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konularda farklı görüşler benimsemiş

tir (Sübki, ll, 306). 

Eserleri. Ebü Zür'a er-Razi tarafından 
başarılı bir müellif kabul edilen Darimf
nin akaid, hadis, fıkıh ve tefsire dair çe
şitli eserler yazdığı nakledilmekteyse 
de bunlardan sadece üç tanesi günümü
ze ulaşmıştır. 1. er- Red 'ale 'l- Cehmiy
ye•. Darimi'nin Allah'ın sıfatları, halku'I
Kur'an, arşın mahiyeti, ahirette Allah 'ın 

görülmesi gibi konularda Cehmiyye ve 
Mu'tezile'nin görüşlerini tenkit eden bu 
eseri, Gösta Vitestam tarafından Köp
rülü Kütüphanesi'ndeki tek yazma nüs
hası (nr 850, vr. 76•-109b) esas alınarak 
neşredilmiştir (Lund- Le iden 1960) . Eser 
ayrıca Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar et
Talibi tarafından 'A~ii 'idü 's- sel et için
de de (s . 253-356) yayımlanmıştır (İsken
deriye 1971) z. Nakiü 'l-İmam Ebi Sa 'id 
'Oşman b. Sa 'id '~le'l-Merisiyyi'l- Ceh
miyyi'l- 'ani d time '!tera 'alelliihi mi
ne't-tevhid. Kısaca en-Naki 'ale'l -Me
risi veya· er-Red 'ale'l-Merisi diye de 
anılan eser bazı kaynaklarda ve ayrıca 
naşirleri tarafından Darimi'nin Bişr b. 
Gıyas ei -Merisfye yazdığı bir reddiye 
olarak kabul edilirse de eserde müelli
fin kullandığı. "Sen ve imarnın Bişr ei 
Merisi..." gibi ifadelerden (Reddü 'l·İmam 

ed·Darimf 'Oşman b. Sa 'rd, s. 4, ı 4, 77, 
ın ı46, 149, 151 , ı56 , 193-194). reddiye
nin Bişr b. Gıyas ei-Merisi ile İbnü' s-Sel
ci'nin görüşlerini savunan Hanefi alim
lerinden birinin müteşabih nasların te'vi
line dair kitabına karşı yazıldığı anlaşıl

maktadır. Ayrıca Köprülü Kütüphanesi'n
deki nüsha ile (nr . 850) diğer bazı yazma 
nüshalarında eserin adında "Bişr b. Gı
yas· geçmediği , sadece "Merisiyye fırka
sına mensup olan kişi" manasma "ei-Me
risi" kelimesi yer aldığı halde (b k. 'A~ii 'i· 
dü 's ·selef, s. 459, 465) kitabı yayımlayan
lar bu kelimeyi Bişr b. Gıyas ei-Merisi 
diye yorumlayarak adına ilavede bulun
muşlardır. İlk defa 13S8'de (1939) Ka
hire'de yayımlanan eser. Muhammed Ha
mid el- Fıkl tarafından Reddü ·ı - İmam 
ed-Darimi 'Oşman b. Sa'id 'ala Bişr 
el-Merisi el- 'anid (Beyrut, ts.) adıyla , 
Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar et-Talibi 
tarafından da 'A~ii 'idü 's- sel et içinde 
(s . 357-565) aynı adla yayımlanmıştır (İs
kenderiye 197 ı) . 3. Tarih u c Osman b. 
Sa'id ed-Darimi can Ebi Z~keriyya 
YaJ:ıya b. Ma 'in ii tecnl,ıi.'r-ruvat ve 
ta 'dı1ihim. Zehebi'nin Sü 'alat 'ani'r 
ricalli- YaJ:ıya b. Ma 'in diye bahsetti
ği bu kitap, Darimi'nin cerh ve ta'dit• 
yönünden hadis ravilerinin durumları 
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hakkında sorduğu sorulara Yahya b. Ma
in'in verdiği cevaplardan ibaret olup Ah
med Muhammed Nurseyf tarafından neş
redilmiştir (Beyrut 1400). 

