ed- DÜRRETÜ ' 1- FAHiRE
sini devamlı şekilde rahatsız ettiklerini
Hz. Peygamber' e haber verdi. Buna üzülen ResOl-i Ekrem bir öğle vakti hal k ı
toplayıp , "Ey insanlar! Sizin nesebiniz var
da benim yok mu? Dürre benim amcamm kızıdır. Onun hakkında hiç kimse
hayı rdan başka bir şey söylemesin! " ve,
"Diriler ölen yakınları yüzünden rahatsız
edilmezler"' diyerek onları ikaz etti. Ba z ı
kaynaklarda bu kıssanın kahramanı Sübey'a bint EbO Leheb adıyla zikredilmektedir. İbn Hacer bu durumu açıklarken
Dürre'nin iki adı bulunabileceği gibi bu
adlardan birinin onun lakabı sayılabile
ceğini veya Sübey'a ' nın EbO Leheb'in diğer bir kızı olabileceğini söylemektedir.
Şair olduğu bilinen Dürre Hz. Peygamber ile Hz. Aişe'den üç hadis rivayet etmiştir. Ahmed b. Hanbel ve Taberani,
onun Hz. Peygamber'den rivayet ettiği
belirtilen, "insanların en hayırlısı kimdir? ''
sorusuna Hz. Peygamber' in, "Allah'tan en
çok sakınan . daima iyiliği emreden. kötülükten sakındıran ve akrabalı k bağını
korumakta titizlik gösteren kimsedir"
mealindeki bir hadisini kaydetmişlerdi r.
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ed-DÜRRETÜ'l- ELFİYYE

Taşköprizade. Il. 208). islami kaynaklar-

da Gazzali'nin eserleri arasında gösterilen ed- Dürretü '1- fal]ire 'nin otantikliği
bazı

şa rkiyatçılar tarafından

şüpheyle

karşılanmıştı r (A.

Palacios, IV, 385; M.
Watt, s. 32). Bu araştırmacılara göre eserin bir yerinde İhya ' ü 'ulumi'd - din'e
atıfta bulunulmuşsa da anlatım tarzı
Gazzali'nin üsiOp ve anlayışıyla bağdaş
mamaktadır. Ancak ed-Dürretü '1-fahir e'de İhyd'ü 'ulUmi 'd-din'e birçok defa atıflar yapılmaktadır (s. 37, 47. 56. 67.
79); bazı referanslar da "İJ:ıyd' adlı kitabımız..." şeklindedir. Ayrıca Gazzali' nin,
eserlerinde hedef aldığı okuyucu kesiminin bilgi ve kültür seviyesine göre farklı
üsiOp k ullandığı bilinmektedir. M. Bouyges da eseri otantik kabul etmiş ve Gazzali'nin son dönem telifleri arasında zikretmişti r (s. 79-80)
Farklı zamanlarda yapılan baskıların
da naşirler ta rafından eklendiği anlaşı
lan bazı fasıl başlıklarıyla ara başlıklar
dikkate alınmazsa ed- Dürretü '1- fdl]ir e'de, kısa bir girişten sonra "ölüm öncesi insan hayatına genel bir bakış " ile
"ölüm ve sonrasında yaşanacak hayatın
safhaları " şeklinde özetlenebilecek iki
ana bölümlü bir plan uygulandığı görülür. ikinci bölüm de "ölüm ve kabir hayatı" ile "haşir ve sonrası" alt başlıkları 
na ayrılabilir. Eserde bezm-i eleste dikkat çekilmekte, ruhların dünyada bede-

Gazzali' nin ed·Dürretü 'l·{a.IJ.ire

adl ı

eserinin il k ve son sayfası

ne intikal ederek ruh- beden bütünlüğü
içinde varlık sahnesine çıkışiarına kadar
geçirdikleri süre, Kur'an'daki tabirle (edDuha n 44/56) "el-mevtetü'I-Qia" olarak
değerlendirilmekte , ana rahmine intikal
ve doğum olayı ise "el-hayatü's-saniye "
şeklinde nitelendirilmektedir. Daha sonra sınırlı bir dünya hayatı çerçevesinde
insana verilen nimet ve rızıklar hatırla
tılarak ölümden önceki hayatın iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Dünyaya ait nimet ve rızıklardan
belirli bir süre faydalanma imkanına sahip bulunan insanın, çok çabuk dalabilecek olan bu sürenin (ece l) sonunda mutlaka "el-mevtetü 's-saniye" veya "el-mevtetü'd-dünyeviyye" ile karşılaşacağı , ölüm
sancılarının kişinin mürnin veya kafir oluşuna göre ağır veya hafif geçeceği bildirilmekte, mutlu son ile acı son gerçeğine işaret edilmektedir.
Eserin daha sonraki fasıllarında kabir
Münker ve Nekir'in sorgulaması,
kabir ehlinin gruplandırılması ile kabir
azabı gibi konulara yer verilmiş , ardın
dan sOra üflenmesi ve kıyametin kopması gibi hadiseler üzerinde durulmuş
tur. Buradan itibaren. haşirle başlaya
cak olan diğer ahiret ahvali ele alınmak
tadır. Bu kısımda hesap gününün dehşeti , insanların peygamberlerden şefaat
dilernesine karşılık peygamberlerin çaresiz kalışı, neticede Hz. Peygamber'e
hayatı ,
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ve ahiret hallerine dair eseri.
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Tam adı ed-Dürretü '1- fdl]ire ii keşfi
'ulUmi'l - dl]ire olan eser bazı kaynaklarda K eşfü 'ulı1mi'l- dl]ire şeklinde de
geçmektedir IZebTdT, 1. 42; SübkT, IV, 116;
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ed-DÜRRETÜ'I- FAHiRE
şefaat

