
aldığı 4 14 ·lük bir not ile başlar. N ota 
yazımında bu 4 14' lük notun başına usul 
sayısı olarak 4 1 4 ve ardından da ölçü
nün sayısı olan 21 14 ifadesi yazılır. Usu
lün şematik gösterilişi şöyledir: 

te te düm d üm 
2-3-4 2-3-4 

ır 14+ !f + if+ :4 

ke ka tek tek 
2 2-3-4 2-3-4 

Durak evferi tamamen dini mOsikiye 
ait bir usuldür. Durak, na't. mersiye, tev
şih gibi formların bu usulle ölçüldüğü 
kanaati, notaya aldığı eserleri bu usulle 
neşreden bestekar ve müzikolog Subhi 
Ezgi'ye aittir. Subhi Ezgi'nin, tarih bo
yunca usulsüz ve serbest olarak okun
duğu sözlü gelenek yoluyla bilinen bu 
formları durak evferi usulü ile tesbiti
nin, bunların zaman içinde bozulmasını 
önlemek ve aslına en yakın bir şekilde 
icrasını sağlamak düşüncesinden kay
naklandığını söylemek mümkündür. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ezgi, Türk M us ikisi, ll , 56- 63; lll , 60·63 ; Öz
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liJ İsMA İ L H AKKI ÖzKAN 

DURAKÇI NAFİZ BEY 

(bk. NAFiz BEY, Durakçı ) . 

DÜRİ 
( ,_s"J__,..ıll ) 

Ebu Ömer Hafs b. Ömer b. Abdilazlz 
el-Ez d! ed -DıJ.rl el-Bağdad! 

(ö. 248/862 [?]) 

Kıraat alimi, 
kıraat- i seb'a imamlarından 

Ebu Amr ile Kisai kıraatlerinin meşhur 
ikişer ravisinden biri. 

_j 

ı 

_j 

1 SO (767) yılından sonra Bağdat'ın do
ğusunda bir mahalle olan Dür'da doğ
du. Daha sonra Samerra'ya göç etti ve 
orada yaşadı. Kaynaklarda kıraat ilmini 
öğrenmek üzere muhitinin dışına çıktı
ğından söz edildiğine ve faydalandığı 

hocalar daha çok Küfe, Basra ve Bağdat 
kurrası olduğuna göre özellikle bu yer
lere seyahatler yapmış olmalıdır. Medi
ne'nin meşhur kıraat imamı Nafi' b. Ab
durrahman'dan bahsederken. "Nafi'in 
zamanına yetiştim ; 1 O dirhem param 
olsaydı mutlaka ona gider. kıraatini biz
zat kendisinden öğrenirdim " demiştir 

(Zehebi, A< lamü 'n -nübeUi.,, Xl. 543). DOri 
kıraat ilmini en eski kaynaklarından öğ

renebilmek için hiçbir fedakarlı ktan çe
kinmemiş, ulaşabildiği kadar devrinin 
tanınmış kurrasından yedi kıraatin ta
mamını tahsil etmiş, şaz * kıraatleri de 
öğrenmeyi ihmal etmemiştir (Yakut, X. 
2 17) 

DOri meşhur kıraat- i seb'a * imam
larından Kisai'nin kıraatini bizzat kendi
sinden, EbO Amr b. Ala'nınkini bu kıra
atin EbO Amr'dan sonra ilk kaynakların
dan olan Yahya el-Yezidi'den, Hamza ez
Zeyyat'ın kıraatini yine ilk kaynaklardan 
sayılan Süleym b. İsa ' dan. Nafi'inkini İs
mail b. Ca'fer el-Medeni'den aldı . Asım'ın 
ravisi EbO Bekir Şu'be b. Ayyaş'tan da 
faydalandı. Ayrıca aslen Belhli olup Bağ

dat'a yerleştiği anlaşılan Şüca · b. Nasr 
el-Horasani de bu ilimdeki hocalarından
dır. Yakut el -Hamevi, DOri'nin kıraat ho
calan arasında EbO Amr b. Ala'yı zikret
mekteyse de DOri EbO Amr' ın vefat et
tiği 154 (771 ) yılı dolaylarında doğdu

ğuna göre onun kıraatini bizzat kendi
sinden almış olması mümkün değildir. 
Nitekim DOri, EbO Amr'ın kıraatini tale
besi Yahya el-Yezidi'den almıştır. 

