
ed-DÜRRETÜ'I- FAHiRE 

şefaat izninin verilmesi gibi konular ay
rıntılı biçimde ele alınmıştır. Kafir ve fa
sıkların cehenneme atılması, salih mü
minlerin cennete yerleştirilmesi, cennet
Iikierin rü'yetullah* şerefine nail olma
ları, cennette verilecek diğer mükafat
lar, cennet ehlinin özelliklerine göre sı
nıflandırılması gibi konular ise son kı

sımlarda anlatılmaktadır. Eser Kur 'an, 
İ slam ve cuma gününün ahirette sergi
lenecek olan güzelliklerini, ayrıca insan
ların, cazibesine aldanarak uğrunda bir
birleriyle çekiştikleri dünyanın asıl iğ

renç yüzünün onlara gösterileceğini ifa
de eden bir bahisle sona ermektedir. 

ed-Dürretü '1- lô.l:]ire, ahiretle ilgili ola
rak naslarda yer alan bilgileri aktarmak 
ve ahiret alemini tanıtmak yerine kişi

leri takvaya yöneltmek, ölümün ve haş
rin zorluklarını hatırlatmak amacıyla te
lif edilmiş bir eser görünümündedir. Ki
tapta konuyla ilgili ayet ve hadisiere ge
niş olarak yer verilmesi yanında kayna
ğı belirtilmeyen birçok tasvir ve anlatım
lar da bulunmaktadır. 

ed-Dürretü'l - lô.l:]ire'nin Türkiye'de ve 
dünyanın çeşitli kütüphanelerinde bir
çok yazma nüshası mevcuttur (Brockel
mann, GAL, I, 538; Suppl., I, 746). Sadece 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde on beş

ten fazla nüshası tesbit edilmiştir. Çe
şitli baskıları yapılmış ·oıan eserin (Ser
kis, II, ı4 ı 2) yakın tarihlerde Cemi! İ bra
him (Bağdad ı 986) ve Muhammed Ab
dülkadir Ahmed Ata (Beyrut ı407 1 ı 987) 
tarafından gerçekleştirilen iki neşri bu
lunmaktadır. 

Gazzali'nin bu eserine iki şerh yazıl
dığı kaydedilmektedir. Bunlardan biri, 
Brockelmann'ın IX. (XV.) yüzyılda kale
me alınmış olduğunu ve bir nüshasının 
Bankipür'da bulunduğunu belirttiği mü
ellifi meçhul bir şerh (GAL Suppl., I, 746), 
diğeri ise eserin na·şirlerinden Muham
med Abdülkadir Ahmed Ata'nın, bir nüs
hasının Darü'l- kütübi'l - Mısriyye' de (Ta
savvuf, Halim, nr. ı 72) bulunduğunu kay
dettiği (ed·Dürretü ' l·fal]ire, naşirin mu
kaddimesi, s. ı6), İbn Allan (ö I057/ ı647) 
tarafından Gavşü '1- biJ:ıô.ri'z -zô.l:]ire li' d
Dürreti'l-lô.l]ire adıyla yapılan şerhtir. 

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 ya
yımlamıştır (Le perle precieuse (Ad-dour
ra al-fachira) de Ghazali, Leipzig ı 925 ; 
Amsterdam ı974). M. Brugsch'in Alman
ca çevirisi ise Die Kastbar Perle über 
Todund Jenseits adıyla neşredilmiştir 

(Hannover I924). 
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li M. SAİD ÖzERVARLI 

D ÜRRETÜ'n -NASİHİN 
( 0::""'-'l:JI ;;.JJ ) 

