
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Tirmizi, 'ile/ (Sünen içinde), Kahire 1352 / 

1968, V, 738; el -Cerh ue't-ta'drl, V, 99 ; Hatib, 
Tarfl]u Bagdad, X, 29; Zehebf, Te?kiretü 'l-hu{
f~. ll, 534-536; a.mlf .. A'Lamü'n-nübela', XII, 
224 -232; İbn Hacer, Tehzfbü't-Tehzfb, V, 294; 
Nevevi . el-Mecma.', ll, 344, 459; İbn Receb ei
Hanbelf, Şerfıu ' i leli't- Tirmi?f (nşr. Subhi es
Samerrai). Beyrut 1405 / 1985, s. 45 ; Davüdi, 
Tabalcatü 'l-mü{essirfn, 1, 237 ; Keş{ü '?·?unO.n, 

1, 522, ll, 1008, 1426, 1434, 1682; Hediyye· 
tü 'l- 'ari{fn, 1, 441; Şah Veliyyullah ed-Dihlevi, 
el- insaf (nşr. Abdü lfettah Ebu Gudde), Beyrut 
1983, s. 113; Dihlevf, Bustanü 'l -muhaddisfn, 
s. 92; Kehhale. Mu'cemü 'l-mü'elli{ri-ı, VI, 71; 
Sıddfkf. Hadfs Edebiyatı Tarihi, s. 108; Sezgin, 
GAS, 1, 114- 11 5; Abdülhamid Şanüha. Tal]rfcü 
şültlşiyyat Beyrut 1985, s. 51-74 ; İsmail L. Ca
kan. Hadis Edebiyatı, İstanbu l 1985, s. 80-84; 
Kamil Miras. "Abdullah Dariıni", iTA, ll, 247 -
248; Moh. Ben Cheneb. "Darimi", iA, lll , 485-
486; J. Robson. "al -Darimi", E/2 (Fr.), ll , 164. 

Iii ABDULLAH AYDINLI 

L 

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-
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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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konularda farklı görüşler benimsemiş

tir (Sübki, ll, 306). 

Eserleri. Ebü Zür'a er-Razi tarafından 
başarılı bir müellif kabul edilen Darimf
nin akaid, hadis, fıkıh ve tefsire dair çe
şitli eserler yazdığı nakledilmekteyse 
de bunlardan sadece üç tanesi günümü
ze ulaşmıştır. 1. er- Red 'ale 'l- Cehmiy
ye•. Darimi'nin Allah'ın sıfatları, halku'I
Kur'an, arşın mahiyeti, ahirette Allah 'ın 

görülmesi gibi konularda Cehmiyye ve 
Mu'tezile'nin görüşlerini tenkit eden bu 
eseri, Gösta Vitestam tarafından Köp
rülü Kütüphanesi'ndeki tek yazma nüs
hası (nr 850, vr. 76•-109b) esas alınarak 
neşredilmiştir (Lund- Le iden 1960) . Eser 
ayrıca Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar et
Talibi tarafından 'A~ii 'idü 's- sel et için
de de (s . 253-356) yayımlanmıştır (İsken
deriye 1971) z. Nakiü 'l-İmam Ebi Sa 'id 
'Oşman b. Sa 'id '~le'l-Merisiyyi'l- Ceh
miyyi'l- 'ani d time '!tera 'alelliihi mi
ne't-tevhid. Kısaca en-Naki 'ale'l -Me
risi veya· er-Red 'ale'l-Merisi diye de 
anılan eser bazı kaynaklarda ve ayrıca 
naşirleri tarafından Darimi'nin Bişr b. 
Gıyas ei -Merisfye yazdığı bir reddiye 
olarak kabul edilirse de eserde müelli
fin kullandığı. "Sen ve imarnın Bişr ei 
Merisi..." gibi ifadelerden (Reddü 'l·İmam 

