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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. 

_j 

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 , 

Indisc/w 

Buchmaiere i, 

~ekil 36) 
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büyük bir mansab verdi. Ayrıca daha sağ

lığında onu halef olarak benimsedi ve 
kendi yerine hazırlamak istedi. Ancak bu 
durum diğer şehzadelerin ·m uhalefetine 
yol açtı. Şah Cihan 1657'de hastalanın
ca saltanat mücadelesi daha da kızıştı. 

Fakat bu mücadelede mira'nın zayıf as
keri ve idari kabiliyeti bir kere daha or
taya çıktı. Sonunda Agra yakınlarında 
Samargarh'ta kardeşi Evrengzib'in kuv
vetleri karşısında mağlüp oldu (8 Haziran 
1658). Hemen ardından 23 Mart 1659'
da Ecmir yakınlarında ikinci defa başa

rısızlığa uğradı ve esir alındı. Delhi'ye ge
tirildi ve burada mülhidlikle suçlanarak 
idam edildi (10 Eylül 1659). 

Dara Şüküh siyasi ve askeri bakım
dan yetersizliğine rağmen dini ve tasav
vufl fikirleriyle çağının dikkate değer si
malarından biridir. Büyük babası Ekber 
Şah tarafından başlatılan Hint ve islam 
düşüncelerini bağdaştırma hareketinin 
tesiriyle genç yaşta tasawufl düşünce
ye ilgi duymaya başladı ve giderek ken
dini bu harekete verdi. O sırada tasav
vufa mütemayil kız kardeşi Bibi Cemal 
ile birlikte Sind'den Lahor'a gelen Mısır 
asıllı Kadiri tarikatı şeyhi Miyanmir (Mi
yanecl) ile tanıştı . Daha sonra abiası Ci
hanara Begüm ile birlikte bu şeyhin ha
lifesi Molla Şah Bedahşi'nin müridi ol
du. Edebiyat ve hüsnühat gibi güzel sa
natlarla da ilgilenen Dara bir yandan 
Kur'an' a dair bilgilerini artırırken öte 
yandan Tevrat. Zebur ve İncil gibi sema
vi kitapları incelerneyi de ihmal etmedi. 
Kur'an' ı fazla mecazi, diğer üç kitabı ise 
tutarsız bularak Hint dinleriyle ilgilen
meye, özellikle Hint mistisizminin ünlü 
eseri Upanişadlar üzerinde çalışmaya 

başladı. Başta İbnü'l-Arabi olmak üzere 
Fahreddin-i Irakive Molla Cami gibi mu
tasawıfların eserlerini inceledi, netice
de vahdet -i vücud*a dayanan bir ta
sawuf anlayışına ulaştı. Bu durum onu 
bazı Hint inanç ve düşünceleriyle islam 
arasında benzerlik görmeye, hatta Upa
nişadlar'ın Kur'an'da bahis konusu edi
len "Gizli Kitap" (Kitab-ı Meknün ; bk. Va
kıa 56/ 78) olduğunu, dolayısıyla da onun 
özünü teşkil ettiğini öne sürmeye sev
ketti. Bu tür serbest düşünceler onun 
muhafazakar alimler tarafından kafir ve 
münkir olmakla suçlanmasına sebep ol
du. Fakat Dara hiçbir zaman islam'ı inkar 
etmemiş, her vesile ile islam'ın hak din 
olduğunu ifade etmiş, Allah ve Hz. Mu
hammed hakkında sağlam bir inanca sa
hip olmuş, hatta mi'rac olayının ruh ve 
bedenle meydana geldiğini kendine has 
bir nazariye ile ispatlamaya çalışmıştır. 
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Eserleri. Oldukça verimli bir yazar olan 
Dara, görüş ve fikirlerini dile getirdi
ği birçok eser kaleme almıştır. 1. Setf
netü'l-evliyô., (Agra 1852; Lucknow 1857 ; 
Kanpur 1883). 411 velinin hayat ve kera
metierini anlatan eser özellikle Hintli ve
liler hakkında verilen bilgiler bakımın
dan önem taşır. Eserin düzeni diğer ev
liya tabakat kitaplarından farklıdır. Dara 
1640'ta kaleme aldığı bu eserin giriş bö
lümünde yazılış maksadı hakkında bilgi 
verdikten sonra süfıler ve sözlerinin öne
mini açıklamış, sonra Hz. Peygamber, Hu
lefa-yi Raşidin, on iki im.am. dört Sünni 
mezhebin kurucularından bahsettikten 
sonra sırasıyla Kadiriyye, Nakşibendiyye. 

Çiştiyye, Kübreviyye ve Sühreverdiyye sil
silelerinde yer alan şeyhler hakkında bilgi 
vermiş, bundan sonraki bölümde ise söz 
konusu silsitelerde yer almayan diğer 

mutasawıfların biyografilerini kaydet
miştir. Eserin sonunda ise Hz. Peygam
ber'in hanımları, kızları ve ünlü kadın 
mutasawıflar hakkında kısa bilgiler ve
rilmiştir. Bizzat kendisinin de ifade et
tiği gibi (s . 216) bu eseri yazarken Dara 
Şüküh geniş ölçüde Cami'nin Nefef:J.ô.tü '1-
üns'ünden faydalanmıştır. Hindistan ve
ITieri hakkında değerli bilgiler veren Se
tinetü'l- evliyô., müellifin çağdaşı Ca'fer 
el-Ayderüs tarafından Arapça 'ya tercü
me edilmiştir (Schimmel. s. 308) . 2. Seki
netü 'l- evliyô., (Lahor, ts .,; Tahran 1344 
hş./ 1965, nşr. Tara Chand ve S. M. Rıza 
Celali) 1647'de kaleme aldığ ı bu eser 
esas itibariyle Kadiri tarikatı pirlerinden 
Miyanmir'in (ö 1635) biyografısini ve La
hor'daki sohbetlerini içine alır. Dara bu 
eserini yazarken ibnü'I-Arabi'nin Fuşu
sü'l-hikem'i ve Fahreddin-i lraki'nin Le
~a \Ü'ını örnek almış ancak onlar kadar 
başarılı olamamıştır. 3. Risô.le-i lfa~nü

