
distan'ın Gucerat bölgesinde bir liman 
şehri olan Süret'e gitti. 1062'de (1652) 
buradan ayrılıp Hindistan'ın iç bölgele
rini gezdi. 1067 ( 1656-57) yılında iran'a 
döndüyse de bilinmeyen bir tarihte tek
rar Hindistan'a gitti. Darabi'nin bu ikin
ci seyahatinde Hindistan'da ne kadar kal
dığı belli değildir. Ancak Leta'iiü'1-l].a
ya1 adlı eserinden 1076'da (1665-66) 
Hindistan'da bulunduğu. bu tarihte ora
da kaleme aldığı eserini 1 078'de ( 1667-
68) tamamladıktan sonra İran'a döndü
ğü anlaşılmaktadır. öte yandan tezkire 
yazarı Muhammed Tahir-i Nasrabadf. 
tezkiresini yazdığı sıralarda (ı 083- ı 093 1 
1672-1682) onun Hindistan'dan İsfahan'a 
geldiğini ve bir tezkire yazmakla meş

gul olduğunu kaydeder. Nasrabadi'nin 
bu ifadesi, Darabi'nin eserini tamamla
madan İsfahan'a döndüğünü veya ese
rine bazı ilaveler yapmaya çalıştığını or
taya koymaktadır. 

Darabi'nin 1093'ten (1682) sonra ne 
kadar yaşadığı ve nerede öldüğü belli 
değildir. Ancak Mirza Abdullah Efendi 
ei-İsfahani'nin (ö . 1131/1718-19) Riya
iü'1- 'u1ema' adlı eserinde Darabi'nin 
Şfraz'da yaşadığından bahsetmesi, onun 
XII. (XVIII.) yüzyılın başlarında hayatta 
olduğunu göstermektedir. 

Eserleri. "Arif" ve "Şah" mahlasıyla şiir 
de yazmış olan Darabf. daha çok 1076'
da (1665-66) telif etmeye başlayıp 1078'
de ( 1667 -68) muhtemelen büyük bir bö
lümünü tamamladığı Le ta , itü '1-l].aya1 
adlı şuara tezkiresiyle tanınır. Coğrafi 

bölgeler. şehir ve kabileler esas alınarak 
düzenlenen eserin ilk cildi Fars, İsfahan · 
ve çevrelerinde yetişen şairlerle bu böl
gelerdeki Türk şairlerini ihtiva eder. ll. 
ciltte Azerbaycan. Taberistan. GTian. Ma
zenderan. Vezd, Kirman. Horasan, Kan
dehar. Sfstan, Maveraünnehir'de, ayrıca 
Hindistan ve Anadolu'da yetişen şairler
den bahsedilmiştir. Yaklaşık 454 şairin 
hal tercümesinin yer aldığı Le ta , ifü '1-
l].ayal'de daha çok bunların şiirleri üze
rinde durulmuş ve yaklaşık 2600 beyit 
nakledilmiştir. Tezkire. yazıldığı dönemin 
şairleri hakkında verdiği bilgilerin baş
ka kaynaklarda bulunmaması açısından 
önemli bir eserdir. Ancak Kadı Nürullah-i 
Şüşterfnin (ö. 1019/ 16 10) Risa1e-i Fir
devs adlı tezkiresi dışında daha önce ya
zılan kaynaklardan faydalanmadığı için 
eserde bazı yanlışlıklara rastlanır. Henüz 
neşredilmeyen Le ta, itü '1-l].ayal'in bili
nen tek nüshası Tahran Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 295 ı). 

Eser M. İkbal tarafından tanıtılmıştır ( Ori· 

ental College Magazine, Xl / 1. Lahor 1934, 
s. 58-73) . 

Darabi'nin Hatız-ı Sirazi'yi savunmak 
amacı ile yazdığı Latife-i Gaybiyye, ta
sawufla ilgili Ma~iimatü'1- 'ariffn, Şev
~u '1- 'arilin ve ?ev~u '1- 'aşı~in adlı üç 
eseri daha vardır. Bunlardan ilki Tah
ran'da basılmıştır (1304 / 1887). 
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DARANİ 
(_;~\.ıl\) 

Ebu Süleyman Abdurrahman 
b. Ahmed b. Atıyye ed-Daran! 

