
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. 

.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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DIMASKT, Şeyhürrabve 

eserinden dolayı Dımaşkl, çağımız ilim 
tarihçileri tarafından olağan üstü sezgi 
ve düşünce kabiliyetine sahip bir bilgin 
olarak nitelendirilmiştir. Dımaşki bu ki
tabını yazarken el-Mecisti'den ve yan
lışlıkla Aristo'ya mal edilen (bk. Keşfü'z. 
;;unun, rı, 1385) Kitabü'l-AJıdir ile Mes'ü
di, Belhi, Bekri, İdrisi, İbn Vahşiyye, İz
zeddin İbnü'I-Esir ve Mecdüddin İbnü 'I
Esir'in eserlerinden faydalanmıştır. Do
kuz kısım ve yetmiş beş bölümden mey
dana gelen eserin Arapça metni August 
Perdinand Mehren tarafından 1866'da 
St. Petersburg'da (bir dizinle birlikte tıp
kıbasımı Leipzig 1923), yine Mehren'in 
yaptığı Fransızca tercümesi de Manuel 
de la Cosmographie du Moyen age 
adıyla 1874'te Kopenhag'da yayımlan
mıştır. z. Kitabü's-Siyase ii ' ilmi 'l-fira
se (Kahire ı 300) . Devlet adamlarının fiz
yonamilerinin incelendiği eserde fizyo
nomiyle astroloji mezcedilmektedir. Ese
rin astrolojiyle ilgili kısmı sonunda yer 
almaktadır. Müellif eserini hazırlarken 
Hipokrat, Aristo, Laodicealı Polemon ve 
İbnü'l-Arabi'nin yanı sıra İmam Şafii'nin 
Kitdb ii 'ilmi'l-Jp.yaie, Ebü Bekir er
Razfnin Kitabü 't- Tıbbi'l- Manşuri, Fah
reddin er-Razfnin Kitabü'l-Firase'sin
den istifade etmiştir. 

Dımaşki'nin kaynaklarda zikredilen di
ğer eserleri de şunlardır: el-Makama- · 
tü'l- felsefiyye ve't- tercematü's -sufiy
ye (tasavvuf, fizik ve matematik üzerine ya
zılmış elli bölümlük eser); el-Cevab (ala) 
ehli cezireti'l- ~ıbrıs (Kıbrıs hıristiyanla
rına karşı islamiyet'i müdafaa eden risale). 
Brockelmann'ın Mefıasinü 't - ticare (Ka
hi re 1318) adıyla Dımaşki'ye nisbet etti
ği eser ise (GAL, Il, 161) Ca'fer b. Ali ed
Dımaşkl'ye ait olup tam adı el-İşare ilcl 
mefıasini't- ticare'dir (b k. DİA, VI, 546-

547) 
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DIRARb.AMR 
( ~ 0-! _;!_,..:.) 

Ebu Amr Dırar b. Amr 
el-Gatafan! el-KUf! 
(ö_ 200/815 [?]) 

Basra Mu'tezilesi'nin 
ilk aliınlerinden. 

_j 

Kaynaklarda hayatı hakkında, İmam 
Ebü Yüsuf'un çağdaşı ve Mu'tezile bid'at
çılarından biri olarak gösterilmesi dışın
da fazla bilgi yoktur. Mu'tezile bünye
sinde farklı fikirler ileri sürmesinden 
dolayı sonrakilerin çoğu onu Mu'tezili 
olarak görmemiş, fikirlerine iştirak et
memiştir. Nitekim Bişr b. Mu'temir bir 
şiirinde, Dırar gibilerinin teşbihe kayan 
fikirlerinden dolayı Mu'teziiTier olarak 
utanç duyduklarını ve onları kendilerin
den saymadıklarını belirtmiş, bunların 

önderlerinin Cehm b. Safvan olduğunu 
söylemiştir (bk. HayyiH, s. 98). Dırar b. 
Amr. Mu'tezile ekolünün çok hareketli 
bir döneminde yaşadığı ve bu ekolün ge
lişmesine katkıda bulunduğu halde mez
hepler tarihçilerinin · kendisi hakkında 

çok az bilgi vermelerinde onun aşırıya 

kaçan görüşlerinin etkisi olduğu düşü
nülebilir. 

Dırar'ın olgunluk dönemi AbbasT Hali
fesi Harünürreşid devrine (786-809) rast
lamış olmalıdır. Bir görüşe göre Vasıl b. 
Ata (ö. 131 /748) zamanında yaşamıştır. 

