
DÜRRETÜ 't -TAC 

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-
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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'-
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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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(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-



van katibi oldu: şairliği sebebiyle devrin 
ileri gelen devlet adamlarının takdirini 
kazandığı için süratle yükseldi ve hace
ganlık mesleğinin çeşitli kademelerinde 
görev yaptı. Receb 112S'te (Ağustos 1713) 
vak'anüvis Naima'dan boşalan Anadolu 
muhasebeciliğine. 27 Muharrem 1127'
de (Z Şubat 1715) sipahiler katipliğine ge
tirildi. Ardından haraç muhasebecisi ol
du. Bu sonuncu görevde iken Avusturya 
ile Pasarofça Antiaşması'nın imzalanma
sı sırasında, iki devlet arasındaki ticari 
konuları içine alan ticaret antlaşmasının 
(27 Temmuz ı 718) 19. maddesi uyarınca. 
Osmanlı topraklarından geçecek Avus
turya- İran ticaret yoluna ait meseleleri 
halletmek üzere şıkk - ı sanı defterdarlı

ğı payesiyle iran·a elçi olarak gönderil
di. Ayrıca kendisine devrin sadrazamı 
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tarafın
dan gizli bir talimat verilerek o sırada 
iran'da meydana gelen siyasi olayları ye
rinde izlemesi, bu ülkenin örf ve adetleri
ni öğrenmesi istendi. Dürrf Ahmed Efen
di Ağustos 1720'de istanbul'dan ayrıla
rak Bağdat'a gitti. Orada Osmanlılar'ın 
Bağdat valisi Eyüplü Hasan Paşa ile gö
rüştükten sonra Dergezfn. Hemedan ve 
Kazvin üzerinden İran Şahı Hüseyin ' in 
bulunduğu Tahran'a ulaştı. Yaptığı gö
rüşmeler sonunda ticaret işleriyle ilgili 
hususların hallini sağladı. Bir süre daha 
burada kaldıktan ve dönüş sırasında 

uğradığı Van'da atalarına ait bazı hayır 
eserlerini tamir ertirdikten sonra 1 S Sa
fer 1134'te (5 Aralık 1721) istanbul'a gel
di. Elçiliğiyle ilgili olarak hazırladığı ra
poru lll. Ahmed'e ve Sadrazam İbrahim 
Paşa'ya sundu. Bu hizmeti karşılığında 
başmuhasebeciliğe getirildi : bir yıl sonra 
da 2 Rebfülewel 1135'te ( 11 Aralık 1722) 
vefat ederek Vefa· da Şeyh Vefa Camii 
haziresine gömüldü. Kendisinden bah
seden tezkirelerde iyi Farsça bildiği, son 
derece nüktedan bir kişi olduğu. güzel 
yazı yazdığı belirtilir (Salim, s. 239-240: 

Fatin, s. 93). 

Eserleri. 1. Sefaretname. Dürrf Ahmed 
Efendi'nin başlıca eseridir. İran elçiliğiy
le ilgili olarak kaleme aldığı ve padişah 
ile sadrazama sunduğu bu eserin iyi nüs
halarından biri İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi 'nde kayıtlıdır (TY. nr. 3228; di
ğer yazmaları için bk. Unat, s. 61). Bir ra
por özelliği taşıyan eserde kendi seya
hati, yaptığı temaslar ve göreviyle ilgili 
konular yanında iran ' ın iç siyasi durumu. 
halkı, şehir ve kasabaları, askeri gücü, 
idari yapısı, cemaatleri, şahın sarayı hak
kında etraflı bilgiler verir. Sefaretname 

oldukça ilgi çekmiş, önce Raşid Tarihi 
içinde (V. 372-398) yayımlanmış, Polanya
lı Krusinski tarafından Latince'ye tercü
me edildiği gibi (Jesu 1733) Fransızca'ya 

da çevrilmiştir (bk. bibl.). Ayrıca Paris'te 
mağribf yazı stili ile yazılı nüshasının li
tografya baskısı da yapılmıştır (ı 820). 2. 

