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Daha çok
Siretü'n -nebi adlı eseriyle tanınan,
XIV. yüzyılın ikinci yarısında
eser vermiş Türk müellif ve şairi.

_j

Kaynaklarda hayatına dair herhangi
bir kayda rastlanmayan DarTr hakkında
bilinenler, yalnız kendi eserlerinin önsözlerinde söyledikleriyle sınırlı kalmaktadır (mesela bk. Srretü 'n-nebf, TSMK. Koğuşlar, nr. 1001, vr. 5b- 9b; iü Ktp., TY, nr.
2384, vr. 6b- ll b; Fütahu 'ş - Şam, Millet Ktp.,
Ali EmTri, Tarih. nr. 434, vr. I b vd.).
Anadan doğma kör olduğu için şiirle
rinde "DarTr", bazan da onun yerine "Gözsüz" mahlasını kullanan şairin asıl adı
Mustafa'dır. Babasının Yüsuf. dedesinin
Ömer olduğu künyesinden anlaşılmak
tadır. Adı için kullandığı "Erzenü'r- RümT" nisbesi Erzurumlu olduğunu gösterir. Onun Erzurum· da ReşTdüddin lakaplı Erzurum emirinin zamanında yetiştiği ileri sürüldüğü gibi (Beygu, s. 167)
Salur Türkmenleri'nden olduğu da söylenmiştir (Togan. s. "f. 272"). Yaptığı tercümeler Arapça ve Farsça 'yı çok iyi bildiğini göstermektedir. Kendisinden "Kadı DarTr" diye bahsedilmesi ve önceleri
Erzurum'da kadı olduğunun söylenilmesi (Banarlı, ı. 367) belgelendirilmeye muhtaçtır.

DarTr 779 (1377) yılında Mısır'a gitti. Bunda. yaşadığı devirde Erzurum'da
meydana gelen birtakım karışıklıkların
(iA, 1, 253; Beygu, s. 67-75) tesiri yanında
Mısır'daki Hanefi fakihi Şeyh Ekmeleddin ei-BabertT'nin yaptığı davetinde rolü olmalıdır. Şeyh Ekmeleddin'in aracılı-
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ğı ile Mısır sultanına ve Atabeg Berkuk'a
kendini tanıtma imkanını bulup onların
teveccühünü kazandı. Kendisinin ifade
ettiği üzere güçlü hafızası. geniş bilgisi, konuşmasının tatlılığı ve çekiciliğiyle
çevresinin büyük takdirini kazanan DarTr. geceleri hükümdarın meclisinde sahabTierin, melik ve emTrlerin hayat ve
gazalarını, Şam, Mısır ve Irak'ın fethiyle
birlikte çeşitli tarihi kıssaları anlatıyor
du. ei-Melikü'I-Mansür'un arzusu üzerine Siretü 'n -n ebi tercümesine başladı.
Fakat eserini meydana getirebilmesi,
kısa bir müddet sonra ölen ei-Melikü'IMansür'un ardından hükümdar olan Berkuk'un teşvikiyledir (Sfretü 'n-nebf, TSMK,
Koğu ş lar. nr. ı 00 ı , vr. 6b)_ Sultan Berkuk'un huzurunda geceleri beş yıl boyunca sözlü olarak anlatıp katipiere yazdırdığı eserini 790' da ( 1388) tamamladı
ve ona sundu.

kendisini hissettirir. Kitapları
saraylardaki sohbet meclislerinden
başka halk arasında ilgiyle okunup dinlenmesi dilinin bu sadelik ve tatlılığın
dan kaynaklanmıştır. Darir'in eserleri,
geniş ölçüde yer verdiği Türkçe kelimeler bakımından Türk dili için zengin bir
kaynak durumundadır.
söyleyişi

nın

Yusuf u Züleyha mesnevisi dışında
ki hacimli eserlerinde nesir esas olmakla beraber DarTr bunlara kendisinden
birçok manzum parçalar katmıştır. Yusuf u Züleyha'nın yanı sıra Siretü'nnebi'sinde de yer alan ve bir araya getirildiklerinde büyükçe bir cilt oluştura
bilecek şiirleriyle aynı zamanda bir şair
hüviyetini gösteren Darfr. mesnevilerindeki bazı gazelleri ve Sire tü 'n- n ebi' deki manzumelerinin bir kısmında lirik şi
irin başarılı örneklerini ortaya koyar. Siyerindeki Hz. Muhammed'in doğumunu
samimi ve içli duygularla anlatan bir
manzum parçası Türk edebiyatında mevlidlerin öncüsü olmuştur.