ed·Darimf 'Oşman b. Sa 'rd, s. 4, ı 4, 77, 
ın ı46, 149, 151 , ı56 , 193-194). reddiye
nin Bişr b. Gıyas ei-Merisi ile İbnü' s-Sel
ci'nin görüşlerini savunan Hanefi alim
lerinden birinin müteşabih nasların te'vi
line dair kitabına karşı yazıldığı anlaşıl

maktadır. Ayrıca Köprülü Kütüphanesi'n
deki nüsha ile (nr . 850) diğer bazı yazma 
nüshalarında eserin adında "Bişr b. Gı
yas· geçmediği , sadece "Merisiyye fırka
sına mensup olan kişi" manasma "ei-Me
risi" kelimesi yer aldığı halde (b k. 'A~ii 'i· 
dü 's ·selef, s. 459, 465) kitabı yayımlayan
lar bu kelimeyi Bişr b. Gıyas ei-Merisi 
diye yorumlayarak adına ilavede bulun
muşlardır. İlk defa 13S8'de (1939) Ka
hire'de yayımlanan eser. Muhammed Ha
mid el- Fıkl tarafından Reddü ·ı - İmam 
ed-Darimi 'Oşman b. Sa'id 'ala Bişr 
el-Merisi el- 'anid (Beyrut, ts.) adıyla , 
Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar et-Talibi 
tarafından da 'A~ii 'idü 's- sel et içinde 
(s . 357-565) aynı adla yayımlanmıştır (İs
kenderiye 197 ı) . 3. Tarih u c Osman b. 
Sa'id ed-Darimi can Ebi Z~keriyya 
YaJ:ıya b. Ma 'in ii tecnl,ıi.'r-ruvat ve 
ta 'dı1ihim. Zehebi'nin Sü 'alat 'ani'r 
ricalli- YaJ:ıya b. Ma 'in diye bahsetti
ği bu kitap, Darimi'nin cerh ve ta'dit• 
yönünden hadis ravilerinin durumları 
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hakkında sorduğu sorulara Yahya b. Ma
in'in verdiği cevaplardan ibaret olup Ah
med Muhammed Nurseyf tarafından neş
redilmiştir (Beyrut 1400). 

Kaynaklarda Darimi'ye atfedilen diğer 
eserler de şunlardır : el-Müsned, AJ:ıkii
mü'l-~ur'an, el-E(ime, er-Red 'ale'l
Kerramiyye. 
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Akaide Dair Görüşleri . Darimi hadis ve 
fıkıh ilimlerinin yanı sıra akaidle de ya
kından ilgilenmiş ve bu konuda dönemi
nin itikadi tartışmalarını yansıtan eser
ler yazmıştır. Onun belirttiğine göre Hz. 
Peygamber başta olmak üzere ashap ve 
tabiinin alimleri, batı! inançlara sürük
lenebilecekleri düşüncesiyle müslüman
ların Allah'ın sıfatları konusunda tartış
maya girmelerini yasaklamışlar, bu se
beple de ilk asırda müslümanlar arasın
da itikadi ihtilaflar ortaya çıkmamıştır. 

İslamiyet ' in hızla yayılmasından sonra 
hükümranlıklarını kaybeden çeşitli din
Iere mensup İslam düşmanları, ashap 
nesiinin tükenmesinin ardından tabiinin 
ileri gelen alimlerinin de azalmasından 
faydalanarak müslümanları batı! inanç
Iara sürüklemek gayesiyle itikadi konu
larda yeni görüşler ileri sürmeye başla
mışlar, bu çevrelerden etkilenen Ca 'd b. 
Dirhem ve Cehm b. Safvan gibi bid'atçı

lar özellikle ilahi sıfatiarın ve Kur'an-ı 

Kerim'in te'vil edilmesine dair yeni gö
rüşler ortaya atmışlard ır. Ancak bu gö
rüşler Kur'an'a, sünnete ve ashabın be
nimsediği akaid esaslarına tamamen ay
kırı düşmektedir (er-Red 'ale ' l -Cehmiy· 

ye, s. 4-5) 