Kaynaklarda Darimi'ye atfedilen diğer 
eserler de şunlardır : el-Müsned, AJ:ıkii
mü'l-~ur'an, el-E(ime, er-Red 'ale'l
Kerramiyye. 
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Iii ABDULLAH AYDINLI 

Akaide Dair Görüşleri . Darimi hadis ve 
fıkıh ilimlerinin yanı sıra akaidle de ya
kından ilgilenmiş ve bu konuda dönemi
nin itikadi tartışmalarını yansıtan eser
ler yazmıştır. Onun belirttiğine göre Hz. 
Peygamber başta olmak üzere ashap ve 
tabiinin alimleri, batı! inançlara sürük
lenebilecekleri düşüncesiyle müslüman
ların Allah'ın sıfatları konusunda tartış
maya girmelerini yasaklamışlar, bu se
beple de ilk asırda müslümanlar arasın
da itikadi ihtilaflar ortaya çıkmamıştır. 

İslamiyet ' in hızla yayılmasından sonra 
hükümranlıklarını kaybeden çeşitli din
Iere mensup İslam düşmanları, ashap 
nesiinin tükenmesinin ardından tabiinin 
ileri gelen alimlerinin de azalmasından 
faydalanarak müslümanları batı! inanç
Iara sürüklemek gayesiyle itikadi konu
larda yeni görüşler ileri sürmeye başla
mışlar, bu çevrelerden etkilenen Ca 'd b. 
Dirhem ve Cehm b. Safvan gibi bid'atçı

lar özellikle ilahi sıfatiarın ve Kur'an-ı 

Kerim'in te'vil edilmesine dair yeni gö
rüşler ortaya atmışlard ır. Ancak bu gö
rüşler Kur'an'a, sünnete ve ashabın be
nimsediği akaid esaslarına tamamen ay
kırı düşmektedir (er-Red 'ale ' l -Cehmiy· 

ye, s. 4-5) 

Darimi. itikadi esasları akli delillerle 
teyit etmeye önem vermekle birlikte iti
kadi konularda nasları dikkate almaksı
zın sadece akla başvurulmasını veya ak
li bazı mülahazalarla nasların te'vil edil
mesini zaruri gören kelamcıları şiddet-

le eleştirmiştir. Zira ona göre akıl yo
luyla idrak olunacağı kabul edilen ko
nular (ma'külat) insanların üzerinde itti
fak edebildikleri hususlar değildir. Nite
kim Kur'an-ı Kerim'de de işaret edildiği 
üzere (er-Rüm 30/ 32) her fırka kendi 
felsefesinin doğru olduğunu öne sür
mekte ve karşı görüşü tenkit etmekte
dir. Bu sebeple hangi akli ilkenin doğru 
olduğunu belirlemek için dahi naslara 
başvurulması gerekir (Reddü 'l-İmam ed· 
Darimf, s. 86, 121; er-Red 'a le'l-Cehmiy· 

ye, s. 57) . Te'vil ise bir konuda çeşitli ih
timallerden biri tercih edilerek yapıldı
ğından zan ifade eder. Ancak zanni bil
giye dayanmak suretiyle itikadi bir ilke 
vazedilemeyeceği gibi te'vile konu teş

kil eden kelimelere her zaman aynı ına
nayı vererek anlamlı hükümler çıkarmak 
da mümkün değildir. Bu sakıncaların

dan ötürü te'vil itikadi konularda mutlak 
geçerliliği olan bir metot değildir (Red· 
dü'l-İmam ed·Darimf, s. 175-181 ). 

Darimi'nin Cehm b. Safvan, Bişr b. Gı

yas el-Merisi, İbnü's -Setel ve diğer bazı 
alimleri tenkit etmek maksadıyla reddi
ye tarzında yazdığı eserlerinden öğreni 

len itikadi görüşleri daha ziyade, Ceh
miyye ve Muattıla grupları tarafından 

inkar edilen ilahi sıfatlar ve ulühiyyet 
konuları etrafında toplanır. Onun bu ko
nularla ilgili görüşlerini şöylece özetle
mek mümkündür: 

1. Ulılhiyyet . Cehmiyye'nin iddia ettiği 
gibi Allah duyutarla idrak edilemeyen 
sonsuz ve sınırsız bir varlık değil aksine 
duyutarla idrak edilebilen sınırlı bir var
lıktır. Zira Kur 'an'da Allah ' ın Hz. Müsa 
ile vasıtasız olarak konuştuğu bildirildi
ği gibi ahirette de onun müminlerle ko
nuşacağı ve onlar tarafından görüleceği 
haber verilmiştir (en-Nisa 4/ 164 ; Al-i im
ran 3/ 77 ; ei-Kıyame 75 / 22) . Keyfiyeti ne 
olursa olsun "görmek" ve "konuşmak" 

bir varlığı duyutarla idrak etmenin en 
belirgin şeklidir. Duyutarla idrak edile
meyen varlık hariçte mevcut bir "şey" de
ğil sadece zihinde mevcut bir "la şey"dir 
ki bunun fiilen mevcut bir varlığ ı ifade 
etmediği açıktır. Allah Teala ise zatını 

