DAGSEVEN, Yusuf
· gi bir bilgi elde edilememiştir. Üsküdar'da vefat etti.
Muzıkalı

Yusuf

Yusuf Bey olarak da tanınan
devrinde bilhassa ha-

Dağseven.

nendeliğiyle şöhret kazanmış müsikişi

naslardandır. İl k mOsiki derslerini hünkar başmüezzini Miralay Eyyübi BaMeddin Bey'den almış, neyzen Hammamizade Osman Bey'den de özellikle dini eserler meşketmiştir. MOsikideki temel bilgileri Muzıka-i Hümayun'da edindiği ve
daha sonra kendisini bu sahada yetiş
tirdiği

anlaşılmaktadır.

Hanendeliğinin

yanı sıra bestekarlığı

ile de bilinen Dağ
seven bazı şarkı ve ilahiler bestelemiş 
tir. Zamanımıza bunlardan ancak iki ilahisi ulaşmıştır.
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NuRi ÖzcAN

DAH HAK

L

Dahhak motifi Hint-iran ortak miraeski bir ürünü ise de ona ait en erken referanslar Avesta'da bulunur. Öte
yandan Bundahişn, Pehlevi Rivaydt
Den_lwrd, Şehndme gibi geç döneme ait
eserlerde de bu motifin işlendiği görülür: ne var ki bunlar otantik durumdan
sının

Avesta 'ya göre Da hhak üç ağızlı. üç
gözlü, çirkin, çok güçlü. şeyta
nımsı bir ejder-canavardır. Avesta'da
Dahhak'in Babilanya'da Arduui SOra'ya
tapan biri olduğu söylenir. Bundahişn 'e
göre Dahhak Babel'de bir mekan yaptır
mıştır. Denkard'da Dahhak'in dünyayı
yok edecek bir ırk olarak Araplar'dan
geldiği, büyü ile Babel 'de olağan üstü
işler yaptığı. bu işlerle halkı putperestliğe davet ederek onları baştan çıkarma
ya çalıştığı ve Feridun tarafından yenilgiye uğratıldığı anlatılır. Pehlevi metinlerine göre Dahag, "hak Mazdacı din"in
muhalifi olarak "batı! din"in kurucusu
ve yayıcısıdır. Denkard'da batı! dinin ve
gayri meşrüluğun yeryüzüne getirilmesine aracılık edenin Dahhak olduğu söylenir : böylece o insanları fesada sürükbaşlı , altı

.J

islami kaynaklarda Dahhak olarak geçen kelime Avesta'da AZi Dahaka .. Pers
literatüründe Azdaha, Pehlevi metinlerinde Az [i] dahag, Erınenice'de AZdahak şeklindedir. Avesta'da azi (ortak Hintiranca'da ahi} "yılan" veya "ejder" anlamında kullanılır. Bu kelimenin Latince' deki anquis ile akraba olduğu anlaşıl
maktadır. Aynı kelime Sanskritçe ve Sırp
ça'da az. Ermenice'de iz. Polanya dilinde vaz, Grekçe'de ise ekhis şeklindedir.
Dahhak kelimesinin Sanskritçe'de "köle"
anlamında dasa. Persçe'de "düşman" anlamında dahadan geldiği ileri sürülmektedir. Bununla birlikte genellikle dahhakin "insan" anlamına geldiği ve Sanskritçe kökenli olduğu kabul edilmektedir.
Geleneksel Ön Asya folklorunda Dahhak t arihi ya da mitolojik bir şahsiyet
olarak ortaya çıkar. Mesela Fars literatüründe ve folklorunda Dahhak bir Arap
kralıdır. Dieulafoy'a göre Zoak adında Suriyeli bir prenstir. Arap geleneğinde Asurbanipal olarak görülür. Dahhak'in lakabı olan Baevaraspa kelimesi Şehndme ' 
de Biyaresb. Şerefname'de Biveresb ola-
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İran folklorunda büyük bir hayvan şek
linde tasvir edilen Dahhak bazan yılan.
bazan da aslan olarak düşünülür. Nevruz, Azi Dahhak'in öldürülüşünün kutlanışını ifade eder. Bazı söylentilere göre
Dahhak'in iki omuzunda çıban, kimileri ne göre de yılanlar vardır. Yılanlar ancak insan beyniyle beslendiğinden Dahhak her gün insan beyni yerdi. Bu mitos
kahramanını, Hint- İran kavimlerinin birbirinden ayrılmadığı dönemlerde iranlı
lar, semavi suları tutarak kuraklığa yol
açan ve açlığa sebep olan, sonunda Rig
Veda 'daki İndra ve Vritra mitinde olduğu gibi bir kahraman tarafından yenilgiye uğratılan canavar olarak düşünmüş
lerdi.

uzaklaşmış anlatımlardır.