(ö. 215/830) 

ilk zahidlerden. 
_j 

Dımaşk'ın Daran veya Der'iye köyün
de doğdu. Suriye bölgesinin en eski sü
fTierinden biri olup aslen Vasıtlıdır. Genç
lik döneminden sonra tasawufa yönel
di; özellikle aç kalmaya önem veren, ri
yazetlerle dolu bir zühd hayatı yaşadı 

ve bundan dolayı "bündarü'l-caifn" (aç
ların önderi) lakabını aldı. Mekke ve Bağ
dat'ı ziyareti sırasında buralarda bulu
nan süfTierle görüştü. Zühd ve tasawuf
la ilgili sözleri, daha çok yetiştirdiği sü
fTierin en büyüğü olan Ahmed b. Ebü'I
Havarf vasıtasıyla rivayet edilmiştir. 

Daranı havf* -reca• halleri ve bunla
rın birlikte yaşanması gerektiği üzerin
de özellikle duran süfTierden biridir. Ona 
göre vera' zühdün ilk merhalesidir. Re
ca müşahede, havf ise mücahede ile ilgi
lidir. Müşahedeler de mücadelelerin ne
ticesidir; kanaat rızanın başlangıcıdır; 

zahidlerin son mertebesi mütevekkille
rin ilk mertebesidir. Ona göre ağlamayı 
terketmek ilahi yardımın kesildiği ni gös
terir. Bu sebeple, "Gözünüzü yaşa, gön
lünüzü tefekküre alıştırınız" der. "Usulü 
kaybeden vuslatı gerçekleştiremez" sö
zü kendisinden sonra tasawufi çevreler
de seyrü sülükün bir ilkesi haline gelmiş
tir. Daranı sema meclislerini gönülleri 

DARB 

terbiye ve tedavi etmek için faydalı say
mıştır. Onun tasawuf düşüncesinde üç 
temel makam vardır: Zühd, vera' ve rı

za. Hub (sevgi) ise rızanın tabii neticesi
dir. Gece ibadetine çok önem veren Da
ranı "ehl-i lehv" (dünyevi zevklere düşkün 
olanlar) tabirinin karşıtı olarak "ehl-i 
leyl" (gecelerini ihya edenler) terimini kul
lanan ilk süfi olarak bilinmektedir. Ehl-i 
leyli tefekkür ederek, ağlayarak Kur'an 
okuyanlar, vecde gelip haykırarak rahat
layanlar ve susanlar şeklinde üç gruba 
ayırmıştır. 

Ebü Süleyman ed-Darani'nin marifet 
ve marifet ehliyle ilgili olarak da dikkat 
çekici görüşleri vardır. Ferfdüddin Attar. 
"zahidlere ne mutlu" diyen birine Dara
ni'nin ·ariflere ne mutlu" şeklinde ce
vap verdiğini nakleder. "Başkalarının elli 
rek'atta tadamadığı ruhanı zevki arif iki 
rek'atta tadar" diyen Darani marifetin 
sözden çok sükütta aranması gerektiği 
görüşündedir (Attar, s. 28) Ancak süfi 
gönül dünyasında hissettiği nükte ve 
hikmetlerin doğruluğunu Kur'an ve Sün
net'in hükümlerine uymadıkça kabul et
memelidir. 

Darani bazı ayetlere tasawufi yorum
lar getirmesi sebebiyle işari tefsir* ha
reketinin ilk temsilcilerinden sayılır. Ab
durrahman Cami'nin verdiği bilgiye gö
re kardeşi Davüd b. Ahmed'in de mür
şididir. Haris ei-Muhasibf başta olmak 
üzere birçok süfiyi etkileyen Darani'nin 
tasawuf düşüncesinin kuruluş safhasın
da önemli hizmetleri olmuştur. Richard 
Gramlich onunla ilgili geniş bir makale 
yazarak tasawufi konulardaki düşünce
lerini değerlendirmiştir. 
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DARB 
( y_,...;.ll) 

Aruzda bir beytin acüz adı verilen 
ikinci yarısının son tef' ilesi 

(bk.ARÜZ). 
_j 
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