Darimi. itikadi esasları akli delillerle 
teyit etmeye önem vermekle birlikte iti
kadi konularda nasları dikkate almaksı
zın sadece akla başvurulmasını veya ak
li bazı mülahazalarla nasların te'vil edil
mesini zaruri gören kelamcıları şiddet-

le eleştirmiştir. Zira ona göre akıl yo
luyla idrak olunacağı kabul edilen ko
nular (ma'külat) insanların üzerinde itti
fak edebildikleri hususlar değildir. Nite
kim Kur'an-ı Kerim'de de işaret edildiği 
üzere (er-Rüm 30/ 32) her fırka kendi 
felsefesinin doğru olduğunu öne sür
mekte ve karşı görüşü tenkit etmekte
dir. Bu sebeple hangi akli ilkenin doğru 
olduğunu belirlemek için dahi naslara 
başvurulması gerekir (Reddü 'l-İmam ed· 
Darimf, s. 86, 121; er-Red 'a le'l-Cehmiy· 

ye, s. 57) . Te'vil ise bir konuda çeşitli ih
timallerden biri tercih edilerek yapıldı
ğından zan ifade eder. Ancak zanni bil
giye dayanmak suretiyle itikadi bir ilke 
vazedilemeyeceği gibi te'vile konu teş

kil eden kelimelere her zaman aynı ına
nayı vererek anlamlı hükümler çıkarmak 
da mümkün değildir. Bu sakıncaların

dan ötürü te'vil itikadi konularda mutlak 
geçerliliği olan bir metot değildir (Red· 
dü'l-İmam ed·Darimf, s. 175-181 ). 

Darimi'nin Cehm b. Safvan, Bişr b. Gı

yas el-Merisi, İbnü's -Setel ve diğer bazı 
alimleri tenkit etmek maksadıyla reddi
ye tarzında yazdığı eserlerinden öğreni 

len itikadi görüşleri daha ziyade, Ceh
miyye ve Muattıla grupları tarafından 

inkar edilen ilahi sıfatlar ve ulühiyyet 
konuları etrafında toplanır. Onun bu ko
nularla ilgili görüşlerini şöylece özetle
mek mümkündür: 

1. Ulılhiyyet . Cehmiyye'nin iddia ettiği 
gibi Allah duyutarla idrak edilemeyen 
sonsuz ve sınırsız bir varlık değil aksine 
duyutarla idrak edilebilen sınırlı bir var
lıktır. Zira Kur 'an'da Allah ' ın Hz. Müsa 
ile vasıtasız olarak konuştuğu bildirildi
ği gibi ahirette de onun müminlerle ko
nuşacağı ve onlar tarafından görüleceği 
haber verilmiştir (en-Nisa 4/ 164 ; Al-i im
ran 3/ 77 ; ei-Kıyame 75 / 22) . Keyfiyeti ne 
olursa olsun "görmek" ve "konuşmak" 

bir varlığı duyutarla idrak etmenin en 
belirgin şeklidir. Duyutarla idrak edile
meyen varlık hariçte mevcut bir "şey" de
ğil sadece zihinde mevcut bir "la şey"dir 
ki bunun fiilen mevcut bir varlığ ı ifade 
etmediği açıktır. Allah Teala ise zatını 

"asla helak olmayan şey" diye vasıflandır
mıştır (ei-Kasas 28/ 88) . Bu husus O'nun 
zihnin dışında fiilen mevcut olan ger
çek bir varlık olduğunu gösterir. Hariç
te mevcut olan her şeyin bir sınırının ve 
bazı sıfatlarının bulunması aklen zorun
ludur. Rahmanın arşa istiva ettiğini, gök
te olanın (Allah) insanları yerin dibine ge
çirebileceğini veya başlarına taş yağdı-