( .!)be..;, )

Eski İran ınitolojisinde,
Hint- İran ortak geleneğinden kalma
insan vücutlu ejder
veya ejder görünümlü insan.

rak geçer. Thomson ·a göre bu ad Kaldeliler arasında insan başlı, at vücutlu
bir yaratık olan Piurid'e kadar uzanır.

lemiştir.

Bir
silsilenamede
Dahhak' i
tasvir eden
bir minyatür
(Derviş

Mehmed,
SUbhalü'f·

ahba.r.
Osterreichiche
N a tiona !bi b l ıo th e k

Cod. AF. nr. 50.
vr. Sh' den detay)

Pehlevi metinlerinden itibaren Dahhak'in (Dahag) efsanevi İran yöneticileri
(PTşdadiyan) listesine dahil edildiği görülür. Bu metinlerde Dahhak'in kötü ve
zalimce idaresi ayrıntılı olarak anlatı l
mıştır. Bundahişn 'de soyu şeytanı n ruhuna kadar çıkarılır. Pehlevi metinlerinde Dahhak ile ilgili en önemli anlatım,
onunla Feridun'a atfedilen eskatolojik
roldür. Rivayete göre Dahhak Feridun
tarafından yakalandıktan sonra öldürülmeyip Demavend dağında zincire vurulur: ancak o zincirlerini kırarak kurtulur
ve yeryüzünde kötülük yapmaya başlar;
giderek insanların. hayvan ların ve bitkilerin üçte birini yer: daha sonra Kirsasp
adlı bir kahraman tarafından öldürülür.
Bunun üzerine bütün yeryüzü bayram
eder ve her şey yeniden başlar (Eir., lll.
191-195)

Dahhak mitosu İslam geleneğinde de
bir zulüm örneği olarak yer alır. Rivayete göre Dahhak, Nüh tufanından sonra
gelen ve bütün dünyaya hakim olan hükümdara verilen bir addır. Nuh'un oğlu
Yates'in neslinden olup tufandan sonra
1000 yıl yaşamış ve hüküm sürmüştür.
Saltanatının son 200 yılında iki omuz başında İblis'in yaptığı bir hile ile iki yılan
başı belirmişti r. İblis Dahhak'in rüyası
na girerek bu yılanların verdiği rahatsız
lıktan kurtulması için yılanları her gün
iki beyinle beslemesini tavsiye etmiştir.
Sonunda isfahan'da Gave (Kavat) adın
da bir demirci. iki oğlunun bu yüzden öldürülmesi üzerine Dahhak'e baş kaldı
rır. Bütün halk demirci Gave'nin çevresinde toplanır ve Dahhak'in öldürttüğü
Cem'in oğullarından Feridun'u şah ilan
ederler. Feridun ile Dahhak orduları arasında yapılan savaşta Dahhak ve ordusu yenilir. Dahhak kaçarsa da Gave yetişir ve onu öldürür.
islam kaynaklarında Dahhak'e ait sı 
fatların çoğunun deccalın sıfatlarıyla benzeştiği görülür. Dahhak yeryüzünde azgınlık çıkarmış, 1000 yıl hüküm sürmüş,
Rey ile Taberistan arasındaki Debavend'de bağlanmıştır. Onun Feridun tarafın
dan bağlanışı bayram (Mihrican) ilan edilmiştir (Mes'üdi, ı. 223-224) Taberi'ye göre Dahhak, Biveresb adıyla Cemşid'e karşı isyan etmiş ve onu testereyle kesmiş 
tir (Tarfl), ı. 194-201 ı Hişam b. Kelbi'den
gelen rivayette Dahhak'in baş kaldırdığı
kişi Cem olarak gösterilir (a.g.e., ı. 178).
Dahhak'in Nemrud olduğu da söylenir
(a.g.e., 1, ı 96). Bir rivayete göre ise Dahhak'in iki kolundan çıkan gerçekte yılan
değil et parçalarıydı. Dahhak insanları

