
nr. 311 ı. Yusuf u Züleyha üzerinde Ley
la Karahan tarafından bir doktora çalış

ması yapılmıştır (bk. bibL). z. Siretü'n
nebt. Tercümetü'd-Darir diye de bili 
nen eser Hz. Muhammed'in hayatını çok 
geniş bir şekilde anlatır. Darir bu ünlü 
eserini Ebü'I-Hasan ei-Bekri ve İbn Hi
şam'ın kitaplarından faydalanarak ser
best tercüme yoluyla meydana getirmiş
tir. Onun bu önemli ve yaygın eseri yüz
yıllarca okunmuş, daha sonraki siyerle
re örneklik ve kaynaklık ederek Anado
lu'daki Türk edebiyatı üzerinde kuwetli 
tesirler bırakmıştır. Siyerin çeşitli kütüp
hanelerde muhtelif nüshaları bulunmak
tadır. Bunlardan belli başlıları Süleyma
niye (İsmihan Sultan. nr. 301; Çelebi Ab
dullah, nr. 251) ve Topkapı Sarayı Müzesi 
(Koğuşlar , nr. 1001; Revan, nr. 1352 ; Ha
zine, nr 1306) kütüphanelerindeki nüs
halardır. Siretü'n -nebi M. Faruk Gür
tunca 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-M edi ni' nin FütUJ:ıu 'ş - Şam 

adlı Arapça eserinin tercümesidir. Hz. 
Ebu Bekir ile Ömer devrinde İslam ordu
larınca Şam ve çevresinde yapılan fetih
leri anlatır. Ver yer manzum kısımları 

bulunan bu eser de serbest tercüme ha
linde 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 K tp., TY, 
nr. 133, 134, 135 ; TSMK, Hazine, nr. 3174. 

Revan, nr. 1371. 1373; Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 4286; ayrıca bk. TCYK, 1, 305-307; Kara
tay, 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 Ede
biyat 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 ese
rini Emir Çalpan'ın isteği üzerine, Fazlul
lah b. Nasırü ' I-Gavri ei-İmacti'nin Tujzfe
tü '1- Mekkiyye ve al]barü 'n- nebeviy
ye adlı eserinden faydalanarak yazmış
tır. imadi'nin eseri 1 59 hadisle bazı ha
dislerden sonra anlatılan kısa hikayeleri 
ihtiva eder. Darir bu hadislerden 1 00 ta
nesini almış ve her hadisten sonra bir 
hikaye ilave ederek eseri serbest tercü
me yoluyla kaleme almıştır. Bilinen en 
güvenilir nüshası Millet Kütüphanesi'n
dedir (Şer'iyye, nr. 12871 1-2). Ayrıca Sü-

leymaniye Kütüphanesi'nde üç nüshası 
vardır (Hacı 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
dis Tercümesi Gramer incelemeleri ve Me
tin, 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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Leyla Karahan, doktora tezi, 1985), Ankara Ga
zi Üniversites i Sosyal Bilimler Enstitüsü ; a.mlf.. 
Fütahu'ş-Şilm Tercümesi, Millet Ktp., Ali Emiri, 
Tarih, nr. 434, vr. ı • ; a.mlf.. Sfretü'n-Nebf: Ter
cümetü 'z-Zarfr (haz. Mustafa Erkan. doktora 
tezi, 1986), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; Os
'manlı Müelli{leri, lll, 137-ı38; Rieu, Cata
loque, s . 38; Blochet, Catalogue, 1, 23-24; Ab
durrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıt

ları, Kitabeleri, İstanbul ı 936, s. 67-75, ı 67; 
TCYK, ı , 305-307, 404-410; Sahabeddin Te
kindağ. Berkuk Devrinde Memlük Sultanlığı, 

İ stanbul ı96ı , s. 55 -67 ; Karatay, Türkçe Yaz
ma/ar, 1, ı64- ı65, 334-337; Göl pınarlı, Kata
log, lll, 306; B. Flemming, Türkische Hand· 
schri{ten, Wiesbaden ı968, 1, 45-54; Emel 
Esin, "Prof. Necati Lugal ' ın Tedris Ettiği 