Ancak HaricTier'in Vaidiyye koluna men
sup olan ve kebTre işieyenin cehennem
de ebedi kalacağı görüşüyle Mu'tezile'
ye tesir ettiği ileri sürülen Zeyd er-Re
kaşfnin (ö 130/748) öğrencisi olduğu 

da rivayet edilmektedir. Buna göre Dı

rar hicrT ll. yüzyılın başlarında doğmuş 
olmalıdır. Ebü'l -Hüzeyl ei -Allaf ile Bişr 
b. Mu'temir'in kendisi aleyhindeki ifa
delerine rağmen Dırar'dan bunlar hak
kında herhangi bir şey nakledilmemesi 
dikkate alındığında Dırar'ın onlardan yaş
ça daha büyük olduğu ortaya çıkar. Yet
miş yahut doksan yıl yaşadığı. Hişam b. 
Hakem ile Muammer b. Abbad'ın akra
nı olduğu söylenirse de bu konuda ke
sin bir hükme varmak mümkün değil
dir. Küfeli olmasına rağmen daha çok 
Basra ilim ve fikir çevresiyle ilgilenmiş

tir. Basra'da Ebü'l - Hüzeyl ei-Allaf'tan 
önce kelam konusundaki tartışmalarda 
reis kabul edildiği (Malatf, s. 39), Bağdat'a 

kısa bir süre için bir defa gittiği. bura
da Yahya b. Halid ei-Bermekl'nin huzu
runda aralarında Süleyman b. CerTr. Ab
dullah b. YezTd ei-İbazi, Hişam b. Ha-

kem ve Zerdüşt dinine mensup bazı li
derlerin bulunduğu meclislerde ilmT mü
nakaşalara katıldığı bilinmektedir. Bü
yük ihtimalle bu dönemde Kadı Said b. 
Abdurrahman ei-Cumahf tarafından zın

dıklıkla suçlanıp sürgün yahut idam ce
zasına çarptırılmış, ancak Yahya b. Ha
lid ei-Bermekl tarafından saklanmak su
retiyle kurtarılmıştır. Daha sonraki dev
relerde Dırar'la ilgili herhangi bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. 

Cevher düşüncesini reddeden Dırar'a 
göre alemin aslını bütünüyle arazlar teş

kil eder, dolayısıyla cisimler değişik araz
ların birleşmesinden meydana gelir. Hiç
bir cisim renk, tat, koku, hayat veya ölüm 
gibi araziardan yoksun bulunmaz; buna 
karşılık her cisim ilim. kelam ve kudret 
araziarını ihtiva etmeyebilir. Zıt araziar
dan biri açık, diğeri gizli olarak cisimde 
bulunabilir veya biri yok olunca diğeri 

zuhur eder ve böylece cisimde ardarda 
mevcut olabilirler; bu da arazların sü
rekli olmadığını gösterir. 

Allah · ın. yalnız kendisinin bildiği bir 
mahiyeti bulunduğunu ve kıyamet gü
nü kulların sahip kılınacakları altıncı bir 
hisle Allah'ı görebileceklerini belirten Dı 

rar'a göre Allah'ın isim ve sıfatları O'nun 
ne olduğu hakkında (sübütf) herhangi bir 
bilgi sağlayamayacağı için bunların olum
suz (selbT) anlamda yorumlanması gere
kir. Buna göre Allah'ın alim ve kadir olu
şu cahil ve aciz olmayışı anlamına gelir. 
İman konusunda Mu'tezile ile "menzile 
beyne'l -menzileteyn" görüşünde uzlaşan 
Dırar. insanların fiilieri de dahil olmak 
üzere her şeyin Allah tarafından takdir 
edilip yaratıldığı düşüncesiyle İslam ce
maatinin çoğunluğunun safında yer al
mıştır. İnsanların ihtiyarT fiilierinin mey
dana gelişini onlar açısından "kesb ve 
iktisab" terimleriyle açıklayan ve bu te
rimleri ilk kullananlardan olan Dırar bu 
meselede Ebü Hanife'ye uymuş görün
mektedir. Ebü'I - Hasan el-Eş'arT onun 
Mu'tezile'den uzaklaşmasını. insanların 
fiilierinin yaratılmış olduğu ve bu fiilie
rin biri Allah. öbürü kul olmak üzere iki 
hakiki failinin bulunduğu şeklindeki gö
rüşüne bağlamaktadır (Makala~ s. 281). 

Ona göre insanların fiilierinin neticesin
de tevlid* yoluyla meydana gelen fiiller 
de Allah'ın ve kulun müşterek fiilleridir. 
Fiili meydana getiren güç (istitaat). faile 
ait yetenekierin bir cüzü olarak fiilden 
önce, fiil esnasında ve fiilden sonra da 
mevcuttur. 

Peygamber gelmedikçe aklın insanla
ra hiçbir mükellefiyet yükleyemeyece-