mô. (Lucknow 1874, 1881. 1910 ; Tahran 
ı 957, nşr S. M. Rıza Celali) 4. Tarf~atü'l
fıaki~at (Lahor 1340). Bu iki eser tasav
vufun anlaşılması güç yönleriyle ilgilidir. 
5. lfasenatü'l - caritin (Delhi 1309). 1652'
de yazdığı bu eserin konusu ilk süfıler ve 
tasawufl vecizeleridir. Aynı zamanda ken
disinin vahdet-i vücüdcu görüşlerini ten
kit edenlere cevap niteliğini taşır. 6. Mü
kaleme-i Babô. Lal ve Dara Şükr1h (Del
hi 1885) . 1653 yılında kaleme almış olup 
Hindü azizlerinden Baba La! ile konuş
malarını ihtiva eder. 7. Mecma cu'l-baf:J.
reyn (Kalküta 1929; Tahran 1335 hş./ 1957). 
1655 yılında yazdığı bu kitap islam ile 
Hinduizm'in mukayesesini yapan orUi
nal bir eserdir. D. Shayegan eserle ilgili 
müstakil bir çalışma yapmıştır (bk. bibl.) 
8. Sırr-ı Ekber (Tahran 1340 hş./ 1962, 

nşr T. Chand ve S. M. Rıza Celali). 1657'
de yazdığı bu eser elli iki kadar Upani
şad ' ın Hindü alimierin yardımıyla Sans
kritçe'den Farsça'ya tercümesini içine 
almaktadır. Eser Fransız bilgini Angve
til Dupesron tarafından 1801 'de Oupne
kat, id est Seereturn Tegendum adıyla 
Latince'ye çevrilmiştir. 

Dara 'nın ayrıca Yoga- Vasista (Lucknow 
1887 ; Aligarh 1953, nşr. Tara Chand) ve 
Bagvat Gita gibi çok sayıda Hindü dini 
metninin çevirisini kapsayan eserleri var
dır. Bazı küçük eserleri de Külliyyat-ı 
Dara Şükuh adıyla basılmıştır (I-IV. Guj
ranwalla 1857). 

BİBLİYOGRAFYA : 

K. R. Qanungo, Dara Shukoh, Calcutta 1952; 
B. J. Hasrat. Dara Shiküh: Life and Works, 
Vishwabharati 1953; a.mlf .. "Three Little-known 
works of Dara Shukuh", /C, XXV 11 (195 ll. s. 
52 ·72 ; 1. A. Ghauri, War of Succession among 
the Sons of Shahjahan, Lahore 1960 ; a.mlf.. 
"Responsibility of the Ulema for the Execu
tion of Dara Shikoh", JPHS, Vll / 3 (1959). s. 
221; Schimmel. A Mystical Dimensions of fs· 
lam, s . 360-363, 477; a.mlf., Tasavvufun Bo
yut/an, s . 307-310; D. Shayegan. Les Relations 
de l'hindouisme et du Soufisme d 'apres le 
Majma al-Bahrayn de Dfirfi Shokuh, Paris 1979 ; 
J . N. Sarkar. A Short History of Aurengzib, Cal
cutta 1979, s. 38-40, 54 vd., 64 -70; L. Massig
non - A. M. Kassım, "Un essai de bloc Isla
mo-Hindou au XVII• siecle : L'Hurnanisme 
mystique du prince Dara", RMM, sy. 63 (1 926). 
s. 1-14 ; Hikmet Bayur. "Evrengzib Alemgir 
ve DiniSiyasası Üzerinde Bir İnceleme", TTK 
Belleten, IX / 33 (1945), s. 16-29 ; S. Sekhri. "Prin
ce Dara Shikuh and his Persian translation 
of the Upanishads", lndo-lranica, Xll / 3, Cal· 
cutta 1959, s. 1-9; H. Beveridge, "Dara Şükfıh" , 

iA, lll , 480; Satish Chandra, "Darii. Shuköh", E/ 2 

(İng) , ll, 134-135; a.mlf.- idare, "Dara Şükfıh", 
UDMi, IX, 152-155. 

li] N. R. FAROOQJ 

L 

DARABi 
(~Gb ı 

Molla Şah Muhammed 
b. Muhammed-i Darabi 
(ö. XII./XVIII. yüzyıl[?]) 

İranlı tezkire yazarı ve şair. 
_j 

iran'ın Darab şehrinde doğdu. Doğum 
ve ölüm tarihleri belli değildir. Ancak 
eserlerinden ve kendisinden söz eden 
çağdaş yazarların ifadelerinden, XI. (XVII.) 

yüzyılın ilk yarısı ile XII. (XVIII.) yüzyılın 

başları arasında yaşadığı anlaşılmakta

dır. Tahsilini tamamladıktan sonra Şeyh 
Bahai adıyla da tanınan Bahaeddin Arni
li'den (ö . 1031 / 1622) faydalandı. Ardın
dan Mekke ve Medine'yi ziyaret etti; bu
ralarda bazı hadis alimlerinden hadis 
okudu. Daha sonra Basra yolu ile Hin-


