
DEYSANiYYE 

ni düalist gruplar içinde ele alarak ince
lemişlerdir. İbn Deysan'ın çok sayıda ol
duğu rivayet edilen eserleri günümüze 
ulaşmamıştır. İslami kaynaklarda (mese
la bk. İbnü'n-Nedim, s. 402) ona atfedilen 
Kitôbü'n-Nı1r ve'z-?ulme, Kitô.bü Rı1-
J:ıô.niyyeti'l-J:ıalf. ve Kitô.bü'l-MüteJ:ıar
rik ve '1- cemô.d adlı kitaplarından baş
ka diğer bazı eserlerinin de mevcut ol
duğu kaydedilmektedir. 
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~ MusTAFAÖz 

DHAR 
(_)La.~ ) 

Hindistan'da 
Medya Pradeş eyaletinde yer alan 

Dhar idari bölgesinin merkezi. 
_j 

Vindiya dağlarının Narbada vadisine 
inen dik yamaçlarında kurulmuş eski 
bir yerleşim merkezidir. Stratejik öne
mi. Delhi'den Dekken ve Gucerat'a giden 
ana yolların buradan geçmesi sebebiyle 
artmıştır. Dhar. IX. yüzyıldan XIII. yüzyı
lın sonuna kadar Malva ·da hüküm sü
ren Paramaralar'ın başşehri oldu. Şehre 
S96'da (1199) Kutbüddin Aybek, 1234'
te İltutmış ve 1291 'de Celaleddin Halacı 
saldırılarda bulundularsa da Paramara 
kuwetleri tarafından geri püskürtüldü
ler. Ancak Celaleddin Halaci'nin yerine 
geçen Alaeddin Halacfnin kumandanla
rından Aynülmülk Multanf'nin 1305 yı
lında başarı kazanıp Paramara Hacası 

Mahlakdeva ile veziri Gogadeva'yı idam 
etmesi üzerine Paramaralar'ın şehirde
ki hakimiyetleri son buldu ve Aynülmülk 
Malva valiliğine tayin edilerek buraya 
yerleşti. Dhar 1401 yılına kadar Delhi'
den gönderilen Malva valilerinin otur
dukları merkez olmaya devam etti. 731'
de (1330-31) burada para bastıran Mu
hammed b. Tuğluk, 736'daki (1335) kıt-
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lık sırasında ülkeyi bu şehirden yönetti. 
Dekken'in "emfran- ı sadah" denilen üst 
düzey memurlarından bazısının Muham
med b. Tuğluk idaresine karşı isyan et
meleri üzerine sultan, Dhar Valisi (şik

dar) Azfz Hammar'ı sükuneti sağlamak
la görevlendirdi: vali de 1345'te isyanı 
kanlı bir şekilde bastırdı. 

Dhar'ın son valisi Dilaver Han. Timur'un 
Delhi'ye saldırması üzerine kaçan Sultan 
Mahmud Tuğluk'u Dhar'a davet etti; Tuğ
luk 1399'dan 1401'e kadar burada kaldı. 
Delhi sultanının eski başşehrine dönme
sinden sonra ise Dilaver Han Dhar'da ba
ğımsızlığını ilan etti. 1405 'te başa geçen 
oğlu Alp Han. Huşeng Şah unvanını aldı. 
Bu sırada Gucerat Hükümdan Muzaffer 
Şah. babasının katili olduğu gerekçesiyle 
Huşeng Şah'a hücum etti ve onu esir ala
rak Gucerat'a götürdü. Gucerat'a bağlı 
bir şehir haline getirdiği Dhar'a da kar
deşi Nusret Şah'ı vali tayin etti. Ancak 
Nusret Şah'ın kanunsuz uygulamaları is
yana ve kendisinin şehirden sürülmesine 
sebep oldu: Huşeng Şah da kaybetmiş 
olduğu iktidarına tekrar kavuştu (1408). 

