
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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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-
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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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vesi ·nden sonraki bazı gaza ve olayları 
anlatan eser yazarın ölümü üzerine ya
rım kalmıştı r. Kitabın çeşitli nüshaları 

bulunmaktadır (Millet Ktp., Ali Emiri. nr. 
352 / 1 ; Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
2398; i Ü K tp , TY. nr. 2528/ 1; TSMK, Re
van Köşkü, nr. 1377/ 4; 2035/2; DTCF 
Ktp ., i smail Saib Sencer. I, nr. 578/ 2). 2. 
Nabi (ö. 1124/ 1712) zeyli. Muhteva ve 
edebi değer açısından en önemli zeyil
dir. ÜsiOp bakımından Veysi'den geri kal
mayan N abi. esereyazdığı ilk zeyilde Be
ni Kaynuka' Vak'ası ' ndan Mekke'nin fet
hine (8 / 630) kadar cereyan eden olay
ları anlatmıştır. Yirmi yıl sonra yazdığı 
ikinci zeyil. Mekke'nin fethinden hicre
tin 9. yılına kadar meydana gelen olay
ları konu alır . Nabi'nin ilk zeyli , Siyer-i 
Veysi ile birlikte (Bu lak 1248ı ve mOsta
kil olarak (Bulak 1284 ı iki defa basılmış, 
ikinci zeyli ise yayımlanmamıştır. Eserin 
çok sayıda yazma nüshası bulunmakta
dır (TCYK, s. 4 10-417'de yirmi dört nüs
hası ve ril miş, buna ilave olarak ŞU nusha
lar da tesbit ed il miştir : iü Ktp., TY, nr. 
2430; Manisa Genel Ktp., Muradiye, nr. 
274 1, Çaşn igir . nr. 5050; TSMK, Revan Köş
kü, nr. 1340, 1346 ; Medine Arif Hikmet Ktp., 
nr. 42 / 242 ; Darü' l -kütübi ' I-Mısriyye, Ta
rih, Türki. nr . 1 69ı. 3. Nazmfzade Murta
za Efendi (ö ı ı 36/ ı 723ı zeyli. Nabf zey
lini tamamlayan ve Nabf'nin üsiObuyla 
kaleme alınan eser, Amr b. As ve Halid 
b. Velfd seriyyelerinden başlayarak Hz. 
Peygamber'in ölümüne kadar geçen dö
nemi anlatmaktadır. Zeylin 1107 ( 1695-
96) tarihli istinsahları mevcut olduğu
na göre (Millet Ktp., Ali Em iri, nr. 353; 
N uruosmaniye Ktp., nr. 335 ı 1 3ı N azmi
zade eserini bu tarihten önce bitirmiş 
olmalıdır. İstanbul Kütüphaneleri Ta
rih- Coğrafya Yazmaları Katalogları ' n-

. ···.:.;:·-ı· . , I/ 
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da kaydedilen on bir nüsha ile Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe 
Yazmalar Kataloğu'ndaki dört nüsha 
dışında eserin başka yazmaları da var
dır (Mevlana Müzesi K tp., nr. 4936; Kay
seri Raşid Efendi Ktp ., nr. 930 / 4 ; Bibliot
heque Nationale, nr. ı 268; Medine Arif 
Hikmet Ktp ., nr. 41 / 242 ; ayrıca bk. Flü
gel, I, 65ı. 4. Tıflf Ahmed Çelebi (ö. 1255/ 
1839 l?l ı zeyli. Ahmed Çelebi, N abi ve 
Nazmfzade'yi tenkit ederek yazdığı zey
linde, onların eserlerinde bahsi geçme
yen veya yeterince aydınlatılmayan olay
lar üzerinde durmuştur. Bunlar Mekke'
nin fethine tetimme, Huneyn ve Taif gaz
veleri, ganimetierin taksimi, umrenin 
edası ve Medine'ye dönüş, Hz. Muham
med'in oğlu İbrahim'in doğumu, Ka'b b. 
Züheyr felaketi. Tebük Gazvesi ve Ab
dullah b. Übey b. SeiOI'ün helak olması, 
Hz. EbO Bekir'in haccı. Habeş Kralı Ne
caşi'nin ölümü. Hz. Peygamber'in haccı 
gibi konulardır. Yer yer beyitlerle süsle
nen ve Veysi'nin üs!Obuyla kaleme alı

nan bu zeylin bilinen tek yazma nüsha
sı Medine Arif Hikmet Kütüphanesi'n
dedir (nr 40 / 242) s. Süleyman Talib zey
li. Hassa ordusu silahşörlerinden Koçhi
sarfzade Süleyman Talib tarafından 1206 
( 1792) yılında kaleme alınan eser. Nabi'
nin birinci zeylinin zeyli olup Benf Kay
nuka ' Gazvesi 'nden (2 / 624ı Hudeybiye 
Antiaşması'na kadar (6 / 628ı meydana 
gelen olayları anlatır. Eserin tek yazma 
nüshası bilinmektedir (Berlin Kraliyet 
K tp., MS, Or.oct., nr. 1 049) 

Bosnalı Abdülkerim Sami Efendi'nin 
(ö. 1096/ 1684ı Dürretü 't-tac'a bir zeyil 
yazdığı söylenmekteyse de (Sicili-i Os· 
man[, lll, 353-354; Osmanlı Müelli{leri, ll , 
230ı eserin bugüne kadar herhangi bir 
nüshasına rastlanmamıştır. Ragıb Paşa'-

;~.-:.-:J.· ~~~-~;_ .. ~.:;;.·_ ):_ •_)c_ ·. :,_ ~_•-.j~~,~~--.J ... -. ;_?' 
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Dürri Ahmed 
Efendi 
sefaretnamesinin 
ilk iki sayfası 

(Millet Ktp., 
'"'>'-''· ~_!!.,#~\#\> :S,)j~.~ ;,~~iA~P. ·::J~;;·' J1 . 

.8:-i~:,.>~ .... -f'J~_, ~~~ ~~~~: . L 'L·' '.:;,_"--'-'~--'-'----'-''---""'""'-~~ Ali Emiri, 

Tarıh, nr. 820) 
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nın (ö. 11 76/ ı 763ı Huneyn Gazvesi'yle il
gili Huneyniyye adlı eseri de (Süleyma
niye K tp ., Esad Efendi, nr . 2258/ 3, 339 ; 
iü Ktp. , TY, nr. 2593, 3167, 3186). Siyer-i 
Veysi'ye zeyil olarak değerlendirilmiş
tir (İA, IX, 597) 
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DÜRRETÜ'l-VAiZİN 

(bk. DÜRRETÜ'n-NASİHİN). 

DÜRRI AHMED EFENDi 

(ö. 1135 / 1 722ı 

_j 

İran'a elçilikle gönderilen 
Osmanlı devlet adamı ve divan şairi. 

L _j 

Van'da doğdu . Vanlı EbO Bekir Vehbi 
Efendi'nin oğludur. Yekçeşm, Kör, Vaff 
lakaplarıyla da tanınır. Şiirlerinde Vaff 
veya Dürrf mahlaslarını kullanmıştır. Öğ
renimi hakkında kaynaklarda bilgi bu
lunmamakla beraber iyi bir medrese tah
sili gördüğü anlaşılmaktadır. istanbul'a 
giderek Divan Kalemi'ne girdi. önce di-


