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lat kabul edilmiştir. 

Dar kelimesi edebi metinlerde, asıla-
rak öldürülen Hallik-ı Mansür'a (ö. 309/ 
922) telmihen MansOr kelimesiyle tam
lama halinde (dar-ı MansOr) veya onunla 
ilgili diğer özelliklerle bir arada kullanıl
mıştır. Genellikle darağacı ipiyle birlikte 
sevgilinin saçı için benzetilen olur: aşı
ğın canı, gönlü veya kendisi Mansür'a, 
asılmış olduğu zülüfler dı;ı dara benzetilir. 
"Dar-ı siyaset" tamlaması dar ile aynı 
anlama gelir. Aşk gönül MansOr'unun da
ra çekildiği savaş meydanıdır. "Yüsuf u 
Züleyha" kıssasına telmihle YOsuf güzel
liğindeki sevgilinin kakülünün ucundaki 
her ben, "güzellik Mısır'ı içine asılmış bir 
Habeş"e benzetilirken kakül dar şeklin
de tasawur edilir. Sevgilinin yanağı ateş, 
iki zülfü üstündeki kaşları Hz. İbrahim 
kıssasına telmihen "siyasetgah-ı İbra
hfm"dir. Dar bazan pergelle şekli ben
zerliği bakımından da ele alınır. Süfıle

rin darü' s- selamı (cennet) istemelerine 
karşılık aşık sevgilinin zülfünün gamı ile 
dar-ı melameti yani kınanınayı ister. Dar 
genellikle Arapça ve Farsça'daki anlam
larıyla tevriyeli olarak kullanılmıştır. 

Divan edebiyatında evle ilgili şiiriere 

ve özellikle devlet büyüklerinin yaptırdı
ğı köşkleri öven kasidelerin nesib bölüm
lerine "dariyye" adı verilmiştir. 

Alevi ve Bektaşller'de ayfn-i Cem'in 
icra edildiği meydanın ortasındaki özel 
yere dar denir. Muhib darda okuduğu 
terceman*dan sonra orada bulunanla
rın rızası ile tarikata girmiş olur. Biatını 
tekrarlayan can da darda yine aynı işle
mi yaptıktan sonra babaya gidip arakıy
yesini tekbirletir. Alevi- Bektaşi erkanı
nı anlatan nefeslerde dar sözüne çokça 
rastlanır. 
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Kahtaniler' e mensup 

L 
bir Arap kabilesi. 
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Hicretten yaklaşık iki asır kadar önce 
Arabistan'ın kuzeyine göç ederek Suri
ye ile Mısır arasındaki bölge ile Irak yö
resine yerleşen ve Hfre Krallığı ' nı kuran 
Lahmfler birçok koldan meyd_ana geli
yordu. Bu kollardan biri Dar olup kabile
nin şeceresi Dar b. Hani b. Habfb b. Nü
mare b. Lahm şeklinde sıralanıyordu. 

Bizans İmparatorluğu'na tabi olan Beni 
Dar'a mensup bir grup Müte Savaşı'nda 
(8 / 629) İslam ordusuna karşı Bizans'ın 
saflarında yer almıştı. Bizans nüfuzu di
ni alanda da kendini göstermiş ve Beni 
Dar ve Lahmfler'in birçoğu hıristiyan ol
muştu; hatta Hıristiyanlık Hfre Krallığı ' 

nın resmi dini sayılıyordu. 

Ancak 9 (630) yılında Hz. Peygamber'in 
Tebük'e yaptığı sefer çevrede büyük yan
kılar uyandırmış ve tesir icra etmişti. Hz. 
Peygamber bu seferden döndükten son
ra Beni Dar aynı yıl Medine'ye on kişilik 
bir heyet göndererek İslamiyet'i kabul 
ettiklerini bildirdiler. Bu heyette meş
hur sahabi Temfm ed-Darf de bulunu
yordu. Heyetin isteği üzerine Hz. Pey
gamber Beni Dar'a, Bizanslılar'a ait o ci
vardaki iki köyü fethettikleri takdirde 
bunları kendilerine ikta* edeceğine dair 
bir ahidname vermiştir. 

Rivayete göre Beni Dar'a mensup olan 
heyet Hz. Peygamber'in ölümüne kadar 
Medine'de kalmış ve kendilerine Hz. 
Peygamber'in emriyle Hayber gelirinden 
tahsisat ayrılmıştı. Bu tahsisatın devam 
ettirilmesi konusunda Hz. Peygamber'in 
vefatından önce bir vasiyette bulundu
ğu kaydedilir. 

Daha sonraki dönemlerde Beni Dar 
hakkında kaynaklarda herhangi bir bil
gi mevcut değildir. 
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(ö. 1069 / 1659) 
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Babürlü şehzadesi ve mutasavvıf. 
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20 Mart 1615'te Ecmfr yakınlarında 
doğdu . Şah Cihan'ın büyük oğludur. An
nesi. hatırasına Tae Mahal inşa edilen ve 
daha çok Mümtaz Mahal diye anılan Er
cümend Begüm'dür. Muhammed Dara 
geleneğe uygun olarak İslami eğitim gör
dü ; Arapça, Farsça ve Sanskritçe öğren
di. Özellikle nazari ilimlerle ilgilendi. di
nı ve tasawufl bilgisini takviye etmek 
için bu sahadaki eserlerin belli başlıları
nı inceledi. Kendisine ilahi bilgi ve itha
mın verildiği inancı ile bu yoldaki çalış
malarını daha da arttırdı. 

Şehzade Dara 1633'te 12.000 "zat " 
(6000 "suvarlık") bir mansaba sahip bu
lunuyordu. Aynı yıl Safevfler'in Kande
har'ı tehdit etmeleri ve bunu 1642'de 
tekrarlamaları üzerine şehri savunmaya 
giden orduda kendisine önemsiz bir ku
mandanlık verilmişti. 1645'te İlahabad 
subedarlığına (vali lik) getirildi. 1647'de 
Lahor. 1649'da Gucerat subedarlıkları 
da buna ilave edildi. Bu vilayetleri nalb
leri vasıtasıyla idare ediyor, sahip oldu
ğu mevkiin gerektirdiği sorumluluğu na
dir olarak yüklenebiliyordu. Son derece 
asabf ve görüşlerinde ısrarlı bir kişiliğe 
sahipti, hurafelere ve fala inanırdı. Hat
ta tek büyük askeri harekatına kuman
da ettiği 1652 Kandehar seferi sırasın
da dahi başarıyı büyücü ve falcıların söz
lerinde aramıştı. Ancak Kandehar'ı ge
ri alamaması ve başarısızlığa uğraması 
onun hem askeri hem de siyasi itibarını 
oldukça sarstı. 

Şah Cihan. çok sevdiği oğlu Dara'nın 
devlet işleriyle daha fazla ilgilenmesini 
sağlamak için kendisine o zamana ka
dar benzerine rastlanmayan 60.000 zat 

Dar.ı Süküh ' u 
bir sohbet 
esnasında 

gösteren 
minvatür 

(S. C. Welch , 
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