Huşeng Şah. Malva 'nın idare merke
zini D har' dan Manda 'ya nakletti ve o 
tarihten itibaren şehir eski önemini kay
betıneye başladı. Daha sonra hüküm sü
ren sultanlardan Gıyaseddin'in oğulları 
arasında meydana gelen taht kavgaları 
sırasında (1499-1500) Nasırüddin karar
gahını burada kurdu: on iki yıl sonra 
onun oğlu Şehabeddin de isyan ettiğin
de yine burayı üs olarak . kullanmıştır. 
Babürlü döneminde önemini tamamen 
kaybeden Dhar, sadece MandO'ya bağlı 
bir yerleşim merkezi olarak kaldı. Ancak 
Babürlüler'le Maratalar arasında müca
dele başladığında Delhi- Dekken yolu üze
rindeki müstahkem bir kale niteliğiyle 

stratejik değeri arttı. Dhar daha sonra 
Marata reisi Urdacl Pavar'a verildi. Ba
bürlü Valisi Girdhar Bahadır, Urdacfnin 
gittikçe artan isteklerini kabul etmeye
rek onun başlattığı saldırıları geri püs
kürttüyse de Dhar'ın aşağı bölgesinde 
kalan Amchera Geçidi'nde öldürüldü 
(1728) ve Maratalar bölgede vergi top
lamaya devam ettiler. Malva'nın 1738'
de Nizamülmülk tarafından Maratalar'a 
verilmesi üzerine el değiştiren Dhar böl
gesi 1819'da da İngiliz hakimiyetine 
girdi: ancak 28 Mayıs 1948'de Medya 
Bharat'la birieşineeye kadar iç yönetim 
açısından yine Marata pfşvasına bağlı 

kaldı. 1956'dan beri aynı adlı idari biri
min merkezi olan Dhar şehrinin nüfusu 
S9.089'dur (1991). 

Dhar'daki ilk cami, buraya Çiştf tari
katını yaymak için gelen şeyh Nizamed
din Evliya'nın müridierinden Şeyh Kema
leddin Mevla'nın türbesinin yanında ya
pılmıştır. Muhammed b. Tuğluk, Dekken'
deki değerli eşyalarını bir arada ve kont
rol altında tutmak amacıyla burada bir 
kale, Malva Halaci Sultanlığı'nın kurucu
su Mahmud Şah da (1436-1469) birçok bi
na inşa ettirmiştir. Lat Mescidi ( 1405) 
denilen büyük camide, Babürlü Sultanı 
Ekber'in Dhar'da kaldığı 1599 tarihini 
gösteren bir kitabe bulunmaktadır. 
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DIMAD b. SA'LEBE 
( ~ ıY. ~t...:.) 

Dırnacl b. Sa'lebe el-Ezdi 

Sahabi. 
_j 

Yemen'in Ezd-i Şenue kabilesi reisiy
di. Hz. Peygamber ile dostluğu Cahiliye 
devrine kadar uzanır. Tababet ve keha
netle uğraşan Dımad. İslamiyet'in yayıl
maya başladığı yıllarda Mekke'ye geldi
ği zaman Mekkeli müşrikler ona Hz. Mu
hammed' in aklını kaybettiğini söylediler. 
Bunun üzerine Hz. Peygamber'i arayıp 
bularak cinlerden gelen yelleri bağladı
ğını, cin ve şeytan çarpmasını iyileştir
diğini, eğer arzu ederse kendisini de te
davi edebileceğini söyledi. Onun bu tek
lifine cevap vermek üzere ResOl-i Ekrem, 
"Hamd o Allah'a mahsustur ki O her öv
güye layıktır. Biz her yardımı O'ndan di
leriz. Allah:ın doğru yola eriştirdiğini kim
se saptıramaz, O'nun saptırdığını da hiç
bir kimse doğru yola ulaştıramaz. Allah'
tan başka bir mabud bulunmadığına ve 
Muhammed'in O'nun kulu ve resulü ol-



