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Newab Mirza Han 
(1831-1905) 

Urdu edebiyatının 
önde gelen şairlerinden. 

_j 

12 Zilhicce 1246'da (24 Mayıs 1831) 
Delhi'de doğdu. Fırüzpür Çirka hakimi 
Newab Şemseddin'in oğludur. Babası, 

Delhi Valisi Mr. W. Fraser'in öldürülme
siyle ilgili görülerek idam edilince (1835) 
Newab Yusuf Ali Han'ın hareminde bu
lunan teyzesinin teşviki üzerine annesiy
le birlikte Rampür'a gitti. RampOr'da 
Gıyaşü'l-lugat müellifi Mevlevi Gıya
seddin'den Farsça öğrendi. Annesi son 
Babürlü Hükümdan Ebü'l-Muzaffer ll. 
Sahadır Şah 'm daha çok Mirza Fahrü 
diye tanınan oğlu ve halefi Mirza Mu
hammed Sultan Fahrülmülk ile evlenin
ce (1844) Mirza Han öğrenimine saray
da devam etti ve burada ünlü çağdaş 
şairlerle tanıştı. Bu tanışma ondaki şa
irlik kabiliyetinin ortaya çıkmasını sağ
ladı ve Mirza Han Dağ mahlasıyla çok 
erken yaşta şiir yazmaya başladı. Onun 
bu kabiliyeti aynı zamanda ll. Sahadır 
Şah ve oğlu Fahrülmülk'ün de hacası olan 
Şeyh Muhammed İbrahim Zevk'in yanın
da daha da arttı. Ayrıca Seyyid Muham
med EmTr Pencekes ve Mirza İbadullah 
Bey'den hat dersi aldı. Fahrülmülk'ün 
ölümü üzerine (10 Temmuz 1856) Del
hi'yi terkedip Rampür'a döndü. Burada 
Kelb Ali Han, Newab Yusuf Ali Han'ın 

yerine geçince Dağ'ı 70 rupi aylıkla sa
raydaki ahır ve halı depoları (ferraşhane) 
dan1ga*lığına tayin etti (1866). Aynı yı
lın sonuna doğru Kalküta yolculuğunda 
Kelb Ali Han'a arkadaşlık etti. Birkaç yıl 
sonra da Newab'ın maiyetinde hac farT
zasını yerine getirdi (1872). RampOr bu 
tarihte EmTr. Celal gibi ünlü şairlerin 

buluşma yeri idi. Dağ da onlarla tanışa

rak kendini kabul ettirme ve tanınma 
imkanını buldu. Feryad-ı Dağ adlı mes
nevisinde anlattığı gibi KalkOta'yı ve da
ha birçok şehri ziyaret etti. Koruyucula
rı Newab Kelb Ali Han'ın ölümü (1887) 
üzerine RampOr'da bulunan şairler şeh
ri terkettiler. Dağ da yirmi iki yıllık hiz
metten sonra RampOr'dan ayrılıp önce 
Delhi'ye. oradan da Sir Asman Cah Sa
hadır Han'ın daveti üzerine Haydarabad'a 
gitti. Burada Nizarn Mahbüb Ali Han'ın 
hacası oldu ve kendisine 450 rupi aylık 
maaş bağlandı. Bu miktar 1894'te 1000, 
daha sonra da 1 SOO rupiye çıkarıldı. Ni-

zam Mahbüb Han 1894'te kendisine 
"Bülbül-i Hindistan, Cihan Üstad, Na
zım Yar Ceng, DebTrü'd-devle, FasThü'l
mülk, Newab Mirza Han" unvaniarını 

verdiyse de o daha çok "FasThü'l-mülk 
Dağ-ı DihlevT" unvanı ile tanındı. Mirza 
Han bir felç sonunda 9 Zilhicce 1322'de 
(14 Şubat 1905) Haydarabad'da vefat 
etti. 