Hopalı Osman Efendi'nin 
(ö. 1241 / 1825) 

büyük rağbet gören vaaz kitabı . 
_j 

Osman Efendi'nin hayatı, öğrenim du
rumu ve diğer eserleri hakkında kaynak
larda bilgi yoktur. Eserin önsözünden, 
uzun süre İstanbul'da ikamet eden ve 
bir ara ağır bir şekilde hastatanan mü
ellifin iyileştiği takdirde herkese fayda
lı olacak bir vaaz kitabı yazmaya niyet 
ettiği öğrenilmektedir. Birçok cahil ho
canın İslam' a aykırı şeyler anlattıkları
nı söyleyen Osman Efendi 'nin 1224'te 
(1809) İstanbul'da kaleme aldığı Dürre
tü'n-nô.sihin (bazı kaynaklarda Dürretü'l
vaizfn), "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 Tel
sir-i Tibyô.n'dan aynen yazılır. Sayfa ke
narlarında ŞerJ:ıu '1- Meşô.biJ:ı, ŞerJ:ıu '1-
Meşô.rilf-, el- Cô.mi cu 'ş - şagir gibi hadis 
kitaplarından konu ile ilgili hadisler nak
ledilir; daha sonra da açıklayıcı mahiyet
te çeşitli bilgiler verilir, hikaye ve men
kıbeler anlatılır. Tamamen Arapça olan 
sayfa kenarlarındaki bu bilgiler konu
nun genişliğine göre sonraki sayfalarda 
da devam eder. Mesela yetmiş dördün
cü "meclis"te ele alınan Kevser sOresin
de önce bu sürenin metni, sonra Arap
ça tefsiri ve tercümesi, ardından · da me
ali verilir; eserin kenarında ise konu ile 
ilgili hadisler nakledilir; daha sonra yi
ne sayfa kenarında bayram namazından, 

teşrik tekbirlerinden ve kurbandan bah
sedilerek bu konudaki hikaye ve men
kıbeler anlatılır. Böylece biraz Arapça bi
len ve bayram dolayısıyla vaaz etmek is
teyen 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 (Fah
reddin er -Razi), el- Keşşô.l (Zemahşeri) , 

el-Cô.mic li-aJ:ıkô.mi'l-Kur'ô.n (Kurtu
bil. ed- Dürrü '1 -menşı1r (Süyüti) , İrşô.
dü'l- ca]fli's-selim (Ebüssuüd), Me cô.li
mü'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, el
Cami cu'ş - şagir (SüyOti), et- Tergib ve't
terhib (Münziri), Meşô.biJ:ıu 's-sünne (Be
gavi), Mişkô.tü '1- Meşô.bfl:ı (Veliyyüddin 
el -Hatibi), et-Teysir bi-şerJ:ıi'l-Cô.mi ci's
şagir (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 (Gaz
zali), 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-re
yô.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 fay
dalanmıştır. Osman Efendi bu eserlerin 
bazan sadece ismini, bazan yazarım, ba
zan da rumuzunu kaydetmiş, ancak han
gi 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 hadis
ler, menkıbe ve hikayeler, hatta İsraili
yat cinsinden rivayetler öteden beri nak
ledilegelmiştir. 

Eser 1262-1323 ( 1845-1905) yılları ara
sında on altı defa basılmıştır (bk. Özege, 
III , ı 129; Brockelmann, II, 745) . Cumhu
riyet döneminde de devletin resmi din 
eğitimine son vermesi üzerine gayri res
mi din eğitimi veren kuruluşların istek
lerini karşılamak üzere pek çok tıpkıba
sımının yapılmış olması, eserin yaygınlık 
derecesi yanında o dönemin din eğitimi 



ve eğiticilerin i n seviye ve kalitesini de 
göstermesi bakımından da önemlidir. 
Dürretü 'n- ndsihfn 'in bazı baskılarının 

baş ve son ta raflarına . Darülmuallimfn 
Farsça muallimi Şeyh Muhammed Tev
fik Efendi tarafından derlenen hatim. 
nikah. hac. sakal. yemek ve cenaze du
alarıyla Hopalı Osman Efendi'nin derle
diği, vaaza başlarken okunması adet olan 
hamdele*, salvele* ve diğer dualardan 
oluşan Risdl e-i Ed 'iye adlı dua mecmu
asının konulması . eseri vaiz ve imamla
rın vazgeçilmez bir müracaat kitabı ha
line geti rmiştir. 1950' den sonra din eği
timi veren resmi kurumların açılması. 

