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MÜNTEHABÂT

derlemeler de bu þekilde adlandýrýlmýþtýr.
XIV. yüzyýl tabiplerinden Hacý Paþa, Ana-
dolu’da Arapça kaleme alýnan ilk týp kitap-
larýndan olan Þifâßü’l-esšåm ve Kitâbü’s-
Sa£âde ve’l-išbâl isimli eserlerinden yap-
týðý seçmeleri Müntehab-ý Þifâ adýyla
Türkçe’ye tercüme etmiþtir (ÝÜ Ktp., TY,
nr. 495; Süleymaniye Ktp., Kadýzâde Meh-
med, nr. 351). Firdevsî’nin Þâhnâme’sin-
den seçmeler MünteÅabât-ý Þâhnâme-i
Firdevsî-i ªûsî adýyla basýlmýþtýr (Ýstanbul
1306). Selîm Fâris, babasýnýn Arapça ya-
yýmladýðý el-Cevâßib gazetesindeki ma-
kalelerini derleyerek Kenzü’r-re³åßib fî
münteÅabâti’l-Cevâßib ismiyle neþret-
miþtir (Ýstanbul 1871-1881).

Manzum edebî eserlerden seçilerek oluþ-
turulmuþ mecmualarýn birçok özelliði mün-
tehabât adý taþýyan eserler için de söz ko-
nusudur. Bu yakýnlýðý Mecmûa-i Münte-
habât (Kütahya Vahîd Paþa Ýl Halk Ktp.,
nr. 1478), Mecmûa-i Müntehabât-ý Eþ‘âr
(Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Mu-
allim Cevdet, nr. 000445), Mecmûa-i Mün-
tehabât-ý Þi‘riyye-i Arabiyye ve Fârisiy-
ye (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4195),
Mecmûa-i Müntehabât-ý Kasâid ve Eþ-
‘âr-ý Fârisiyye (Süleymaniye Ktp., Þehid
Ali Paþa, nr. 2789/3) gibi derlemelerle mec-
mûa-i edebiyye, mecmûatü’l-eþ‘âr, mec-
mûatü’l-ebyât gibi adlarla anýlan manzum
eserlerin isimlerinden baþlayarak tesbit
etmek mümkündür. Seçilen þiirler bir þai-
re aitse baþlýða þairin adýnýn, bazan da “di-
van” kelimesinin ilâve edildiði görülmek-
tedir. Dîvânü münteÅabâti eþ‘âri Ýbn
Sînâ (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4829,
4849), Habib Efendi’nin MünteÅabât-ý
£Ubeyd-i Zâkânî’si (Ýstanbul 1303), Nâbî
(Beyazýt Devlet Ktp., nr. 5729) ve Þinâsi’-
nin (Ýstanbul 1289) Müntehabât-ý Eþ‘âr’-
larýyla Edirne Müftüsü Fevzi Efendi’nin
Müntehabât-ý Dîvân-ý Fevzî adlý eseri
(Ýstanbul, ts.) bunun diðer örnekleridir. Zi-
yâ Paþa’nýn 432 Türk, 448 Fars ve 382 Arap
þairinin 1262 þiirini ihtiva eden Harâbât’ý
Türk edebiyatýnda bütünüyle þiire tahsis
edilen müntehabâtlarýn en hacimli ve en
önemli örneðidir (I, Ýstanbul 1291; II-III,
1292). Hacimli kitaplardan yapýlan kýsalt-
ma ve derlemelere Muhammed Þükrü b.
Ahmed’in Müntehabât-ý Mesnevî’siyle
(Ýstanbul 1328) Habib Efendi’nin Münte-
habât-ý Gülistân’ý (Ýstanbul 1309), Þem-
seddin Sivâsî’nin mevlidinden seçilmiþ bö-
lümlerin yer aldýðý Müntehab Mevlidi’n-
Nebî (Ahmed Sûzî, Dîvan içinde, Ýstan-
bul 1290, s. 1-8) gibi kitaplar örnek veri-
lebilir.

XX. yüzyýl baþlarýnda edebî metinleri
derleyen antoloji niteliðindeki kitaplar ara-
sýnda Bulgurluzâde Rýzâ Bey’in Münteha-
bât-ý Bedâyi‘-i Edebiyye’si (I, Ýstanbul
1326 [manzum]; II, Ýstanbul 1326 [men-
sur]; Ýstanbul 1326 [zeyil]), Re’fet Avni ve
Süleyman Bahri’nin birlikte hazýrladýklarý
Resimli Müntehabât-ý Edebiyye (Ýstan-
bul 1329), Fâik Reþad’ýn Muharrerât-ý
Nâdire yâhud Hazîne-i Müntehabât’ý
(Ýstanbul 1307), Mehmed Cevdet’in Mün-
tehabât-ý Sahâif-i Nefîse’si (Ýstanbul
1330) zikredilebilir. Sadece beyit ve mýs-
ralarý derleyen müntehabâtlar da vardýr.
Bunlara Þeyhülislâm Yahyâ Tevfik Efendi’-
nin Ýran ve Osmanlý þairlerinden seçtiði
beyitleri içeren Müntehab adlý derleme-
siyle (TSMK, Hazine, nr. 344) Bursalý Meh-
med Tâhir’in Müntehabâtü Mesâri‘ ve
Ebyât’ý (Ýstanbul 1328) örnek gösterile-
bilir.