isyanlar ve karışıklıklar sonucu Sultan Berkuk'un tahttan uzaklaştırılması
sebebiyle hamisiz kalan DarTr ailesiyle
birlikte önce iskenderiye'ye, oradan da
deniz yoluyla Anadolu'ya geçerek KaraEserleri. 1. Yusuf u Züleyha. Kıssa-i
man'a ulaştı. Burada dört yıl kadar kal- · Yusuf olarak da bilinen bu mesnevisini
Darfr. 768'de (1366-67) Mısır ' a gitmedı. Hayatının sonraki yıllarında kaleme
aldığı FütıJ.hu 'ş- şam Tercümesi'nin giden önce kendi memleketinde iken yazriş kısmında kendisi için "MevlevT" nismıştır. Yazılış tarihi bakımından bilinen
besini kullanması (Millet Ktp., Ali Emiri,
ilk eseri olan bu 2120 beyitlik mesnevi
Tarih, nr. 434, vr. ı b). onun Karaman'da
konusunu Kur'an-ı Kerim'deki Yüsuf kıs
iken MevlevTiiğe intisap ettiğini göstersasından almıştır. Bilinen nüshası istanmektedir. 1392 yılında Şam · a, oradan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY,
da Halep ·e giden DarTr burada Halep
Meliki Emir Çalpan'ın himayesine girdi.
796'da (1393) Fütı1hu 'ş-Şam Tercümesi'ni onun adına tamamlayarak kendisi Darir' in Sfretü 'n -1'/ebi adlı eserinin ilk sayfası
ne takdim etti. Son eseri Yüz Hadis ve
(TSMK, Koğuşlar . or. 1001)
Yüz Hikaye'yi de ona sunmuş olmalıdır.
DarTr'in ölüm tarihi bilinmemektedir.
Daha siyerini yazdığı sırada yaşının hayli ilerlemiş olduğu oradaki ifadesinden
anlaşılmaktadır (bk. TSMK, Koğuşlar, nr.
993, vr. 146b). Hayatının son dönemleri
hakkında da bilgi yoktur.
DarTr Anadolu'da iken kaleme aldığı
Yusuf u Züleyha mesnevisi dışında asıl
büyük eserlerini Mısır ve Suriye'de. yani
tamamıyla Memlük sahasında meydana getirmiştir. Bazı Azeri lehçesi unsurları ihtiva eden dili esas itibariyle Eski
Anadolu Türkçesi özelliklerini taşımak
tadır. DarTr, Memlük Türkçesi 'nin Oğuz
calaşmasında hacimli eserleriyle etkili
olmuştur.

Mesnevisinden sonra yaz dığı ve
rin ağır bastığı üç eserinde hüner
termek endişesinden uzak. sade ve
bir dil vardır. ifadesinde çok defa
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DARiYE
nr. 311 ı. Yusuf u Züleyha üzerinde Leyla Karahan tarafından bir doktora çalış 
ması yapılmıştır (bk. bibL). z. Siretü'nnebt. Tercümetü'd-Darir diye de bilinen eser Hz. Muhammed'in hayatını çok
geniş bir şekilde anlatır. Darir bu ünlü
eserini Ebü'I-Hasan ei-Bekri ve İbn Hişam'ın kitaplarından faydalanarak serbest tercüme yoluyla meydana getirmiş
tir. Onun bu önemli ve yaygın eseri yüzyıllarca okunmuş, daha sonraki siyerlere örneklik ve kaynaklık ederek Anadolu'daki Türk edebiyatı üzerinde kuwetli
tesirler bırakmıştır. Siyerin çeşitli kütüphanelerde muhtelif nüshaları bulunmaktadır. Bunlardan belli başlıları Süleymaniye (İsmihan Sultan. nr. 301; Çelebi Abdullah, nr. 251) ve Topkapı Sarayı Müzesi
(Koğuşlar , nr. 1001; Revan, nr. 1352 ; Hazine, nr 1306) kütüphanelerindeki nüshalardır. Siretü'n - nebi M. Faruk Gürtunca tarafından sadeleştirilerek yayım
lanmıştır (Kitab-ı Siyer-i !'/ebi: Peygamber
Efendimizin Hayatı [Mustafa Darir]. i-lll,
istanbul 1977) 3. Fütılhu 'ş- Şam Tercü-

mesi. Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer
b. Vakıdi el- Medini' nin FütUJ:ıu 'ş - Şam
adlı Arapça eserinin tercümesidir. Hz.
Ebu Bekir ile Ömer devrinde İslam ordularınca Şam ve çevresinde yapılan fetih leri anlatır. Ver yer manzum kısımları
bulunan bu eser de serbest tercüme halinde olup üç cilttir. Eserin istanbul'un
çeşitli kütüphanelerinde yazma nüshaları
vardır (Millet Ktp . Ali Emiri. Tarih , nr. 434;
Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3327, 3328,
Fatih, nr 4286. Serez. nr. 1866; iü Ktp., TY,
nr. 133, 134, 135 ; TSMK, Hazine, nr. 3174.
Revan, nr. 1371. 1373; Nuruosmaniye Ktp.,
nr. 4286; ayrıca bk. TCYK, 1, 305-307; Karatay, Türkçe Yazmalar, 1, 164-165) Hususi
ellerden başka Blochet (!, 23) ve Rieu (s
38) kataloglarında tanıtılan bazı nüshaları