izninin verilmesi gibi konular aybiçimde ele alınmıştır. Kafir ve fasıkların cehenneme atılması , salih müminlerin cennete yerleştirilmesi, cennetIikierin rü'yetullah* şerefine nail olmaları, cennette verilecek diğer mükafatlar, cennet ehlinin özelliklerine göre sı
nıflandırılması gibi konular ise son kı
sımlarda anlatılmaktadır. Eser Kur 'an,
İ slam ve cuma gününün ahirette sergilenecek olan güzelliklerini, ayrıca insanların, cazibesine aldanarak uğrunda birbirleriyle çekiştikleri dünyanın asıl iğ
renç yüzünün onlara gösterileceğini ifade eden bir bahisle sona ermektedir.
rıntılı

ed- Dürretü '1- lô.l:]ire, ahiretle ilgili olarak naslarda yer alan bilgileri aktarmak
ve ahiret alemini tanıtmak yerine kişi
leri takvaya yöneltmek, ölümün ve haş
rin zorluklarını hatırlatmak amacıyla telif edilmiş bir eser görünümündedir. Kitapta konuyla ilgili ayet ve hadisiere geniş olarak yer verilmesi yanında kaynağı belirtilmeyen birçok tasvir ve anlatım
lar da bulunmaktadır.
ed-Dürretü'l - lô.l:]ire'nin Türkiye'de ve
dünyanın çeşitli kütüphanelerinde birçok yazma nüshası mevcuttur (Brockelmann, GAL, I, 538; Suppl., I, 746). Sadece
Süleymaniye Kütüphanesi'nde on beş
ten fazla nüshası tesbit edilmiştir. Çeşitli baskıları yapılmış ·oıan eserin (Serkis, II, ı4 ı 2) yakın tarihlerde Cemi! İ bra
him (Bağdad ı 986) ve Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata (Beyrut ı407 1 ı 987)
tarafından gerçekleştirilen iki neşri bulunmaktadır.

Gazzali'nin bu eserine iki şerh yazıl
kaydedilmektedir. Bunlardan biri,
Brockelmann'ın IX. (XV.) yüzyılda kaleme alınmış olduğunu ve bir nüshasının
Bankipür'da bulunduğunu belirttiği müellifi meçhul bir şerh (GAL Suppl., I, 746),
diğeri ise eserin na·şirlerinden Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata'nın, bir nüshasının Darü'l- kütübi'l - Mısriyye' de (Tasavvuf, Halim, nr. ı 72) bulunduğunu kaydettiği (ed·Dürretü'l·fal]ire, naşirin mukaddimesi, s. ı6), İbn Allan (ö I057 / ı647)
tarafından Gavşü '1- biJ:ıô.ri'z - zô.l:]ire li' dDürreti'l-lô.l]ire adıyla yapılan şerhtir.
dığı

ed-Dürretü'l-lô.l:]ire şarkiyatçıların da
ilgisini çekmiş, L. Gautier önce eseri neş 
retmiş (Paris ı878), ardından Fransızca'
ya çevirerek orijinal metinle birlikte yayımlamıştır (Le perle precieuse (Ad-dourra al-fachira) de Ghazali, Leipzig ı 925 ;
Amsterdam ı974). M. Brugsch'in Almanca çevirisi ise Die Kastbar Perle über
Todund Jenseits adıyla neşredilmiştir
(Hannover I924).
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Hopalı

Osman Efendi'nin

(ö. 1241 / 1825)