Tercüme -i Dariri ve Bu Eser İçin Yapılan 
Resimler", Necati Lugal Armağanı, Ankara 
ı968 , s. 247-260; A. Bombaci, Storia della let· 
teratura Turca, Milana ı969, s. 205 -206; Ko
catürk, Türk Edebiyatı Tarihi, s. ı87 , ı9ı; Ba
narlı, RTET, ı , 367-372 ; Faruk K. Timurtaş, Ta· 
rih içinde Türk Edebiyatı, İstanbul ı98ı , s. 
ı68-ı69 ; Massad Süveylim Ali eş-Şaman. Türk 
Edebiyatında Siyerler ve ibn Hişam 'ın Siyeri
nin Türkçe Tercümesi (doktora tezi. 1982). AÜ 
ilahiyat Fakültesi; Zeynep Korkmaz, "Erzurum
lu Darir ve Memlı1k Türkçesinin Oğuzcalaş
rnasındaki Yeri", Şükrü E/çin Armağanı, An· 
kara ı 983, s. 267-274; Zeren Tanındı . Siyer·i 
Nebr, islam Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in 
Hayatı, İstanbul ı984, s. 26-27, ayrıca bk. min
yatürler; Necip Asım, "Mısır'da Yazılmış Türk
mence Kitap", DEFM, ı ; ı (1332). s. 54-62; M. 
Fuad Köprülü, "Anadolu' da Türk Dili ve Ede
biyatının Tekilmillüne Umumi Bir Bakış", YT, 
1/ 4 (1 933), s. 287; i. Hakkı Konyalı , "Mucize 
Kitap", Tarih Hazinesi, sy. 16, İstanbul ı952, 
s. 807-8ı2; Abdülkadir inan. "XIII-XV. Yüz
yıllarda Mısır' da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak 
Lehceleri ve Halis Türkçe", TDAY Selleten 
(1 953). s. 53-7ı; Janos Eckmann. "Memlı1k 
Kıpçakçasının Oğuzcalaşmasına Dair", a.e. 
(1964). Ankara ı965, s. 35-4ı; Kemal Yavuz, 
"Erzurumlu Darir, Hayatı, Eserleri ve Siyer'in
deki Manzurnelerin Muhtevası", MK, sy. 46 
(1984). s. 37-40; Mükrimin Halil Yınanç, "Ak
koyunlular", iA, 1, 253; TDEA, ll , ı 95- ı 96; Fa
hir iz. "Darir", E/2 (İng .), ll, 159. 
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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 boy
la mı üzerinde bulunan Dariye, Basra ve 
Bahreyn taraflarından Mekke'ye doğru 
yola çıkan kervanların uğradıkları bir din
lenme yeri idi. Dariye isminin nereden 
geldiği üzerinde görüşlerini belirten Be
lazüri, Hemedani ve Vaküt ei-Hamevi, 
bu yerin büyük Arap kabilelerinden Be
ni Rebia b. Nizar'ın atası olan Rebia b. 
Nizar'ın kızı Dariyye'ye nisbet edildiğin
den bahsederler. İbn Büleyhid'e göre bu
rası İslam'dan önce güzel iklimi, yeşil
likleri ve suları dolayısıyla birçok şiire 

konu olmuştu. Nitekim sonraki dönem
lerin şiirlerinde de sulak yerlere örnek 
olarak "hima Dariyye"den (Dariye korusu) 
söz edildiği görülmektedir. Bundan do
layı Dariye, Vaküt ei-Hamevi gibi müel
lifler 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 hic
retin 7. yılının Şaban ayında Beni Kilab'a 
karşı Hz. Ebü Bekir kumandasında gön
derilen seriyye münasebetiyle geçmekte
dir. Ebü Süfyan'ın tarunu Osman b. An
bese burada sonradan Aynidariye adıy
la bilinen bir su kuyusu kazdırmış ve kü
çük bir sulama barajı (set) inşa ettirmiş
tir. Bölge hakkında bilgi veren Suudi Ara
bistanlı çağdaş coğrafyacı Muhammed 
b. Nasır ei-Ubüdi, baraj kalıntılarının bu
gün Dariye'nin 900 m. kuzeyinde bulun
duğunu söylemektedir. Semhüdi. Necid 
ahalisinin reisi olan Hasa ve Katif Emiri 
Ecved b. Zamil ei -Cebri'nin kabrinin bu
rada olduğundan ve kendisinin de bu
rayı ziyaret ettiğinden bahsetmektedir. 
Ebü Ubeyd ei-Bekri'nin (ö 487/ 1094) ifa
desine göre Dariye'deki koru, Hz. Ömer'in 
halifeliği sırasında zekat veya ganimet 
olarak beytülmale tahsis edilen devele
rin muhafaza edildiği yerdi. Koru Dari
ye'nin her yönünden 6'şar millik bir ala
nı kaplıyordu. Bekrfnin ifadesine göre 
bu koru, Hz. Osman zamanında beytül
mal hayvanlarının sayısı 40.000'e ulaş
tığı için genişletilmiştir. 