duğuna şahadet ederim· diye söze baş 
larken Dımad duyduğu bu sözlere hay .. 
ran kaldı ve onları Hz. Peygamber 'e üç 
defa tekrarlattı. Sonra da, "Ben kahin
lerin, sihirbazların, şairlerin sözlerini din
ledim; ancak böylesini hiç işitmedim. Bu 
ifadeler coşkun denizleri bile eaşturabi
lecek sözlerdir. Ver elini, müslüman ol
mak üzere sana biat edeyim" diyerek İs
lamiyet'i kabul etti. Hz. Peygamber on
dan kabilesi adına da biat aldığı için Ezd-i 
ŞenGeliler çok erken dönemde müslü
man olmuşlardır. 

Dımad'ın ilk müslümanlardan oldu
ğunu gösteren başka bir rivayet bütün 
kaynaklarda zikredilir. Buna göre Hz. 
Peygamber (veya Hz. Ebu Bekir) tarafın
dan Hz. Ali kumandasında Yemen ta
raflarına bir askeri birlik gönderilmişti. 
Hz. Ali, yolları üstünde bulunan Dımad'ın 
kabilesine de uğrayan birliğe oradan ay
rılmadan önce bu kabileden haksız yere 
herhangi bir eşyanın alınıp alınmadığı
nı sordu. İçlerinden birisi sadece bir tek 
matara aldığını söyledi. Bunun üzerine 
Hz. Ali bunların Hz. Peygamber' e toptan 
biat eden Dımad'ın kabilesi olduğunu ha
tırlatarak su kabını iade ettirdi. 
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DIMAM b. SA'LEBE 

( ~if-tl,...;, ) 
Dımarn b. Sa'lebe es-Sa'd! 

Sahabi. 

. i 

Hz. Peygamber'in süt annesi Halime'
nin kabilesi olan Sa'd b. Bekir hicretin 
9. yılında (630-31 ). bazı kaynaklara gö
re ise S. (626-27) veya 7. (628-29) yılın
da ResQiullah'a Dırnam b. Sa'lebe baş
kanlığında bir heyet gönderdi. Maiyetiy
le birlikte Medine'ye gelen Dırnam deve
sini Mescid-i Nebevfnin önüne çökertip 
bağladıktan sonra içeri girdi. Topluluğa. 
"Muhammed hanginizdir?" diye sorup 
Hz. Peygamber'i tanıdıktan sonra ona 
yaklaştı ve. "Sana bazı şeyler soracağım. 
ancak sorularımda biraz sert ve haşin 

davranacağım; sakın alınıp ineinmeye
sin !" dedi. Hz. Peygamber kesinlikle kı
rılmayacağını ve istediğini sorabilece
ğini söyledi. O günlerde ashabın iman 
esaslarını ilgilendiren hususlarda Hz. Pey
gamber'e soru sorması yasaklanmıştı. Bu 
sebeple onlar çöl halkından bazı kimse
lerin gelip Hz. Peygamber'e bu konu
larda soru sormalarından hoşlanıyorlar
dı (Müslim, "İman", ıoı . Dırnam Hz. Pey
gamber'e, "Senin elçin bize gelerek yeri 
ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın se
ni peygamber olarak gönderdiğini, gün
düz ve gece olmak üzere bize günde beş 
vakit namazın farz kılındığını, malları

mızdan zekat vermemizin, senede bir ay 
ramazan orucu tutmamızın da farz kılın
dığını ve gücü yeten için Beytullah'ı zi
yaret etmek gerektiğini söylemiş oldu
ğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bü
tün bunlar doğru mudur?" diye sordu. 
Hz. Peygamber onun her sorusuna, "Evet 
doğrudur" diye cevap verince Dımam, 
"Ben Allah tarafından getirdiklerinin ta
mamına iman ettim ve bunların hepsini 
eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd b. Bekir 
kabilesinden Dırnam b. Sa'lebe'yim. Ka
bilemi temsilen gönderilmiş bulunuyo
rum. Dönüşte onlara burada duydukla
rımı anlatacağım" diyerek memleketine 
hareket etti. Hz. Peygamber onun arka
sından bakarak, "Bu adam eğer sözün
de durursa kurtuluşa erdi" dedi. 