Dürretü 'n- ndsihfn gibi klasik mev'iza 
kitaplarına ilgiyi giderek azaltmıştır. 

Dürretü 'n-nasihfn, Musacalızade Meh
med Said Efendi tarafından Kurretü'n
ndzırfn adıyla şerhedilmiştir (Osma nlı 

fvlüellif/eri, ll , 4 1 ). Abdullah Aydın eseri 
Dürretü '1- vaizfn- V diziere İnciler adıy
la bazı ilave ve çıkarmalar yaparak ya
yımlamıştır !istanbul 1972) Kösezade di
ye tanınan bir kişiye nisbet edilen Me
edlis adlı eserin (Sü leymaniye Ktp . Raşid 
Efendi. nr . 550) yetm iş üç bölümünden 
yetmişi bazı önemsiz farklarla Dürretü 'ıı

ndsihfn 'in aynıdır. 

Kehhale 'nin Hopalı Osman Efendi'yi 
"müfessir ve muhaddis" olarak tanıtma
sı (fvlu 'cemü'l-mü'elli{in, vı. 253). müel
lifin Dürretü'n-ndsihfn 'de yer alan ba
zı ayetleri tefsir edip 663 kadar hadi
si de şerhetmesinden kaynaklanmış ol
malıdır. 
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DÜRRETÜ't-TAC 
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( tL.:...ll ;;j~ ) 

Veysi'nin (ö. 1037 / 1628) yazdığı 

L 
ilk Türkçe telif siyer kitabı. 

_j 

Siyer-i Veysi diye meşhur olan ese
rin tam adı Dürretü 't- tae i f sireti sdhi
bi'l -mi'rde · dır. Si yer alanında daha ön
ce Arapça ve Farsça 'dan Türkçe 'ye ter
cüme edilmiş eserler bulunmakla birlik
te Dürretü 't - tae ilk Türkçe telif siyer ki
tabı olarak kabul edilmektedir. Müellif 
eseri kaleme alırken çok sayıda tarih, 

tefsir. hadis. siyer kitabı ve lugattan fay
dalanmıştır. Bu kaynakların en önemli
leri Sfretü İbn İshdk, ibn Hişam ' ın el
Megazf, Fahreddi.n er-Razl'nin 'İşme
tü 'l- enbiya,, ibn Kesfr'in es-Sfretü 'n
nebeviyye, Muhammed b. Cerlr et-Ta
berl'nin Tdrfl]u'r-rusül ve 'l - mülı1k gi
bi eserleridir. 

Veysi Dürretü 't- tde'da, Hz. Peygam
ber'in hayatını Mekke ve Medine döne
mi olarak iki bölümde kaleme almayı 
planlamıştır. Eserin 1036 ( 1626-27 ) ta
rihli yazma nüshasından (Süleymaniye 
Ktp., Relsülküttab. nr . 800). ilk bölümün 
bu tarihten önce tamamlandığı anlaşıl
maktadır. Ertesi yıl vefat eden müellif. 
Medine döneminden son olarak Bedir 
Gazvesi'ni ve Asma bint Mervan adlı ya
hudi kadının Ümeyr b. Ad! tarafından 
öldürülmesi olayını kaleme almıştır. 