Wüstenfeld gibi bazı Batılı yazarların. 
yine Necid bölgesinde Riyad yakınında 
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DARiYE 

bulunan Vehhabiler'in eski merkezi Dir'iye 
(Der'iye) ile karıştırdıkları Dariye'nin is
lam tarihindeki önemi. Basra'dan gelen 
hac kervanlarının konaklama yeri olma
sında ve beytülmal develerinin burada 
muhafaza edilmesindedir. Dariye İslam 
tarihi boyunca idari bakımdan Medine'
ye bağlı bulundu. Ancak bir ara Halife 
Mehdi (775 -785) sistemi değiştirerek Da
riye topraklarını yıllık 8000 dirhem kar
şılığında ikta* olarak vermiştir. Ebü is
hak ei-Harbi. Dariye'nin Basra'dan Mek
ke'ye doğru yola çıkan bir hac kervanı
nın 16. menzilini oluşturduğundan bah
seder ve burada bir cami bulunduğunu, 
yerli halkın Kilab kabilesine mensup ol
duğunu söyler. Hac yolları üzerine bilgi 
veren isfahani ve Uma re b. Ukayl de Da
riye'nin hacı kafilelerinin buluşma yeri 
ve ticari bir merkez olduğuna işaret et
mişlerdir. 

Bugün Medine ve Mekke otoyolları

nın arasında kalan Dariye, merkezi Bü
reyde'de olan Kasim bölgesi emirliğine 
bağlıdır ve modern otoyolların eski ker
van yollarının yerini almasıyla önemini 
daha da kaybetmiş, ticaret yapamayan 
halkının yavaş yavaş başka tarafiara göç 
etmesinden dolayı da iyice küçülmüş du
rumdadır. 
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DARKOT, Mehmet Besim 

(1903-1990) 

Cumhuriyet döneminin 
ilk büyük coğrafyacılarından biri. 

_j 

17 Şubat 1903'te Üsküdar'da doğdu. 
Babası. Enderun'da yetiştikten sonra ll. 
Abdülhamid tarafından şehzade Abdül
kadir Efendi'nin lalalığına yükseltilen 
Mehmed Asaf Bey, annesi Tevhide Safiye 
Hanım'dır. Kadıköy Osman Gazi İlkoku
lu ile Kadıköy Sultanisi'nden sonra istan
bul Erkek Muallim Mektebi'nde okudu. 
1923'te mezun olduktan sonra ilkokul 
hocalığı yaparken bir yandan da Darül-
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fünun'un Coğrafya Darülmesaisi'ne de
vam etti. 1928'de burayı bitirince Fran
sa'ya gönderildi ve 1928-1932 yıllarını 
Strasbourg Üniversitesi'nde geçirdi. Fran
sa'daki tahsilinin son yılında Cezayir'de 
araştırmalar yaptı ve "Cezayir Yüksek 
Ovaları " adlı tezle "yüksek etüt diploma
sı" aldı. 1932'de Türkiye'ye döndü ve Da
rülfünun'da müderris muavin vekili ola
rak göreve başladı. 1933'te "Kurak Böl
geler Morfolojisi" başlıklı teziyle doktor 
unvanını aldı ve doktoradan sonra tabii 
coğrafya müdertis muavinliğine getiril
di. Aynı yıl Darülfünun lağvedilip istan
bul Üniversitesi adıyla ve yeni şekliyle 
açılınca Türkiye ve Ülkeler Coğrafyası do
çentliğine tayin edildi: 1940'ta profesör
lüğe, 1956'da da ordinaryüs profesörlü
ğe yükseltildi. istanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden 
başka istanbul Siyasal Bilgiler Okulu, 
Yüksek Ticaret Okulu, İktisat Fakültesi 
ve Gazetecilik Enstitüsü'nde ders verdi: 
1941 -1946 yılları arasında Yüksek Öğ
retmen Okulu'nun müdürlüğünü yaptı. 
1973'te emekli olan B. Darkat 1 Nisan 
1990 günü istanbul'da öldü ve Karaca
ahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