"asla helak olmayan şey" diye vasıflandır
mıştır (ei-Kasas 28/ 88) . Bu husus O'nun 
zihnin dışında fiilen mevcut olan ger
çek bir varlık olduğunu gösterir. Hariç
te mevcut olan her şeyin bir sınırının ve 
bazı sıfatlarının bulunması aklen zorun
ludur. Rahmanın arşa istiva ettiğini, gök
te olanın (Allah) insanları yerin dibine ge
çirebileceğini veya başlarına taş yağdı-



rabileceğini ve güzel sözlerin Allah'a yük
seldiğini bildiren ayetlerle (Ta ha 201 5 ; 
el-Mülk 67 / 16-17 ; Fatır 35 / 10) Allah'ın 
gökte olduğunu açıkça ifade eden hadis
ler O'nun sınırlı bir varlık olduğunu gös
t eren nakli delillerdir. Bununla birlikte 
O'nun sınırını (had) zatından başka kim
se bilemez (Reddü'l-İmam ed-Darimf, s. 
5-6, 23-24). 

İlahi isim ve sıfatiarın hepsi ezelidir. 
İlahi isimler sıfatları açıklayan kavramlar
dır. Naslarda Allah'a nisbet edilen "nefs" 
O'nun bütün sıfatlarının bağlı bulundu
ğu zatıdır; dolayısıyla nefs Allah'tan nef
yedildiği takdirde bütün sıfatları da nef
yedilmiş olur. Allah alemi yaratmadan 
önce alim, kadir, mütekellim ve haliktır. 
Sıfatlar zatın aynı olmadığ ı gibi gayrı 

da değildir. Zati sıfatlar gibi fiili sıfatlar 
da ezelidir. İstiva. nüzul. mecf, rıza. ga
zap Allah'ın zatına mahsus kadim fiil
lerdir. İlahi sıfatiarın mahiyetini bilmek 
mümkün olmadığından onları ispat et
mek Allah' ı yaratıkianna benzetmeyi ge
rektirmez. Zira bunlar aklın ve duyula
rın ötesinde bulunan bir varlığı nitele
mektedir. Teşbihe kapı açacağı endişe
siyle naslarda Allah'a nisbet edilen sıfat
ları reddetmek tutarlı bir yol değildir. 

Çünkü her biri bir üstünlük ifade eden 
sıfatları nefyetmek de O'nu hiçbir üstün
lüğe sahip olmayan putlara benzetmeyi 
gerektirir (Reddü ' l - İmam ed-Darim[, s. 
7-13. 22, 42, 11 3, 153, 190, 196 ; er-Red 
' ale ' l·Cehmiyye, s. 59-62, 82, 90). Cehmiy
ye'nin iddia ettiği gibi Allah'ın zatı sıfat
larından ibaret değildir. o zatında mev
cut ilimle alim. kudretle kadir. kelamla 
mütekellimdir. Fiili olanları da dahil hiç
bir sıfatı hadis değildir. Eğer ilim sıfatı 
hadis olsaydı Allah'ın Kur'an'da gelecek
ten haber vermesi ve kıyamette vuku 
bulacak olayları bildirmesi mümkün ol
mazdı (er-Red 'ale ' l-Cehmiyye, s. 59-62) 
Sem' ve basar sıfatları ilimden ayrı iki 
sıfattır. Kur'an'da bu sıfatları ifade eden 
isiınierin ilim sıfatından ayrı olarak Al
lah'a nisbet edilmesi, ayrıca hadislerde 
bu sıfatiarın zıddı olan sağırlık ve körlü
ğün O'ndan nefyedilmesi bu hususu te
yit etmektedir (Reddü 'L-imam ed·Darim[, 
s. 41-42, 47-48). Bir üstünlük sıfatı olan 
kelam da ilahi sıfatlardandır. Kur'an'da 
konuşamayan putların ilah olamayacak
larının bildirilmesi bunun delillerinden
dir. Eğer kelam ilahi sıfatıardan olma
saydı Hz. Musa'nın. "Muhakkak ki ben 
Allah'ım" diye işittiği sözün Allah'tan baş
kasına ait olması gerekirdi, bu ise im
kansızdır. Kur'an da Allah kelamı olup 

mahluk değildir. mahlük olsaydı insan 
sözü ile Kur'an arasında fark kalmazdı 
(er-Red 'ale ' l-Cehmiyye, s. 72-73,83, 85) . 