L

büyük

rağbet

gören vaaz kitabı .
_j

Osman Efendi'nin hayatı, öğrenim durumu ve diğer eserleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Eserin önsözünden,
uzun süre İstanbul'da ikamet eden ve
bir ara ağır bir şekilde hastatanan müellifin iyileştiği takdirde herkese faydalı olacak bir vaaz kitabı yazmaya niyet
ettiği öğrenilmektedir. Birçok cahil hocanın İslam' a aykırı şeyler anlattıkları
nı söyleyen Osman Efendi ' nin 1224'te
(1809) İstanbul'da kaleme aldığı Dürretü'n-nô.sihin (bazı kaynaklarda Dürretü'lvaizfn), "meclis" adı verilen yetmiş dört
konuyu ihtiva eder. Konuların işlenmesi
ne, sayfa ortasındaki dikdörtgen bir
çerçeve içinde birkaç ayet veya kısa bir
süre ile girilir, bunlara ait açıklamalar
Beyzavi tefsirinden aktanldıktan sonra
tercümeleri verilir, ayet mealieri ise Telsir-i Tibyô.n'dan aynen yazılır. Sayfa kenarlarında ŞerJ:ıu '1- Meşô.biJ:ı, ŞerJ:ıu '1Meşô.rilf-, el- Cô.mi cu 'ş - şagir gibi hadis
kitaplarından konu ile ilgili hadisler nakledilir; daha sonra da açıklayıcı mahiyette çeşitli bilgiler verilir, hikaye ve menkıbeler anlatılır. Tamamen Arapça olan
sayfa kenarlarındaki bu bilgiler konunun genişliğine göre sonraki sayfalarda
da devam eder. Mesela yetmiş dördüncü "meclis"te ele alınan Kevser sOresinde önce bu sürenin metni, sonra Arapça tefsiri ve tercümesi, ardından · da meali verilir; eserin kenarında ise konu ile
ilgili hadisler nakledilir; daha sonra yine sayfa kenarında bayram namazından,

teşrik

tekbirlerinden ve kurbandan bahsedilerek bu konudaki hikaye ve menkıbeler anlatılır. Böylece biraz Arapça bilen ve bayram dolayısıyla vaaz etmek isteyen kişiye gerekli olan klasik bilgiler
belli bir düzen içinde verilmiş olur.
Eseri kaleme alırken Envô.rü 't- tenzil
(Kadi Beyzavi), Telsir -i Tibyô.n (Antepli
Mehmed Efendi), Melô.tiJ:ıu'l- gayb (Fahreddin er -Razi), el- Keşşô.l ( Zemahşeri) ,
el-Cô.mic li-aJ:ıkô.mi'l-Kur'ô.n (Kurtubil. ed- Dürrü '1 - menşı1r (Süyüti) , İrşô.
dü'l- ca]fli's-selim (Ebüssuüd), Me cô.limü't-tenzil (Begavi), Telsiru Ebi'l-Leyş
(Semerkandil. Rı1J:ıu '1- beyô.n (Bursevi),
Telsiru Şa clebi (Sa'lebi) vb. yirmi dört
kadar tefsirden faydalandığını söyleyen
Hopalı Osman Efendi Kütüb-i Sitte, elCami cu'ş - şagir (SüyOti), et- Tergib ve'tterhib (Münziri), Meşô.biJ:ıu 's-sünne (Begavi), Mişkô.tü '1- Meşô.bfl:ı (Veliyyüddin
el -Hatibi), et-Teysir bi-şerJ:ıi'l-Cô.mi ci'sşagir (MOnavi) gibi hadis kitapların ı da
kullanmış ve 663 kadar hadisi şerhet
miştir. Ayrıca et- '[arilf-atü'l-MuJ:ıamme
diyye (Birgivi), Şircatü'l - İslô.m (İmamza
de el-Hanefi), Bidô.yetü'l -hidô.ye (Gazzali), Minhô.cü'l- cô.bidin (a.mlf ), Mükô.şeletü'l-lf-ulı1b (amlfl. Mişkô.tü 'l-envô.r
(amlf.), Te?kiretü'l-Kurtubi (Kurtubi),
Dürretü'l-vô.cizin (Kudai), Raviü'r-reyô.J:ıin (Yafii), Tenbihü'l-giifilin (Ebü'l Leys es-Semerkandi), Delô. 'ilü'l-gayrô.t
(CezO!i), eş-Şiiô.' (Kadi İyaz), et- Tatargô.niyye (Alim b. Ala) vb. mev'iza, ahlak,
menakıb ve fetva kitaplarından da faydalanmıştır. Osman Efendi bu eserlerin
bazan sadece ismini, bazan yazarım, bazan da rumuzunu kaydetmiş, ancak hangi rumuzun hangi kaynağı gösterdiğini
tam olarak belirtmemiştir.

Dürretü 'n- nô.sihin 'de bazı uydurma
rivayet ve hurafelerin yer aldığı iddiası
(bk. İzmirli İsmail Hakkı, s. 88) doğrudur.
Ancak bu durum sadece bu eser için söz
konusu olmayıp bu tür eserlerde, iyiliğe
yöneltip kötülüklerden sakındırmak için
zayıf veya uydurma da olsa bazı hadisler, menkıbe ve hikayeler, hatta İsraili
yat cinsinden rivayetler öteden beri nakledilegelmiştir.

Eser 1262-1323 ( 1845-1905)

yılları

ara-

sında on altı defa basılmıştır (bk. Özege,

III, ı 129; Brockelmann, II, 745) . Cumhuriyet döneminde de devletin resmi din
eğitimine son vermesi üzerine gayri resmi din eğitimi veren kuruluşların isteklerini karşılamak üzere pek çok tıpkıba
sımının yapılmış olması , eserin yaygınlık
derecesi yanında o dönemin din eğitimi