Eserin ilk bölümünde Hz. Muham
med'in soyu. Zemzem Kuyusu 'nun bulu
nup temizlenmesi, Abdullah'ın Arnine ile 
evlenmesi. Hz. Peygamber'in isim ve la
kapları. doğumu. süt anneye verilmesi. 
Şam seferi. Hz. Hatice ile evlenmesi, Ka
be 'nin onarılması. ilk vahyin gelişi, ilk 
müslümanlar. islam'a davet. Habeşis
t an'a hicret. Garann~ hadisesi. Hz. Ham
za. Hz. Ömer ve cinnilerin müslüman olu
şu. mi'rac. namazın farz kılınması. en
sarın islam'a girişi , Hz. Muhammed'in 
Medine'ye hicreti gibi konular işlenmek
tedir. Medine dönemini anlatan bölüm-

Dürrelü't

Tac ' ı n 

ilk sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

HS.let 

Efendi, 

nr. 73 1) 

DÜRRETÜ 't -TAC 

de ise Hz. Peygamber 'in Medine'ye gi
dişi, Abdullah b. Selam ve Selman - ı Fa
risl'nin müslüman olmaları . ezanın tes
biti. ensar ve muhacirlerin kardeş ilan 
edilmesi, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin evlen
mesi. cihad ayetlerinin gelmesi. seriyye 
ve gazveler. kıblenin değişmesi , ı. Bedir 
Gazvesi. orucun farz oluşu. ll. Bedir Gaz
vesi, Ebu Cehil ve bazı din düşmanları
nın helak olması. esirlerin durumu gibi 
konulara yer verilmiştir. 

Türk nesrinde önemli gelişmelerin gö
rüldüğü bir dönem olan XVII. yüzyılda , 

sade bir dille kaleme alınan eserlerin ya
nında Dürretü't-tde gibi süslü ve sanat
lı nesrin en mükemmel örneklerinden 
biri olarak gösterilebilecek eserler de 
vardır. Eserin samimi ve duygulu ifade
si. konularındaki çekicilik yazarını şöh
rete ulaştırdığı gibi nesir tarzı da diğer 
yazarlarca örnek alınmıştır. Yer yer man
zum parçalarta süslenen Dürretü 't-tde'
da altmış beş kadar Türkçe, yirmi sekiz 
Arapça, 209 Farsça beyit bulunmakta
dır. Ayrıca ele alınan konulara göre bazı 
ayet ve hadislerle Arapça, Farsça ibare
lere de yer verilmiştir. 

Türkiye'de ve yurt dışındaki kütüpha
nelerde birçok yazma nüshası bulunan 
eserin müellife atfedilen bir nüshası Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 'nde ka
yıtlıdır tRevan Köşkü , nr. 1328). Türkiye 
kütüphanelerinde oldukça iyi durumda 
başka nüshaları da vardır {Nuruosmani
ye Ktp ., nr. 3229 ; Süleymaniye K tp., Ha
Jet Efendi, nr. 73 1 ; i ü K tp., TY, nr. 4098, 
7407-7408; TSMK. Yeni Yazma lar, nr . 352). 
İstanbul Kütüphaneleri Tarih - Coğraf
ya Yazmaları Katalogları'nda elli üç, 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
Türkçe Yazmalar Kataloğu'nda on beş, 

Die arabisehen, persisehen und tür
kisehe Handsehriften'de altı nüshası 

tavsif edilmiştir. Mes'ad Süveylim Ali eş 

Saman {bk. bibl.) eserin başka nüshala
rının da olduğunu belirtmektedir (Darü 'l 
kütübi' l- M ı sriyye . Tarih . nr. 18. 55, 56/ 1. 
201 / 4 ; Medine Ari f Hikmet Ktp., nr . 36/ 
242; Mahmudiye Ktp., nr. 288!/242, 2884 / 
242, 2885/ 242) 

Eser 1245'te (1829) Dürretü 't-tôe adıy
la iki cilt halinde. 1248'de (1832) Zeyl-i 
Ndbi ald Siyer-i Veysi adıyla ve Nabl 
zeyliyle birlikte Bulak'ta. Veysi'nin Hdb
ndme, Münşedt ve Şehddetndme ad
lı diğer eserleriyle beraber istanbul' da 
(ı 286) basılm ı ştır. 

Dürretü 't-tae 'a dil ve üslübu taklit edi
lerek çeşitli zeyiller yazılmıştır. 1. Nev'I
zade Ata! {ö 1045 / 1635) zeyli. Bedir Gaz-
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