Muhaddisler ve tarihçiler bu olaya bü
yük önem vermişler, tarihçiler müstakil 
başlıklar altında, hadisçiler de eserleri
nin ilim, iman, namaz, zekat, oruç ko
nularını ele alan bölümlerinde hadiseyi 
çeşitli rivayetleriyle birlikte kaydetmiş
lerdir. Oldukça kalabalık bir topluluğun 
huzurunda cereyan eden bu karşılıklı 

konuşma ashabın üzerinde silinmez izler 
bırakmıştır. Nitekim Hz. Ömer. Dımarn 
b. Sa'lebe'den daha veciz soru soran bir 
kimse görmediğini, İbn Abbas da Hz. 
Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dı
mam'dan daha üstün birisinin bulun
madığını söylemiştir. 

Dımarn b. Sa'lebe kendisini heyecanla 
karşılayan kabilesinin yanına dönünce 
tapmakta oldukları putları kötüleyerek 
söze başlamış ve ResOiullah'la olan gö
rüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış
tır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten 
sonra kabile halkının tamamı o gün müs
lüman olmuştur. İbn Sa'd 'ın ifadesine 
göre Sa'd b. Bekir oğulları tapmakta ol
dukları putlarını hemen tahrip ederek 
mescid yapmışlar ve namaz kılmak için 
ezan okumuşlardır. 

DIMASKL Seyhürrabve 

Dırnam'ın ne zaman vefat ettiği bilin
memektedir. 
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li! A Li YARDIM 

DlMAŞK 

(bk. ŞAM). 

DIMAŞKİ, Ca'fer b. Ali 

(bk. CA'FER b. ALİ ed-DIMAŞKİ). 

DIMAŞKİ, Şeyhürrabve 

(~..ıli öY.)I ~) 

Ebu Abdillah Şemsüdd!n 
Muhammed b. Eb! Talib 

ei-Ensar! ed-Dımaşki es-Sufl 
(ö. 72711327 [?]) 

İslam kozmografya 
ve coğrafya alimi. 

.J 

ı 

.J 

ı 

.J 

654'te (1256) Dımaşk'ta doğdu. SQfi 
nisbesinin yanında Şeyhu Hittin ve Şey
hürrabve unvanlarıyla da tanınır. Çok ze
ki olup hemen her ilim dalıyla ilgilendi
ği rivayet edilir. Çağdaşı olan ve Safed'
de kendisiyle görüştüğünü belirten Sa
fedi, onun geniş bilgi sahibi olmadığını. 
ancak zeka ve cesaretinden dolayı bir
çok konuda konuştuğunu. usulü'd-din 
ve yemek dahil ilgilendiği çeşitli konu
larda yazdığı çok sayıda eserini gördü
ğünü söyler (ei-Vaff, lll. 163) Dımaşki, Dı

maşk naibi Efrem tarafından Rabve kö
yüne şeyh tayin edildi. Burada imam ve 
şeyh olarak hizmet etti. Hayatının sonu
na doğru Safed'e gitti ve orada Emir 
Seyfeddin Tengiz'in bimaristanında ve
fat etti. İbn Hacer 727 ( 1327) yılında, Sa
fedl ise muhtemelen 72S'te (1325) öl
düğünü söyler. 

Eserleri.1. Nul:j.betü'd-dehr ii cacii,i
bi'l- ber ve'l- baJ:u. Dımaşki'nin kozmog
rafya ve coğrafya sahasında yazdığı en 
meşhur eseridir. Jeoloji ve minerolojiden 
tabii ve tarihi olaylara, sanatlara kadar 
çok geniş bir muhtevaya sahiptir. Bu 
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