DOri'nin. gerek İbn Mücahid'in (ö. 324/ 
936) Kitô.bü's-Seb ca ' sında Kisai kıraati
nin ravileri arasında yer almasının, ge
rekse daha sonra telif edilen ve kıraat-i 
seb'a imamlarının ravilerini iki ile sınırla

yan kıraat kitaplarında (mesela bk. Mek
ki b. Ebü Tali b, s. ı 75-1 94; Dan i, s. 3) hem 

oOR! 

hacası Kisai'nin hem de kendisinden biz
zat kıraat öğrenmemiş olmasına rağmen 
EbO Amr b. Ala ' nın iki ravisinden biri ola
rak tercih edilmesinin sebebi, hiç şüp
hesiz onun genel anlamda bu ilimdeki 
üstünlüğü yanında, EbO Amr ed-Dani'
nin de belirttiği gibi (et- Teysfr, s. 3), her 
iki imarnın kıraatiyle ilgili rivayetine gü
venilmesi ve buna bağlı olarak Ebü Amr 
ve Kisai kıraatlerinin bu rivayetle yaygın 
bir şekilde okunmasıdır. DOri. kıraatteki 

senedinin yedi imama doğrudan veya 
en kısa yoldan ulaşması sebebiyle, ken
di çevresi dışındaki kıraat alimleri tara
fından da başvurulan bir kaynak haline 
gelmiş, etrafında kıraat mütehassısları

nın toplandığı bir üstat olarak şöhret 
yapmıştır. Ebü'l -Hasan Ahmed b. Yezid 
el-Hulvani, Ebü'z-Za'ra Abdurrahman 
b. AbdOs, Ahmed b. Ferah, Hasan b. Beş
şar, ömer b. Muhammed el-Kağıdi, Ka
sım b. Zekeriyya el-Mutar riz ve daha 
pek çok kişi kendisinden faydalanmış
tır. Kıraatleri ilk defa toplayıp bunlarla 
ilgili bir eser telif edenin DO ri olduğu ile
ri sürülmüşse de bu iddiayı doğrulamak 

mümkün olmadığı gibi böyle bir eseri 
hakkında bilgi de yoktur. İbn Sa'd onun 
Kur 'an ve tefsir alimi olduğunu da be
lirtmektedir. 

DOri, başta kıraat ilmindeki hocala
rından İsmail b. Ca 'fer olmak üzere EbO 
İsmail el-Müeddib, Mervan b. Muaviye 
el-Fezari, Yahya b. EbO Kesir, Süfyan b. 
Uyeyne ve Ahmed b. Hanbel gibi alim-

Düri'nin Millet Kütüphanesi' n deki bir mecmua içinde bu lunan /:(ıra' aw 'n -nebi ad lı eserin in il k iki sayfas ı 

(Feyzullah Efendi, nr. 506/9, vr. 1261>· 127•) 
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lerden ve oğlu Ebü Ca'fer Muhammed'
den hadis rivayet etmiş, kendisinden de 
akranı sayı lan Ahmed b. Hanbel, Ebü 
Hatim er- Razı. Ebü Zür'a er-Razı. Fazi 
b. Şazan gibi alimler rivayette bulun
muşlardır. İbn Mace onun rivayetlerine 
es- Sünen 'inde yer vermiştir. 

Dürl'nin kıraat ilmindeki kesin otori
tesine karşılık hadis ilmindeki yeri üze
rinde değişik değerlendirmeler yapıl

mıştır. Ebü Ali ei-Ahvazr ve Ukayll ken
disini sika* kabul ederken Darekutnl za
yıf olduğunu söylem iş , Zehebl ise Dare
kutnrnin bu ifade ile onun hadisleri ez
berlemedeki yetersizliğine işaret ettiği
ni ileri sürmüştür (A ' Lamü'n ·nübela' , Xl , 
543) . 