Naslarda Allah'a nisbet edilen nüzül, 
vech, yed, ityan, hücüb gibi kavramları 
te 'vile gitmeden ve teşbihe düşmeden 
O'na izafe etmek zaruridir. Teşbihten 
kaçınmak için söz konusu nasları te'vil 
etmek isabetli olmadığı gibi bunları te'vil 
etmeyi zaruri gören kelamcılarca yapılan 
te'viller de tutarlı değildir. Zira "yed "e 
kudret veya nimet. "vech"e kıble, "ityan"a 
ilahi azabın gelişi gibi manalar verip il
gili kelimelerin geçtiği her nastan önce
si ve sonrasıyla irtibat kurduktan sonra 
anlamlı hükümler çıkarmak imkansız

dır. Mesela "vech"e arnel -i salih ve Ka
be manaları verilmektedir. Cennette mü
minlerin Allah'ın vechine bakacağını bil
diren hadisteki vechi yukarıdaki mana
ları vererek anlamak kabil değildir. Di
ğer haberi sıfatlar için de benzer sakın
calar söz konusudur (er-Red 'ale' l- Ceh

miyye, s. 31, 39-40, 95; Reddü'l-İmam ed
Darim[, s. 28, 50-51, 155-159, 169-170, 178). 

Gözlerin Allah' ı idrak edemediğini be
lirten ayetle (el-En'am 6/ 103) Hz. Pey
gamber'in Allah'ı görmediğini bildiren 
hadisler dikkate alınarak Allah· ın dün
yada görülemeyeceğine inanmak gere
kir. Nitekim Ehl-i sünnet alimlerinin hep
si bu görüşü benimsemiştir. Allah'ın dün
yada görülmesi ancak rüyada mümkün
dür. Ahirette görülmesine gelince buna 
iman etmek farzdır. Zira Kur'an'da mü
minlerin rablerine bakarak mutlu ola
cakları , buna karşılık kafirlerin rablerin
den mahrum bırakılacakları bildirilmiş 

(el-Kıyame 75 1 23; el-Mutaffifın 83 / ı 5). 
birçok hadiste de bu husus açıkça ifa
de edilmiştir. Kur'an ve Sünnet'e bağlı 
alimler de ilahi buyruklara itaat edenle
re verilecek en büyük mükafatın ahiret
te cemal-i ilahiyi müşahede etmek ol
duğuna inanıp daima bu mutluluğa eriş
me arzusu taşımışlardır. Rü'yet bazı nas
larda "bilmek" manasında kullanılmak
la birlikte rü 'yetullahı konu edinen ayet 
ve hadislerde "görmek" anlamında kul
lanılmıştır. Söz konusu naslara bilmek 
manası vermek imkansızdır, çünkü ahi
rette ister mürnin ister kafir olsun ya
ratıkların hiçbiri Allah'ın varlığından ve 
birliğinden şüphe etmeyecektir (er-Red 

' ale'l-Cehmiyye, s. 45, 53-55; Reddü ' l
imam ed-Darimf, s. 56-57, 166, 185, 188). 

2. Nübüwet. Münkirlerin Kur'an'ın bir 
benzerini meydana getirememeleri, Hz. 
Peygamber'in nübüwetine ait en büyük 
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delili oluşturur. Zira onlar Kur'an'ın ben
zerini meydana getirmeye güç yetirebil
selerdi bunu mutlaka gerçekleştirir ve 
Hz. Muhammed'in iddiasını boşa çıkarır
lar, böylece savaşmak zorunda da kal
ınaziardı (er-Red 'ale ' l-Cehmiyye, s. 3-4). 

3. Tekfir. Darimi. ehl -i kıblenin tekfir 
edilerneyeceği yönündeki Ehl -i sünnet 
prensibini kabul eder. Bununla birlikte 
ona göre ilahi sıfatları kabul etmeyerek 
Kur'an'a muhalefet eden, Allah kelamı 
olan Kur'an'la insan sözü arasında ya
ratılmışlık açısından fark görmeyen, as
habın görüşlerine ve icmaa aykırı inanç
lar benimseyen zümreler ehl-i kıbleye 
dahil değildir. Durumları buna uyan Ceh
miyye ve benzeri fırkalara mensup kim
selere görüşlerinden dönmeleri teklif 
edilir, kabul etmedikleri takdirde mür
ted sayılırlar (er-Red 'ale ' l-Cehmiyye, s. 
93-104; Reddü 'l-İmam ed-Darim[, s. 112, 
143). 