Eserleri. Yayın hayatına erken başla
yan Darkot. önce İlk Mekteplerde Coğ
rafya Muallim Kitabı adlı eserini ya
yımlamıştır (İstanbul 1926) İlkokul çocu
ğuna coğrafyanın nasıl öğretileceğini an
latan pedagojik mahiyetieki bu esere o 
yıl Maarif Vekaleti tarafından mükafat 
da verilmiştir. 1932-1943 yılları arasın
daki dönemde yaptığı araştırmaların ço
ğu fiziki coğrafya ile ilgili olup özellikle 
üzerinde durduğu konulardan biri de is
tanbul ve Çanakkale boğazlarının meyda
na gelişi hususudur. 1938 ·de neşrettiği 
Coğrafi Araştırmalar adlı eserinde bo
ğazların menşeinden başka Türkiye'de 
iklim değişiklikleriyle ilgili olarak meyda
na gelen morfolojik şekillenmeler. Ege 
haliçlerinin oluşumu gibi konularda ari-

Mehmet 
Besi m 
Darkat 

jinal görüşler ortaya koymuştur. Türki
ye· de sıcaklığın ve yağışların dağılışı hak
kındaki çalışmaları ve yaptığı ilk renkli 
"Türkiye Yağış Haritası " önemlidir. Ülke
mizde ilk defa gerçek izotermler dene
mesini de yine o yapmıştır. 

1941 'den sonra Besi m Darkat'un Tür
kiye'nin coğrafi bölgelerini sınırlandır

mak, daha iyi tanıtmak ve bunları alt 
yörelere ayırmak hususunda büyük bir 
gayret sarfettiği görülür. 1941 Hazira
nında Ankara 'da toplanan ve özellikle 
coğrafi bölge sınırlarının çizilmesi üze
rinde duran 1. Coğrafya Kongresi'nde çok 
etkili bir rol oynamıştır. Burada kabul 
edilen bölge ayırımı tamamen onun ha
zırladığı ve teklif ettiği rapora uygun ola
rak çıkmıştır. 1940 ' 1ı yıllardan hayatının 

sonuna kadar en çok zaman ayırdığı ko
nulardan biri de Türkiye şehirlerinin ta
rihi coğrafyası olmuştur. Ayrıca Milli Eği
tim Bakanlığı'nca çıkarılan İslam Ansik
lopedisi'nde madde yazarı (ilki "Ada
kale", sonuncusu "Vezirköprü" olmak üze
re 200 kadar madde) ve redaktör olarak 
görev yapmıştır. 

Darkat'un yayınları arasında öğrenci 
kitapları da önemli bir yer tutar. Bu ya
yınlar serisine ilk önce derslerinde okut
tuğu Kartoğrafya Dersleri ( İ stanbu l 1938) 
adlı eserle başlamış, bunun arkasından 
Ekonomik Coğrafya (İstanbul 1945), Av
rupa Coğrafyası (İ stanbu l 19491 ve Türki
ye İktisadi Coğrafyası'nı (İ stanbul 1955) 
yayımlamış, emekli olduktan sonra da 
bu diziye Ege Bölgesi Coğrafyası (M 
Tu n eel ile birlikte, istanbul 1978, I 988) ve 
Marmara Bölgesi Coğrafyası 'nı (M Tu n
eel ile birlikte. istanbul 1981 l eklemiştir. 
Çalışmaları arasında yer alan ve Milli Eği
tim Bakanlığı· nca bastırılarak okullara 
dağıtılan 1 1800.000 ölçekli renkli Tür
kiye duvar haritası ile (İstanbu l 1960), Ka
naat Yayınları arasında çıkan 1954 'te 
hazırladığı "Balkan Yarımadası Haritası" 
en önemlileridir. Özellikle Balkanlar ha
ritası üzerinde eski ve yeni yer adları bir
likte zikredilmiştir: harita bu yönüyle 
tarihi coğrafya açısından da önem taşı
maktadır. 

Besim Darkot. Türk coğrafyacılarının 
fazla ilgilenmedikleri "sema hareketle
ri"ne de eğilmiş ve bu konuda "Katib Çe
lebi - İbrahim Müteferrika ve Sema Hare
ketleri " (Coğrafi Araştırmalar [ 19581. ll , 5-
18). "Sema Hareketleri ve. Doğu Alemi" 
(Coğrafya Enstitüsü Dergisi, sy. 9 11 9581. 
s. 1-1 Ol adlarını taşıyan iki makale yayım
lamıştır. Bu makalelerde, dünyayı kilina
ta merkez alan Batlamyus nazariyesine 