DAHHAK b. KAYS
korkutmak için bunların yılan olduğunu
söylüyordu (a.g.e., I, 198). Bazı rivayetlerde ömrünün 1000 yıl, saltanatının 600
yıl, bazılarında ömrünün 1100, saltanatının da 1000 yıl sürdüğü kabul edilir
(a.g.e., I, 200). İbnü'I-Esir'e göre Dahhak
ilk firavundur (el·Kamil, I, 74) B aşka bir
rivayete göre ise Cem'den sonra kral olmuş, Nemrud diye anılmıştır.
Firdevsi'ye göre Dahhak Padişah MerCesur, çevik. fakat şeh
vete tapan kötü huylu biridir. Ona Pehlevi dilinde Biyaresb denirdi ki "biyur"
10.000 manasma gelir. 10.000 altın dizginli atı olduğu için bu adı almıştır ( Şeh·
das'ın oğludur.

name, I, 46-97).

Sonuç olarak denebilir ki Dahhak mitosu, henüz Hint- İran kabilelerinin birbirinden ayrılmadığı dönemlerde ortaya
çıkmış bir Ari mitosudur. Grekler'deki
Zeus- Typhon çekişmesinden Hindistan'da İndra ve Vritra arasındaki mücadeleye kadar bütün Ari geleneğinde bir i
düzeni koruyan, diğeri yıkmaya çalışan
iki mitolojik kahraman figürü benimsenmiş olup Dahhak de düzene karşı mücadele veren gücü sembolize edenlerden
biridir.
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KüRŞAT DEMİ'RCİ

D EDEBiYAT. Dahhak klasik Türk ve
İran edebiyatlarında, Arap ve Fars folk-

lorundaki şahsiyeti ve özellikleri etrafın
da gelişen çeşitli vasıflarıyla teşbih ve
mecazlara konu olmuş efsanevi bir kahraman olarak yer almıştır.
Dahhak'in edebiyatta en önemli vasfı.
Firavun ve Nemrut gibi zulüm ve kötülük timsali oluşudur. Aşığa eziyet ettiği
için sevgili de zaman zaman Dahhak'e
benzetilir. Bu teşbihte , omuz başların 
da bulunan ve insan beyniyle beslenen
yı l anla r sebebiyle Dahhak-i Mari olarak
da anılan Dahhak'in haline kıyasen sevgilinin omuzlarına kadar uzanan saç örgüleri yani zülüf de yılana benzetilir. Necati Bey'in, "Başı dururken iki omuzunda zülf-i yar 1 Dahhak-var Iebleri yetime güler" beyti, insan beyni yediğinde

ağrıları hafıfleyen

BİBLİYOGRAFYA :

ve gülen Dahhak'i tas-

vir eder.
Ancak zulüm ebediyen devam edernegibi zalim de ebediyen payidar
olamayacağından Dahhak'in karşısına
halktan bir kişi olan demirci Gave çıkar;
ona isyan ederek yok olmasını sağlar ve
yerine Feridun'u tahta çıkarır. Ziya Paşa'nın, "Bir abd-i Habeş dehre olur bahş
ile sultan 1 Dahhak'in eder mülkünü Gave perişan" beyti bunun ifadesidir. Dünyanın vefasızlığı Dahhak gibi kudret ve
azametiyle tanınan, zulmünden ve kendisinden korkulan bir hükümdan bile alt
etmiştir. Nevres, "Vefası yok demişler
alemin Cemşid ü Dahhak'e 1 Görenler
süret- i nik ü bedi ayine-i Cem'de" beytiyle bunu anlatır. Bu beyitte olduğu gibi Dahhak çeşitli vesilelerle Cemşid ile
bir arada anılır. Bu alaka, Dahhak'in Cemşid'i yenerek onu kaçmaya mecbur etmesi ve yerine geçmesinden doğmuştur.
yeceğ i