Mirza Han, Delhi' de iken yazdığı şiir
leri içine alan ve daha sonra kaybolan 
en eski divanını ezberden yeniden dü
zenlemiştir. Bunun dışında Gülzar-ı Dağ 
(Rampilr 1296/ 1879). Attab-ı Dağ (Lek
nev 1302 / 1884), Mehtı:'lb-ı Dag (Hayda
rabad 1310/ 1893) ve el yazması halinde 
iken kaybolan Yadigar-ı Dag adlarıyla 
anılan divanları vardır. Bu divanlardan 
Münte./)ab-ı Dag (Allahabad 1939), Ba
har-ı Dağ (Lahor 1940), Kemal-i Dağ 
(Agra, ts ). İnti./)ab-ı Dag veya Dfvan-ı 
Dağ (Navalkişor. Leknev, ts.) adlarıyla bir
takım seçmeler yapılmıştır. Çoğu gazel
lerden oluşan bu divanlardaki beyit sa
yısı 14.800'ü bulur. Divanları dışında Fer
yad-ı Dağ adlı bir de mesnevisi vardır. 
Dağ'ın şiirlerinde anlam derinliğinden 

çok şekil güzelliği dikkati çeker. Urdu şi
irinde özellikle gazel tarzının gelişme
sinde önemli katkısı olan Dağ'ın başta 
Pakistan'ın millf şairi Muhammed İkbal 
olmak üzere Sait -i DihlevT, Ahsen Mareh
revT, Ciger Muradabacti gibi şairterin ye
tişmesinde büyük tesirleri olmuştur. 

Öğrencisi Ahsen Marehrevi tarafından 
derlenen mektupları İnşa- yı Dağ (Del
hi 1941) ve Zebôn-ı Dağ (Leknev 1956) 
adlarıyla yayımlanmıştır. 
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DAGFEL b. HANZALE 

DAGFEL b. HANZALE 
( ;;J.J;.,:> ıY. ~~ ) 

Dağfet b. Hanzale b. Zeyd es-SedO.si. 
eş-Şeybani ez-Zühli 

(ö. 65/685) 

Nesep alimi. 
_j 

Asıl adının Hacer, Iakabının Dağfel ol
duğu da söylenmektedir. Hayatı hakkın
da fazla bilgi yoktur. Mevcut bilgilerin 
de daha çok onun sahabi olup olmadığı 
hususunda yoğunlaştığı görülmektedir. 
Buhar!, Ahmed b. Hanbel, Tirmizi gibi 
muhaddisler Dağfel'in sahabi olmadığı
nı ve Hz. Peygamber'den hadis rivayet 
etmediğini belirtmekte, BerdTcT ile İbn 
Hibban ise onun sahabi olduğunda şüp
he etmemektedirler. Halife b. Hayyat, 
Dağfel'i Basralı tabiin arasında zikreder. 
Ancak hayatı hakkındaki bilgilerin saha
be tabakatma dair eserlerde yer alma
sından, müelliflerin onun sahabi oldu
ğunu kabul ettikleri anlaşılmaktadır. 

Dağfel'in ensab* konusunda ileri de
recede bilgiye sahip olduğu söylenebilir. 
İbn Sirin onun alim olduğunu, ancak ne
sep konusundaki bilgisinin daha ağır bas
tığını söylemekte, aynı hususu İbn Sa'd 
da ifade etmektedir. EmevT Halifesi Mu
aviye b. Ebu Süfyan bu bilgisi dolayısıy
la onu oğlu Yezid'e hoca tayin etmiştir. 

Dağfel b. Hanzale, Hariciler'le yapılan 
Deviab (Dülab) Savaşı'nda ölmüştür. 

Eserleri. 1. es-Sire can Dağtel eş-Şey
bôni. Geçmiş milletler ve hükümdarla
rın kıssalarını anlatarak başta hüküm
darlar olmak üzere devlet adamlarının 
bunlardan ibret almalarını, böylece ül
kelerini hak ve adaletten ayrılmadan ida
re etmelerini sağlamak için yapılan tav
siye ve nasihatleri ihtiva eden siyasetna
me (siyerü'l-mü!Ok) türünde bir eserdir. 
Dağfel' e aidiyeti tartışmalı olan bu ese
rin 549 ( 1154) yılında istinsah edilen bi
rinci cüzünün bir nüshası, baştan iki say
fası eksik ve çok yıpranmış halde Mila
na Ambrosiana Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (G3, vr. ı b_64a)_ 2. Kitabü't- Te
:{.atür ve't- tenasur. Muaviye'nin huzu
runda yapılan yedi sohbeti ihtiva etmek
tedir. Bu eserden yapılan bir iktibas, için
de on yedi risalenin yer aldığı et- Tulıfe
tü 'l-behiyye'nin Kelimat mu./)tı:'lre adlı 
üçüncü risalesinde yer almaktadır (İstan
bul 1302, s. 38). Dağfel'in ayrıca günümü
ze ulaşmayan et- Teşcir adında bir ese
ri daha bulunduğu belirtilmektedir (Sez
gin. ı. 264) 
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