Dür! bir asra yaklaşan ömrünün son
larına doğru gözlerini kaybetti ve kay
nakların çoğuna göre Şewal 246'da (Ara
lı k 860) vefat etti. Zehebl, 248 'de (862) 
öldüğüne dair bazı kaynaklarda (mesela 
bk. İbn Hibban. VIII , 200) yer alan rivayeti 
A ' lamü 'n-nübeld'da (XI, 543) ve Ma'ri
fetü'l-~urra'da O. 192) bir hata eseri ola
rak değeriendirmişse de Ma 'rifetü'l 
~urra 'ın daha sonra kendisi tarafından 
genişletilen yazma nüshasında (vr. 65• ) 

hocası Hasan b. Ali'den senediyle birlik
te öğrendiği bir hadise yer vererek bu 
senette adı geçenlerden Hacib b. Erkin'in 
(ö . 306/ 918) "Bu hadisi ben 248'de Ebü 
ömer ed-Dürl'den duydum. o da aynı yıl 
öldü" ifadesine işaretle 248'de öldüğü

ne dair r ivayetin doğruluğuna inandığı
nı söylemiştir. 

Dürl'nin günümüze ulaştığı bilinen tek 
eseri ~ıra' atü 'n- ne bi' dir. Kur'an'daki 
bazı kelimeleri bizzat Hz. Peygamber'in 
nasıl okuduğunu bildiren rivayetleri top
layan risale süre sırasına göre tertip edil
miştir. Eserde bir veya birkaç örnekle 
de olsa 114 sürenin kırk dokuzuna yer 
verilm iştir. Bilinen iki yazma nüshasın

dan biri ·Şam'da (Zahiriyye Ktp ., nr. 348, 

vr. 129•- 148b). sondan birkaç varak ek
sik olan diğeri ise istanbul'da (Millet Ktp , 
Feyzullah Efendi, nr. 506/ 9, vr. 126• -1 39b) 

bulunmaktadır. Dürl'nin ayrıca fıkha dair 
es-Sünen'i ile M e'ttefekat elfazuhı1 ve 
me 'anfhi mine'l-Kur ' an, E~za 'ü 'l
~ur'an ve Fe:ia'ilü;l-Kur'an adlı eser
lerinin mevcut olduğu kaynaklarda zik
redilmektedir. Osman b. Ömer en-Na
sir! (ö . 848/ 1445). Dür! ile Kalün arasın
daki kıraat ihtilaflarının ljilatü ~alı1n 
ve 'd-Durf ve ed-Dürrü'n -nıl?ım li -ri
vayeti ~iilı1n ve ;d - Dı1rf adlı eserlerin
de (yazma nüsha ları için bk. el·Fihrisü 'ş · 

şamil , mal].tutatü 'L·~ını ' at , I, 4 18, 420). 

6 

Cum'a Süheyl de Dür! ile Hafs b. Süley
man arasındaki kıraat ihtilaflarını Me
va:iı 'u 'l - i{J.tilaf beyne rivayetey Ebf 
' ö mer ed-Dı1rf ve lfa/ş b. Süleyman 
adlı yüksek lisans tezinde ele almıştır 

(Mekke Ümmülkurra Üniversitesi, 1400/ 

1980) 
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~ TAYYAR ALTlKULAÇ 

1 DURSUN BEY ı 

(ö. 896 / 149l 'den sonra) 

Fatih Sultan Mehmed dönemine ait 
Tarilı-i Ebü'l -Feth adlı 

L 
eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi. 

_j 

Hayatı hakkında gerek yaşadığı de
virde yazılmış olan tarihlerde, gerekse 
sonraki biyografik ve bibliyografik eser
Ierde herhangi bir bilgi yoktur. Bu ko
nuda bugün bilinenler daha ziyade ken
di eserine dayanmaktadır. Asıl adı Tür-ı 

Sina olup bundan bozma Tursun Bey ve
ya Dursun Bey şeklinde anılır. Halil İnal
cık'ın Bursa kadı sicillerindeki kayıtlar
dan tesbit ettiğine göre babası, ı. Murad 
döneminin meşhur kumandanlarından Fi
ruz Bey'in (ö. 1421) oğlu, 1424'te Anado
lu beylerbeyiliğinde bulunmuş olan Ham
za Bey'dir (WZKM, LXIX 1 1977], s. 56-58) . 