Divan. 3500 kadar beyitten oluşan di
van yetmiş üç varak olup tek yazma nüs
hası bilinmektedir (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3409/ ı . vr. 3-73). Kendi
sinden söz eden kaynaklar onun güçlü 
bir şair olduğunu belirtirler. Gazel, ka
side, kıta ve Iugazlarıyla tanınan Dürrf. 
XVII. yüzyıl divan şairlerinin ve bilhassa 
Nablnin etkisinde kalmıştır. Tarih dü
şürmede de çok başarılı olan şairin bu 
başarısını Şeyh i. " ... tarih- gOylukta ho d 
akranı nadir" sözüyle ifade etmiştir (Ve· 

kayiu ' l· fuzala, ıv. 737). Sa di ve Feyzf adın
daki kardeşlerinin de şair olduğu bilinen 
Dürrf (a.g.e., IV, 4 7 I ; Osmanlı Müelli{leri, 

lll, 8) yaşadığı dönemde yapılan birçok 
esere tarih düşürmüştür. 
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~ AYDIN TALAY 

DÜRRİ MEHMED EFENDi 

(ö. 1149/ 1736) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Osmanlı Devleti 'nde pek çok alim ve 
altı şeyhülislam yetiştiren Dürrfzadeler 
ailesinin ilk ferdi olup İlyas Efendi'nin oğ
ludur. Medrese tahsilini tamamladıktan 

DÜRRi MEHMED EFENDi 

sonra müderris oldu. IV. Mehmed devri 
kazaskerlerinden Refsülulema Abdülka
dir Efendi' nin kızı ile evlendi. 1116' da 
( 1704 -1705) Süleymaniye müderrisi iken 
kadılık mesleğine geçti ve 1707'de Mı
sır, 1716'da Mekke, 1720'de istanbul 
kadılığına getirildi. Bu sonuncu görevin
den, istanbul fırıncı esnafının narha ri
ayet etmemesi hususundaki ihmali ile
ri sürülerek 1721'de aziedildi (Raşid, V, 

276-277). Uzun bir süre bekledikten son
ra 1726' da mazul istanbul kadılarının 
en kıdemlisi olarak Anadolu kazaskerli
ğine tayin edildi. Ancak kadıların Sadra
zam İbrahim Paşa 'ya şikayette buluna
rak Dürrf Efendi · nin kadı tayinlerinde 
tezkirecilerinin sözüne uyup usul ve kı

deme aykırı tevcihlerde bulunduğunu 

bildirmeleri üzerine görevden alındı ve 
istanbul'da oturmasına izin verilmeyip 
arpalığı olan Tatarpazarcığı 'na gitmesi 
emredildi. Bir müddet sonra Rumeli ka
zaskerliği payesini alan Dürrf Mehmed 
Efendi, Patrona Halil ayaklanmasının ar
dından Ekim 1730 ·da bilfiil Rumeli ka
zaskeri oldu. Dokuz ay kadar sonra bu 
görevden ayrıldı ve Ağustos 1734'te ikin
ci defa aynı göreve getirildi. 3 Cemaziye
tahir 1147 (31 Ekim 1734) tarihinde şey
hülislamlığa tayin edildi. Bu sırada ol
dukça yaşlı idi. Şubat 1736 ·da felç ol
du. ı. Mahmud, rahatsızlığı geçineeye 
kadar düzenlediği fetva. hüccet vb. ev
rakta imza yerine mühür kullanmasına 
izin verdi. Dürrf Efendi rahatsızlığı sıra
sında da devlet meseleleriyle ilgilendi, 
ancak durumunun giderek ağırtaşma
sı üzerine 1 Zilhicce 1148' de ( 13 Nisan 
1736) aziedildL Hayatının kalan kısmını 
Üsküdar' daki evinde geçirdi. Vefatında 
Karacaahmet Miskinler Tekkesi yakı

nındaki Yeşilkapı Mezarlığı'na defnedil

di. 

Dürrf Efendi'nin müderrislik yapan 
oğlu NOreddin genç yaşta vefat etmiş 
1 1722). diğer oğlu Dürrizade Mustafa 
Efendi ise şeyhülislam olmuştur. 
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