
korkutmak için bunların yılan olduğunu 
söylüyordu (a.g.e., I, 198). Bazı rivayetler
de ömrünün 1 000 yıl, saltanatının 600 
yıl, bazılarında ömrünün 1100, saltana
tının da 1000 yıl sürdüğü kabul edilir 
(a.g.e., I, 200). İbnü'I-Esir'e göre Dahhak 
ilk firavundur (el·Kamil, I, 74) Başka bir 
rivayete göre ise Cem'den sonra kral ol
muş, Nemrud diye anılmıştır. 

Firdevsi'ye göre Dahhak Padişah Mer
das'ın oğludur. Cesur, çevik. fakat şeh
vete tapan kötü huylu biridir. Ona Peh
levi dilinde Biyaresb denirdi ki "biyur" 
1 0.000 manasma gelir. 10.000 altın diz
ginli atı olduğu için bu adı almıştır (Şeh· 

name, I, 46-97). 

Sonuç olarak denebilir ki Dahhak mi
tosu, henüz Hint- İran kabilelerinin bir
birinden ayrılmadığı dönemlerde ortaya 
çıkmış bir Ari mitosudur. Grekler'deki 
Zeus- Typhon çekişmesinden Hindistan'
da İndra ve Vritra arasındaki mücade
leye kadar bütün Ari geleneğinde bir i 
düzeni koruyan, diğeri yıkmaya çalışan 
iki mitolojik kahraman figürü benimsen
miş olup Dahhak de düzene karşı müca
dele veren gücü sembolize edenlerden 
biridir. 
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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 kah
raman olarak yer almıştır. 

Dahhak'in edebiyatta en önemli vasfı. 
Firavun ve Nemrut gibi zulüm ve kötü
lük timsali oluşudur. Aşığa eziyet ettiği 
için sevgili de zaman zaman Dahhak'e 
benzetilir. Bu teşbihte, omuz başların

da bulunan ve insan beyniyle beslenen 
yı lanlar sebebiyle Dahhak-i Mari olarak 
da anılan Dahhak'in haline kıyasen sev
gilinin omuzlarına kadar uzanan saç ör
güleri yani zülüf de yılana benzetilir. Ne
cati Bey'in, "Başı dururken iki omuzun
da zülf-i yar 1 Dahhak-var Iebleri yeti
me güler" beyti, insan beyni yediğinde 

ağrıları hafıfleyen ve gülen Dahhak'i tas
vir eder. 

Ancak zulüm ebediyen devam ederne
yeceği gibi 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 Pa
şa'nın, "Bir abd-i Habeş dehre olur bahş 
ile sultan 1 Dahhak'in eder mülkünü Ga
ve perişan" beyti bunun ifadesidir. Dün
yanın vefasızlığı Dahhak gibi kudret ve 
azametiyle tanınan, zulmünden ve ken
disinden 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" bey
tiyle bunu anlatır. Bu beyitte olduğu gi
bi Dahhak çeşitli vesilelerle Cemşid ile 
bir arada anılır. Bu alaka, Dahhak'in Cem
şid'i yenerek onu kaçmaya mecbur et
mesi ve yerine geçmesinden doğmuştur. 

Dahhak'in Gave tarafından mağlüp 

edilmesiyle Feridun onun yerine geçtiği 
için çeşitli beyitlerde Cemşid- Da h hak
Gave- Feridun bir arada zikredilir. Ha
yali Bey'in. "Bab-ı işrethane-i Cemşid ' e 

yazılmış bu kim 1 Bir kadeh m ey yeğ
durur gencine-i Dahhak'ten" ve, "Dolu
dur bade-i isyan ile bezm -i mecaz içre 1 
Feridun camıdır ya sagar-ı Dahhak'tir 
gönlüm" beyitlerinden birincisinde Dah
hak-mar (yılan) münasebetinden mar
gene (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 giz
li olan kötü duyguların veya bizzat nef
sin, nefs-i emmarenin alameti olarak 
kabul edilir. Dahhak de kötü ve zalim 
bir kişiliğe sahip olduğundan Dahhak
mar-nefıs arasında bu bakımdan mü
nasebet kurulur. Hayali Bey'in, "Nefs-i 
ef'isine zahir olana 1 Pend bestir hika
ye -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 alan
ları beyin yiyen yılanlara benzeterek şöy
le hicveder: "Bir iki mısra ile mağzını yer
ler nasın 1 Düş-i Dahhak'teki ol iki ma
ran-şek!" . 

Şemseddin Sami de Şehname'deki 

Dahhak efsanesinden ilham alarak onun 
zülmüne karşı ayaklanan Gave'nin hikaye
sini konu alan bir tiyatro eseri yazmıştı r. 

DAHHAK b. KAYS 
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DAHHAK b. KAYS 
( ı.r.} .:r. 1!]6....;.)\ ) 

Ebu Üneys (Ebu Abdirrahman) 
Dahhak b. Kays b. Halid 

el· Fihr! el· Kureşi 
(ö. 64/684) 

Sahabi, Kays kabilesinin reisi 
ve Emevi kumandanı. 

_j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında kay
naklarda bilgi yoktur. Hz. Peygamber'in 
vefatından altı veya yedi yıl önce (625-

626) doğduğu rivayet edilmektedir. Saha
bi olduğu ihtilaflıdır. Abiası Fatıma bint 
Kays, Medine'ye hicret eden ve Hz. Pey
gamber'den hadis rivayet eden sahabi
lerdendiL 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 ha
dis rivayet etmiştir. Kendisinden Muavi
ye b. Ebu Süfyan, Said b. Cübeyr, Şa'bi, 
Simak b. Harb, Ebü İshak es-SebiT, Mu
hammed b. Süveyd el-Fihri ve başkaları 
rivayette bulunmuşlardır. 

Dahhak Muaviye b. Ebu Süfyan'ın aşı
rı taraftarlarından olup Habib b. Mesle
me'den sonra el-Cezire valisi tayin edil
miş ve Hz. Osman'ın şehid edilmesine ka
dar bu görevde kalmıştır. Sıffin Savaşı'n
dan önce emrindeki Suriye ordusuyla 
Harran ile Rakka arasındaki Merc mev
kiinde, 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 Mu
aviye'nin piyade kuwetlerinin kumanda
nı olarak önemli rol oynadı. Savaştan son
ra 3000 kişilik bir kuwetle Hicaz üzeri
ne yürüdü (39 1 659-60); Sa'lebiye üzerin
den Kutkutane'ye kadar ilerleyerek geç
tiği 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 kişilik bir 
kuwet gönderdi. Hucr'ün geldiğini öğre
nen Dahhak önce Tedmür'e, oradan da 
Dımaşk'a çekilmek mecburiyetinde kaldı. 
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