Dinî konularý ve fýkhî bilgileri derleyen
müntehabâtlar için Mustafa b. Îsâ’nýn
Mecma£u’l-münteÅabât’ý (Süleymaniye
Ktp., Hacý Beþir Aða, nr. 333) zikredilebi-
lir. Mehmed Zihni Efendi, Arapça öðreti-
mine dair kitabýna el-MünteÅab fî ta£-
lîmi lu³ati’l-£Arab adýný vermiþ (Ýstanbul
1303), ayrýca Ni‘met-i Ýslâm’ýn taharet ve
ibadet bahislerini el-Muhtasarât fî me-
sâili’t-tahârât ve’l-ibâdât ismiyle neþret-
miþtir (Ýstanbul 1332). Ýbrahim Fehim ve
Ýsmail Hakký Eldem’in Müntehabât-ý Te-
râcim-i Meþâhîr’i (Ýstanbul 1307), Meh-
med Fahri’nin Müntehabât-ý Sýhhiyye’-
si (Ýstanbul 1308) bu tür teliflerin biyog-
rafiden popüler saðlýk konularýna kadar
uzandýðýný göstermektedir.

Tanýnmýþ müelliflerin gazetelerde çýkan
yazýlarý daha sonra bir araya getirilerek
müntehabât adýyla yayýmlanmýþtýr. Üç cilt-
lik Müntehabât-ý Tercümân-ý Hakîkat
ile (Ýstanbul, ts.) Ebüzziyâ Mehmed Tev-
fik’in Nâmýk Kemal’in gazetedeki yazýla-
rýndan siyasiyat, edebiyat ve makalât alt
baþlýðýyla derlediði Müntehabât-ý Tas-
vîr-i Efkâr (Ýstanbul 1303-1311), yine
Ebüzziyâ’nýn Nâmýk Kemal’den derlediði
Makålât-ý Mütenevvia’sý (Ýstanbul 1311)
bu tür eserlerdendir. Bunun yanýnda Ev-
liya Çelebi, Ahmed Midhat Efendi, Hüse-
yin Rahmi Gürpýnar, Hüseyin Remzi Efen-
di’nin eserlerinden yapýlan seçmeler de
müelliflerin adlarýnýn baþýna müntehabât
kelimesi getirilerek neþredilmiþtir (Özege,
III, 1268-1269).

Müntehabât kelimesinin bazý sözlük ad-
larýnda da kullanýldýðý görülmektedir. Ha-
cimli sözlüklerin kýsaltýlmasýyla ortaya çý-
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Sözlükte “seçilmiþ, seçilerek bir araya
getirilmiþ” anlamýndaki müntehab keli-
mesiyle çoðulu olan müntehabâtýn bir te-
lif türünü ifade eden terim olarak yaygýn
bir kullaným alaný vardýr. Ýslâm dünyasýn-
da geniþ hacimli eserlerin içinden belirli
kýsým veya konularýn seçilmesi, tekrarlar-
dan arýndýrýlýp özetlenerek bazan müellif-
lerince yeniden düzenlenmesiyle meyda-
na gelen kitaplarla tanýnmýþ müelliflerin
eserlerinden yapýlmýþ derlemelere mün-
tehab (müntehabât) adý verilmiþtir. Arala-
rýnda bazý küçük farklar bulunmakla bir-
likte mecmûa, muhtâr / muhtârât, muk-
tetaf / muktetafât gibi adlar taþýyan der-
lemelerle muhtasar / muhtasarât, mülah-
has, telhîs, hulâsa, tehzîb, zübde baþlýðýný
taþýyan eserlerin bir kýsmý da bir tür mün-
tehabât sayýlýr. Bunlardan muhtar / muh-
târât genellikle Arap edebiyatýna, muh-
tasar / muhtasarât daha ziyade dinî ilim-
lerle Ýslâm tarihine dair eserlerde görül-
mektedir (bk. MUHTÂRÂT; MUHTASAR).
Bununla birlikte yukarýdaki isimler zaman
zaman birbirinin yerine de kullanýlmýþtýr.
Meselâ Teftâzânî, bir belâgat kitabý olan
TelÅî½ü’l-Miftâ¼ üzerine yazdýðý el-Mu-
¹avvel adlý þerhini özetleyerek buna MuÅ-
ta½arü’l-Me£ânî adýný vermiþ, Takýyyüddin
Ýbn Kadî Þühbe, Ýbn Habîb el-Halebî’nin
Mýsýr Memlükler tarihine dair Dürretü’l-
eslâk’inden seçmeler yaparak oluþturdu-
ðu kitaba MünteÅabü Dürreti’l-eslâk
baþlýðýný koymuþtur.