Bundan da onun önde gelen bir aileye 
mensup olduğu anlaşılmaktadır. Dursun 
Bey muhtemelen 1426 civarında doğ
muştur. 

Eserinde yer alan bilgilere göre genç 
yaşta tirnar sahibi olan Dursun Bey iyi 
bir tahsil görmüş ve amcasının yanında 
yetişmiştir. Nitekim istanbul'un fetihten 
sonraki iskanı sırasında dağıtılan emia
kin sayımı ve konulan vergiyi yazma işi 

önce amcası Bursa Beyi Cebe Ali Bey' e 

verilmişken onun işlerinin çokluğu sebe
biyle bu görev kendisine tevdi edilmiş

tir. Görevini layıkıyla yerine getirip hazır

ladığı defteri Fatih Sultan Mehmed ' e 
sunmuş ve böylece sultanın muhitinde 
önemli bir yere sahip olmuştur (1456 -

1457). Aynı zamanda yaya ve müsellem 
tahririni de yapan ve görevi "yazıcı" ola
rak belirtilen Dursun Bey 1456 yı lındaki 

Belgrad Seferi 'ne katılmıştır. Bundan 
sonra on iki yıl süreyle Mahmud Paşa '

nın yanında divan katibi olarak görev 
yapmış ve onunla birlikte hemen bütün 
seferlerde bulunmuştur. Bunların ilki 
1458 Sırbistan seferidir. Kendi ifadesi
ne göre, Sırbistan'ın kesin ilhakı ile so
nuçlanan bu sefer sırasında Mahmud 
Paşa Güvercinlik Kalesi'nin fethinin ar
dından Tuna ile Sava nehri arasındaki 
Sirem bölgesine düzenlettiği akına onu 
"emin" olarak göndermiştir. Daha son
ra divan katibi sıfatıyla katıldığı sefer
lerde Mahmud Paşa'nın emriyle birçok 
hüküm kaleme aldı. 1462 Eflak ve Mi
dilli seferlerine iştirak etti, ganimetie
rin dağıtımı sırasında kendisine de pay 
verildi. Bir yıl sonra 1463 Bosna seferi
ne de katıldığı, bu savaşın cereyanı hak
kında verdiği bilgilerden anlaşılmakta
dır. Fatih Sultan Mehmed 'in 1464'teki 
ikinci Bosna seferinde onun maiyeti ara
sında yer alan Dursun Bey' in bundan 
sonraki 1466- 1467 Arnavutluk seferi, 
1470 Eğriboz'un fethi. 1473'te Uzun Ha
san üzerine yapılan sefer, 1476 Boğdan 
seferi, 1478 İskenderiye (Arnavutluk) se
feri gibi çeşitli seferlere iştirak ettiği an
laşılmaktaysa da bu seferlerde kimin 
himayesinde bulunduğu , hangi görevle
ri üstlendiği bilinmemektedir. 

İlk yedi yılını özetiediği ll. Bayezid dev
ri olaylarını anlatırken kendi hayatı ile 
ilgili bazı bilgiler de veren Dursun Bey, 
bu sırada Kili ve Akkirman ' ın fethi ha
beri üzerine ll. Bayezid için bir şiir yaz
dığını belirtir. Defterdarlık yıllarının , ke
sin belli olmamakla beraber 1470-1480 
tarihleri arasında kısa dönemler halin
de olması muhtemeldir. ll. Bayezid'in sal
tanatı döneminde, yaklaşık kırk yıllık hiz
meti sonrasında yaşlı bir devlet emekli
si olarak Bursa'da yaşayan Dursun Bey 
burada iken amcası Cebe Ali Bey'in va
kıf mütevelliliğinde bulunmuş ve tari
hini de bu sırada yazmaya başlamıştı r. 

Eserinin telifine başladığı esnada altmış 
yaşlarında olan Dursun Bey'in ölüm ta
rihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 
1491 'den sonra uzun süre yaşamadığı 
söylenebilir. 