Dahhak'in Gave tarafından mağlüp
edilmesiyle Feridun onun yerine geçtiği
için çeşitli beyitlerde Cemşid- Da hhakGave- Feridun bir arada zikredilir. Hayali Bey'in. "Bab-ı işrethane-i Cemşid ' e
yazılmış bu kim 1 Bir kadeh m ey yeğ
durur gencine-i Dahhak'ten" ve, "Doludur bade-i isyan ile bezm -i mecaz içre 1
Feridun camıdır ya sagar-ı Dahhak'tir
gönlüm" beyitlerinden birincisinde Dahhak - mar (yılan) münasebetinden margene (hazine) çağrışımı doğmuş, oradan
da bir kadeh içkinin hazineye tercihi şek
lindeki klasik anlayış beliğ bir şekilde
ifade edilmiştir. İkin.ci beyitte ise gönül,
Feridun veya Dahhak'in isyan badesiyle
dolu kalbine benzetilmiştir.
Divan edebiyatının dini ve tasawufl
metinlerinde yılan. insanın nefsinde gizli olan kötü duyguların veya bizzat nefsin, nefs-i emmarenin alameti olarak
kabul edilir. Dahhak de kötü ve zalim
bir kişiliğe sahip olduğundan Dahhakmar-nefıs arasında bu bakımdan münasebet kurulur. Hayali Bey'in, "Nefs-i
ef'isine zahir olana 1 Pend bestir hikaye -i Dahhak" beyti bu düşünceyi şiirleş
tirmiştir. Dahhak mazmununa şiirlerin 
de sık sık yer veren Hayali Bey, devrinde
bir iki mısra ile şair geçinip icazet alanla rı beyin yiyen yılanlara benzeterek şöy
le hicveder: "Bir iki mısra ile mağzını yerler nasın 1 Düş-i Dahhak'teki ol iki maran-şek!" .
Şemseddin Sami de Şehname'deki
Dahhak efsanesinden ilham alarak onun
zülmüne karşı ayaklanan Gave'nin hikayesini konu alan bir tiyatro eseri yaz mıştı r.
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Ebu Üneys (Ebu Abdirrahman)
Dahhak b. Kays b. Halid
el· Fihr! el· Kureşi
(ö. 64/684 )

L

Sahabi, Kays kabilesinin reisi
ve Emevi kumandanı.

_j

Hayatının ilk dönemleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Hz. Peygamber'in
vefatından altı veya yedi yıl önce (625626) doğduğu rivayet edilmektedir. Sahabi olduğu ihtilaflıdır. Abiası Fatıma bint
Kays, Medine'ye hicret eden ve Hz. Peygamber'den hadis rivayet eden sahabilerdendiL Dahhak'in Hz. Peygamber'den
rivayet ettiği söylenen bir hadisi sadece
Nesai Sünen'ine almıştır. Hz. Ömer'den
ve Habib b. Mesleme el-Fihri'den de hadis rivayet etmiştir. Kendisinden Muaviye b. Ebu Süfyan, Said b. Cübeyr, Şa'bi,
Simak b. Harb, Ebü İshak es-SebiT, Muhammed b. Süveyd el-Fihri ve başkaları
rivayette bulunmuşlardır.

Dahhak Muaviye b. Ebu Süfyan'ın aşı
olup Habib b. Mesleme'den sonra el-Cezire valisi tayin edilmiş ve Hz. Osman'ın şehid edilmesine kadar bu görevde kalmıştır. Sıffin Savaşı'n
dan önce emrindeki Suriye ordusuyla
Harran ile Rakka arasındaki Merc mevkiinde, Hz. Ali'nin kumandanı ve ei-Cezire
valisi tayin ettiği Malik el - Eşter'i mağlüp
ederek onu Musul 'a çekilmeye mecbur
etti (36/ 656-57) . Sıffin Savaşı'nda da Muaviye'nin piyade kuwetlerinin kumandanı olarak önemli rol oynadı. Savaştan sonra 3000 kişilik bir kuwetle Hicaz üzerine yürüdü (39 1 659-60); Sa'lebiye üzerinden Kutkutane'ye kadar ilerleyerek geçtiği yerleri yağma ve tahrip etti. Hatta
hac için bile Mekke'ye gidilmesine engel
oldu. Bunun üzerine Hz. Ali. Hucr b. Adi
el -Kindi kumandasında 4000 kişili k bir
kuwet gönderdi. Hucr'ün geldiğini öğre
nen Dahhak önce Tedmür'e, oradan da
Dımaşk'a çekilmek mecburiyetinde kaldı.
rı taraftarlarından
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