Öyle görünüyor ki Ahmed b. Hanbel, 
Ebu Bekir b. Ebu Şeybe, Ebu Ubeyd Ka
sım b. Sellam gibi alimierin etkisinde 
kalan Ebu Said ed-Darimi, Selef alimle
rinin itikadi görüşlerini yer yer akli izah
larla teyit ederek Selefiyye'nin bir mez
hep haline gelişine katkıda bulunmuş
tur. Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin, eser
lerinde Darimfden sık sık iktibaslar yap
ması ve ona atıflarda bulunması bunu 
belgeleyen delillerden biridir. İbn Kay
yim el -Cevziyye de bu hususa işaret et
mektedir. Darimfnin duyularla idrak edi
lebilen bir uluhiyyet anlayışını ortaya koy
ması dikkat çekicidir. Zat - sıfat ayırımı 

yaparak isim ve sıfat ilişkisine temas et
miş, te'vil yolunu tenkit etmesine rağ
men az da olsa bazı nasları te'vil etmek
ten kaçınmamıştır. Onun eserleri, Mave
raünnehir'de yaşayan erken devir Hane
fi alimlerinin itikadi görüşlerini naklet
mesi açısından da önemli kaynaktır. Mu
hammed Zahid Kevseri ve Yusuf ed-Die
vi gibi son devir alimleri, Allah'a had ve 
cihet nisbet ederek O'nun sınırlı bir var
lık olduğu fikrini savunduğu için Dari
mfyi şiddetle tenkit etmişler, hatta bun
dan dolayı onun Allah'ı bir cisim kabul 
ettiğini öne sürmüşlerdir. Her ne kadar 
Darimi. Allah'a had ve cihet nisbet eder
ken O'nun yaratıklara benzemekten mü
nezzeh olduğunu ısrarla belirterek Se
lef'in "bilakeyf" ilkesini tekrarlamışsa da 
bu görüşün, naslarda lafız olarak bulun
mayan bir sıfatın Allah'a nisbet edileme
yeceğine ilişkin olan kendi tutumuyla 
çeliştiğini söylemek gerekir. 
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liJ YusuF ŞEvK i YAvuz 

L 

D AHİR 

(.r..~) 

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 önsöz
lerinde söyledikleriyle sınırlı kalmakta
dır (mesela bk. Srretü 'n-nebf, TSMK. Ko
ğuşlar, 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 "Göz
süz" mahlasını kullanan şairin asıl adı 

Mustafa'dır. Babasının Yüsuf. dedesinin 
Ömer olduğu künyesinden anlaşılmak
tadır. Adı için kullandığı "Erzenü'r- Rü
mT" nisbesi Erzurumlu olduğunu gös
terir. Onun Erzurum· da ReşTdüddin la
kaplı Erzurum emirinin zamanında ye
tiştiği ileri sürüldüğü gibi (Beygu, s. 167) 

Salur Türkmenleri'nden olduğu da söy
lenmiştir (Togan. s. "f. 272"). Yaptığı ter
cümeler Arapça ve Farsça 'yı çok iyi bil
diğini göstermektedir. Kendisinden "Ka
dı DarTr" diye bahsedilmesi ve önceleri 
Erzurum'da kadı olduğunun söylenilme
si (Banarlı, ı. 367) belgelendirilmeye muh
taçtır. 

DarTr 779 (1377) yılında Mısır'a git
ti. Bunda. yaşadığı devirde Erzurum'da 
meydana gelen birtakım karışıklıkların 