da mevcuttur. Ankara Dil ve Tarih-Coğraf
ya Fakültesi ve istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eser üzerinde birkaç
mezuniyet tezi yapılmıştır (bk. Yetiş, XXIII,
283; Yiğit, XXII / 1-2, s. 173-174) . 4. Yüz
Hadis ve Yüz Hikaye. Darir bu son eserini Emir Çalpan'ın isteği üzerine, Fazlullah b. Nasırü ' I-Gavri ei-İmacti'nin Tujzfetü '1- Mekkiyye ve al]barü 'n- nebeviyye adlı eserinden faydalanarak yazmış
tır. imadi'nin eseri 159 hadisle bazı hadislerden sonra anlatılan kısa hikayeleri
ihtiva eder. Darir bu hadislerden 100 tanesini alm ış ve her hadisten sonra bir
hikaye ilave ederek eseri serbest tercüme yoluyla kaleme almıştır. Bilinen en
güvenilir nüshası Millet Kütüphanesi'ndedir (Şer'iyye, nr. 12871 1-2). Ayrıca Sü-

leymaniye Kütüphanesi'nde üç nüshası
Mahmud Efendi, nr. 573/ ı.
662 [otuz dokuz varaklık eksik bir nüsha].
Pertevniyal, nr. 438) . Eser üzerinde lisans
ve yüksek lisans seviyesinde bazı çalış
malar yapılmıştır (Fatma Öztutar, Yüz Ha-
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vardır (Hacı

dis Tercümesi Gramer incelemeleri ve Metin, istanbul 1964, Türkiyat Enstitüsü, Tez,
nr. 624; Merdan Tufan, Yüz Hadis ve Yüz
Hikaye, Darir Mustafa b. YO.Suf b. Ömer
el-Mevlevi el-Erzene 'r-RQmf, istanbul 1974,
Türkiyat Enstitüsü, Tez, nr. 1477 ; Mustafa
Erkan, Mustafa Darir, Yüz Hadis ve Yüz
Hikaye, yüksek lisans tezi, Ankara 1979,

AÜ, DTCF Türk Dili Kürsüsü).
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Eski dönemlerde Basra'dan kalkan
hac kervanlarının
önemli durak yerlerinden biri.

_j

Suudi Arabistan'ın Necid bölgesinde
42'- 56' kuzey eniemi ve 24' doğu boyla mı üzerinde bulunan Dariye, Basra ve
Bahreyn taraflarından Mekke'ye doğru
yola çıkan kervanların uğradıkları bir dinlenme yeri idi. Dariye isminin nereden
geldiği üzerinde görüşlerini belirten Belazüri, Hemedani ve Vaküt ei-Hamevi,
bu yerin büyük Arap kabilelerinden Beni Rebia b. Nizar'ın atası olan Rebia b.
Nizar'ın kızı Dariyye'ye nisbet edildiğin
den bahsederler. İbn Büleyhid'e göre burası İslam'dan önce güzel iklimi, yeşil
likleri ve suları dolayısıyla birçok şiire
konu olmuştu. Nitekim sonraki dönemlerin şiirlerinde de sulak yerlere örnek
olarak "hima Dariyye"den (Dariye korusu)
söz edildiği görülmektedir. Bundan dolayı Dariye, Vaküt ei-Hamevi gibi müellifler tarafından daima "Hima Dariyye"
olarak anılmıştır.
İslamiyet'in ilk dönemlerinde Dariye'de Hz. Peygamber'in İslam'a davet için
mektup gönderdiği Beni Kilab kabilesi
yaşıyordu. Dariye ismi kaynaklarda hicretin 7. yılının Şaban ayında Beni Kilab'a
karşı Hz. Ebü Bekir kumandasında gönderilen seriyye münasebetiyle geçmektedir. Ebü Süfyan'ın tarunu Osman b. Anbese burada sonradan Aynidariye adıy
la bilinen bir su kuyusu kazdırmış ve küçük bir sulama barajı (set) inşa ettirmiş
tir. Bölge hakkında bilgi veren Suudi Arabistanlı çağdaş coğrafyacı Muhammed
b. Nasır ei-Ubüdi, baraj kalıntılarının bugün Dariye'nin 900 m. kuzeyinde bulunduğunu söylemektedir. Semhüdi. Necid
ahalisinin reisi olan Hasa ve Katif Emiri
Ecved b. Zamil ei -Cebri'nin kabrinin burada olduğundan ve kendisinin de burayı ziyaret ettiğinden bahsetmektedir.
Ebü Ubeyd ei-Bekri'nin (ö 487/ 1094) ifadesine göre Dariye'deki koru, Hz. Ömer'in
halifeliği sırasında zekat veya ganimet
olarak beytülmale tahsis edilen develerin muhafaza edildiği yerdi. Koru Dariye'nin her yönünden 6'şar millik bir alanı kaplıyordu. Bekrfnin ifadesine göre
bu koru, Hz. Osman zamanında beytülmal hayvanlarının sayısı 40.000'e ulaş
tığı için genişletilmiştir.

Wüstenfeld gibi bazı Batılı yazarların.
yine Necid bölgesinde Riyad yakınında

499