Belli konularý ana hatlarýyla iþleyen ki-
taplara da müntehabât adý verilmiþtir
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1848-1850; Î²â¼u’l-mek-
nûn, II, 567-569). Abdülkadir el-Bedâûnî,
Hindistan tarihine ait eserini MünteÅa-
bü’t-tevârîÅ diye adlandýrmýþ, Osmanlý
müelliflerinden Ahmed Câvid Bey, XVII ve
XVIII. yüzyýl Osmanlý tarihçilerinin eserle-
rinden yaptýðý seçmeleri Müntehabât-ý
Câvid Bey adý altýnda toplamýþtýr (bu eser
üzerine bir doktora tezi hazýrlanmýþtýr: Ad-
nan Baycar, Ahmed Cavid Bey’in Münte-
habâtý: Tahlil ve Tenkitli Metin, 1999, ÝÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü). Dinî ilimlere
dair hacimli kitaplarla tezkire türü eser-
lerden, gramer, lugat, týp, ahlâk, felsefe
kitaplarýndan ve süreli yayýnlardan yapýlan
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Fars edebiyatýnda antoloji niteliðine sa-
hip ilk eserler þairlerin hayat hikâyelerini
anlatan ve þiirlerini nakleden tezkire kitap-
larýdýr. Bu alandaki en eski çalýþmanýn Av-
fî’nin (ö. 629/1232 [?]) Lübâbü’l-elbâb’ý
olduðu kabul edilir. Daha sonraki dönem-
lerde þairlerin biyografileriyle birlikte þiir-
lerinin de yer aldýðý tezkire kitaplarý birer
þiir antolojisi kaynaðý olmuþtur. Devlet-
þah’ýn Te×kiretü’þ-þu£arâß, Þeyh Ali Ha-
zîn’in Te×kiretü’l-mu£â½ýrîn, Lutf Ali Beg
Âzer’in Âteþkede ve Rýzâ Kulý Han’ýn Mec-
ma£u’l-fu½a¼â adlý eserleri tanýnmýþ tez-
kirelerden birkaçýdýr (bk. TEZKÝRE). Ali b.
Zeyd el-Beyhaký’nin TârîÅ-i Beyhaš’ýnda
olduðu gibi þairlerin biyografileriyle ilgili
bölümlerde þiirlere yer verilmesi bazý ta-
rih kitaplarýna da mecmua niteliði kazan-
dýrmýþtýr.

Tezkirelerin yaný sýra her devirde çeþit-
li þiirler bir araya getirilerek mecmualar
oluþturulmuþtur. Bu türde bilinen en es-
ki çalýþma Muhammed b. Bedr-i Câcer-
mî’nin 740 (1340) yýlýndan sonra derledi-
ði ve 200 þairden þiirleri topladýðý Münî-
sü’l-a¼râr’dýr. Ayný yüzyýlda Abdülazîz el-
Kâþî’nin derlediði ve içinde Arapça þiir-
lerin de bulunduðu Rav²atü’n-nâ¾ýr ve
nüzhetü’l-Åâ¹ýr da bir antoloji niteliðin-
dedir. Bu alandaki en zengin mecmualar-
dan biri Selçuklu ve Moðollar dönemine ait
Farsça þiirlerin yer aldýðý, Muhammed Sâ-
dýk b. Þemseddin’in 1117’de (1705) telif
ettiði Riyâ²ü’l-£uþþâš’týr (Rieu, II, 737).