(iA, 1, 253; Beygu, s. 67-75) tesiri yanında 
Mısır'daki Hanefi fakihi Şeyh Ekmeled
din ei-BabertT'nin yaptığı davetinde ro
lü 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 bilgi
si, konuşmasının tatlılığı ve çekiciliğiyle 
çevresinin büyük takdirini kazanan Da
rTr. geceleri hükümdarın meclisinde sa
habTierin, melik ve emTrlerin hayat ve 
gazalarını, Şam, Mısır ve Irak'ın fethiyle 
birlikte çeşitli tarihi kıssaları anlatıyor
du. ei-Melikü'I-Mansür'un arzusu üzeri
ne Siretü 'n -n ebi tercümesine başladı. 
Fakat eserini meydana getirebilmesi, 
kısa bir müddet sonra ölen ei-Melikü'I
Mansür'un ardından hükümdar olan Ber
kuk'un teşvikiyledir (Sfretü 'n-nebf, TSMK, 
Koğuş lar. nr. ı 00 ı , vr. 6b)_ Sultan Ber
kuk'un huzurunda geceleri beş yıl bo
yunca sözlü olarak anlatıp katipiere yaz
dırdığı eserini 790' da ( 1388) tamamladı 
ve ona sundu. 

isyanlar ve karışıklıklar sonucu Sul
tan Berkuk'un tahttan uzaklaştırılması 
sebebiyle hamisiz kalan DarTr ailesiyle 
birlikte önce iskenderiye'ye, oradan da 
deniz yoluyla Anadolu'ya geçerek Kara
man'a ulaştı. Burada dört yıl kadar kal- · 
dı. Hayatının sonraki yıllarında kaleme 
aldığı FütıJ.hu 'ş- şam Tercümesi'nin gi
riş kısmında kendisi için "MevlevT" nis
besini kullanması (Millet Ktp., Ali Emiri, 
Tarih, nr. 434, vr. ı b). onun Karaman'da 
iken MevlevTiiğe intisap ettiğini göster
mektedir. 1392 yılında Şam · a, oradan 
da Halep ·e giden DarTr burada H alep 
Meliki Emir Çalpan'ın himayesine girdi. 
796'da (1393) Fütı1hu 'ş-Şam Tercüme
si'ni onun adına tamamlayarak kendisi 
ne takdim etti. Son eseri Yüz Hadis ve 
Yüz Hikaye'yi de ona sunmuş olmalıdır. 

DarTr'in ölüm tarihi bilinmemektedir. 
Daha siyerini yazdığı sırada yaşının hay
li 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 meyda
na getirmiştir. Bazı Azeri lehçesi unsur
ları ihtiva eden dili esas itibariyle Eski 
Anadolu Türkçesi özelliklerini taşımak
tadır. DarTr, Memlük Türkçesi 'nin Oğuz
calaşmasında hacimli eserleriyle etkili 
olmuştur. 

Mesnevisinden sonra yazdığı ve nes
rin ağır bastığı üç eserinde hüner gös
termek endişesinden uzak. sade ve tabii 
bir dil vardır. ifadesinde çok defa halk 

söyleyişi kendisini hissettirir. Kitapları

nın saraylardaki sohbet meclislerinden 
başka halk arasında ilgiyle okunup din
lenmesi dilinin bu sadelik ve tatlılığın

dan kaynaklanmıştır. Darir'in eserleri, 
geniş ölçüde yer verdiği Türkçe kelime
ler bakımından Türk dili için zengin bir 
kaynak durumundadır. 

Yusuf u Züleyha mesnevisi dışında
ki hacimli eserlerinde nesir esas olmak
la beraber DarTr bunlara kendisinden 
birçok manzum parçalar katmıştır. Yu
suf u Züleyha'nın yanı sıra Siretü'n
nebi'sinde de yer alan ve bir araya ge
tirildiklerinde büyükçe bir cilt oluştura
bilecek şiirleriyle aynı zamanda bir şair 
hüviyetini gösteren Darfr. mesnevilerin
deki bazı gazelleri ve Sir e tü 'n- n ebi' de
ki manzumelerinin bir kısmında lirik şi
irin başarılı örneklerini ortaya koyar. Si
yerindeki Hz. Muhammed'in doğumunu 
samimi ve içli duygularla anlatan bir 
manzum parçası Türk edebiyatında mev
lidlerin öncüsü olmuştur. 

Eserleri. 1. Yusuf u Züleyha. Kıssa-i 
Yusuf olarak da bilinen bu mesnevisini 
Darfr. 768'de (1366-67) Mısır ' a gitme
den önce kendi memleketinde iken yaz
mıştır. Yazılış tarihi bakımından bilinen 
ilk eseri olan bu 2120 beyitlik mesnevi 
konusunu Kur'an-ı Kerim'deki Yüsuf kıs
sasından almıştır. Bilinen nüshası istan
bul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (TY, 

Darir ' in Sfretü 'n -1'/ebi adlı eserinin ilk sayfası 

(TSMK, Koğuşlar . or. 1001) 


