendir. Hayatı boyunca Cehmiyye ve 
Kerramiyye'nin ileri gelenleriyle fikri mü
cadeleler yaptı. Muhammed b. Kerram'ın 
Herat'tan sürgün edilmesinde rol oyna
dığı dikkate alınırsa onlarla fikri müca
delenin yanı sıra siyasi çekişmeye girdi
ği de söylenebilir. 

Darimf Zilhicce 280 (Şubat 894) tari
hinde Herana vefat etti. 282 yılında öl
düğü nakledilirse de bu rivayet zayıf ka
bul edilir. Sübkf Darimf'den bahseder
ken kaynaklarda İbn Kerram hakkında 
kaydedilen bilgileri ona ait zannederek 
hayatına ve görüşlerine ilişkin yanlış bil
giler vermektedir (Tabalcat, ll, 304). Aynı 

yanlışlığı yapan Taşköprizade de herhal
de bu konuda Sübki'ye dayanmıştır (fVlif
tahu 's -sa 'ade, ll, 3 ı 2) 

imam. allame, hafız . müctehid, Herat'ın 
muhaddisi gibi unvanlarla anılan EbO 
Said ed-Darimf hadis, fıkıh, tefsir ve aka
id ilimlerinde yaptığ ı çalışmalarla tanın

maktaysa da onun ilmi şahsiyetinde ha
disçilik ve kelamcılık ağır basar. Her ne 
kadar Kütüb-i Sitte'de ona ait rivayet-

DARiMf. Osman b. Said 

lere rastlanmıyorsa da EbO Davüd es
Sicist ani onun hadis ilmini öğretenler

den biri olduğunu belirtmektedir. Riva
yet ettiği hadisleri, hacimli bir eser ol
duğu söylenen. fakat günümüze ulaştı
ğı bilinmeyen el-Müsned adlı eserinde 
toplamıştır. Darimi'nin hadisiere bakışı
nı ve hadisler hakkında yapılan tartış

malara ilişkin görüşlerini şöylece özet
lemek mümkündür: Hadisler Kur'an-ı 

Kerim'den sonra dinin ana kaynağıdır. 

Hicrf lll. yüzyılda tedvin edilişini sebep 
göstererek hadisiere güvenilemeyeceği
ni iddia etmek doğru değ ildir. Zira Hz. 
Peygamber ve Hulefa-yi Raşidfn dönem
lerinde yazılmış olan bazı hadis sahife
lerinin varlığı bilindiği gibi özellikle Ma
lik b. Enes, Süfyan es-Sevri, İbn Uyeyne, 
Züheyr b. Muaviye. Hammad b. Zeyd, 
Hammad b. Seleme, İbnü'l - Mübarek gi
bi dini ilimiere vakıf olan alimierin riva
yet ettiği hadislerin sıhhatinden de şüp
he edilemez. Bir hadisin sahih olmadığı 

manasının tutarsızlığından da anlaşıla

bilir. Hadislerin reddedilmesinin teme
linde. Hz. Peygamber zamanında tedvin 
edilmeyişlerinin yanı sıra ortada asılsız 
bazı rivayetlerin var oluşu, sıfat, rü'yet 
ve nüzüle dair hadislerin Cehmiyye ile 
Muattıla ·nın ulühiyyet anlayışına aykırı 
oluşu gibi sebepler yatmaktadır ki bun
ların hiçbiri sahih hadislerin mevcudiye
tini ve önemini ortadan kaldırmaz. Ha
dislerin Muaviye b. Ebü Süfyan zamanın
da kurulan Beytülhikme vasıtasıyla uy
durularak veya Abdullah b. Amr b. A.s'ın 
Yermük Savaşı'nda Ehl-i kitaba ait iki 
deve yükü kitabı ele geçirip hadis diye 
rivayet etmesiyle, yahut çoğunun EbO 
Hüreyre tarafından uydurulmasıyla mey
dana geldiği iddiaları ilmi dayanaklardan 
yoksundur. Çünkü Muaviye döneminde 
sözü edilen kurumun mevcudiyeti tarihi 
bilgilerle sabit olmadığı gibi Yermük Sa
vaşı'nda Ehl-i kitap'tan Abdullah b. Amr'a 
iki deve yükü kitabın intikal ettiğine dair 
tarihi bir delil de yoktur; olsa bile alim 
bir sahabi olan Abdullah b. Amr'ın bun
ları hadis olarak Hz. Peygamber'e atfet
mesi, ayrıca güvenilirliği vali tayin edil
mek suretiyle Hz. Ömer tarafından tes
cil edilen EbO Hüreyre'nin de hadis uy
durması düşünülemez (Reddii'l -imam ed

Darimi'Oşman b. Sa'fd, s. 127-143). 

Darimf hadisiere yapılan itirazlar üze
rinde durarak hadislerin müdafaasına 
önem vermiş, diğer taraftan fıkıhta Şa
fii mezhebine bağlı alimler arasında zik
redilmesine rağmen nebfz içmeyi ve til
ki eti yemeyi caiz görmemesi gibi bazı 
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