
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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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. 
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ı 

.J 

ı 
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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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