Büyük þairlerin kitaplarýndan yapýlan seç-
meler de bir baþka türü oluþturur. Firdev-
sî’nin Þâhnâme’si, Nizâmî’nin ƒamse’si
ve Mevlânâ’nýn Me¦nevî’si baþta olmak
üzere Hâfýz-ý Þîrâzî, Örfî-i Þîrâzî gibi bir-
çok þairin divanýndan ve manzum eserle-
rinden antolojiler derlenmiþtir. Eski þair-
lerden “güzîde” baþlýðý ile yapýlan antolo-
jiler arasýnda Güzîde-i Eþ£âr-ý Mes£ûd-i
Sa£d (Tahran 1374 hþ.), Güzîde-i Dîvân-ý
¥akîm Senâßî-yi øaznevî (Tahran 1377
hþ.), Güzîde-i Dâstânhâ-yý Me¦nevî
(Tahran 1370 hþ.), Güzîde-i Bostân-ý Sa£-
dî (Tahran 1369 hþ.), Güzîde-i øazeliy-
yât ez Dîvân-ý ¥âfý¾ (Tahran 1371 hþ.),
Güzîde-i ƒüsrev-i Þîrîn ez Penç Genc-i
Ni¾âmî-yi Gencevî (Tahran 1373 hþ.) ve
Güzîde-i øazeliyyât-ý ¥azîn-i Lâhîcî
(Tahran 1377 hþ.) bulunur. Bunun yanýnda
Güzîde-i Eþ£âr-ý Fürû³-i Fera¼zâd gibi
(Tahran 1377) XX. yüzyýl þairlerinden de
antolojiler hazýrlanmýþtýr. Ayrýca eski ede-
biyatýn þiirleriyle ilgili örneklerin yer aldý-
ðý, XX. yüzyýl edebiyat tarihçilerinin eser-
lerinden antoloji niteliði taþýyanlar vardýr.

Bedîüzzaman Fürûzanfer’in SüÅan u Sü-
Åanverân ve Zebîhullah Safâ’nýn manzum
eserler için düzenlediði Genc-i SüÅan’ý
çok raðbet görmüþtür. Bir kýsým antolo-
jiler özel mâna ve mefhumlara göre bir
araya getirilmiþ, bu yolla gül, aþk, anne,
baba ve vatan gibi alanlardaki mefhum-
larla ilgili þiirler bir mecmuada toplanmýþ-
týr. Kerbelâ þehidleri için yazýlmýþ þiirlerin
yer aldýðý Vâšý£ât u Rivâyât adlý mecmua
(a.g.e., II, 739), Mecmû£a-i Eþ£âr-ý Genc-i
£Ýrfân (Tahran 1370 hþ.), Mecmû£a-i Eþ-
£âr-ý Ceng (Tahran 1367 hþ.), Ali Rýzâ Ze-
kâvetî’nin Güzîde-i Eþ£âr-i Sebk-i Hindî,
ayrýca Cöng-i Mâder (Tahran 1364 hþ.)
bu tip çalýþmalardandýr. Son dönemde
genç þairlerin þiirlerinden Cöng-i Þi£r-i
Þebhâ-yý Þehriyor (Tahran 1380 hþ.) ad-
lý bir antoloji oluþturulmuþtur.

Modern anlamda antolojinin baþladýðý
XX. yüzyýlýn baþýndan itibaren Farsça þiir
yazan þairlerin yeni þiirleri periyodik yayýn-
lar içinde çýkmaya baþlamýþtýr. Bu konuda
öncü, Muhammed Rýzâ Heþtrûdî’nin Mün-
teÅabât-ý Â¦âr ez Nüvîsendegân-i Mu-
£â½ýr adlý çalýþmasýdýr (Tahran 1303 hþ.).
Modern antolojiler arasýnda Hüseyin Piz-
mân’ýn Bihterîn-i Eþ£âr’ý (Tahran 1313 hþ.)
ve Seyyid Muhammed Bâkýr Burkaî’nin Sü-
Åanverân-ý Nâmî-yi Mu£â½ýr’ý (Tahran
1313 hþ.) önemlidir. Sîrûs Tâhibâz’ýn Nî-
mâ Yûþîc’in bir cildi þiir, bir cildi nesir ça-
lýþmalarýndan olmak üzere hazýrladýðý Ber
Güzîde-i Â¦âr-ý Nîmâ Yûþîc’de olduðu
gibi bazan bir þairin hem nazmýndan hem
nesrinden seçme yapýlarak antolojiler oluþ-
turulmuþtur. E. Granville Browne’nin The
Press and Poetry of Modern Persia
(Cambridge 1914), Dinþahî Îrânî’nin Poets
of the Pehlevi Regime (Bombay 1933),
Munibur Rahman’ýn Post Revolutionary
Verse (Aligarh 1955) adlý eserleri modern
þiirin Ýran dýþýnda tanýnmasýna yardýmcý
olmuþtur. Son dönemde Sîrûs Âtâbây’ýn
Âvâzhâ-yi Ferdâ’sý (Tahran 1348 hþ.),
Dâryûþ Þâhîn’in Râhiyân-i Þi£r-i Mu£â-
½ýr’ý ve Muhammed Hukuký’nin Þi£r-i Nev
ez Â³åz tâ Ýmrûz’ý (Tahran 1353 hþ.) ye-
ni þiirin antoloji çalýþmalarý arasýndadýr. Bu
mecmualarýn çoðunda bir mukaddimenin
yaný sýra þiir açýklamalarý ve tahliller bulu-
nur. Hatta kýsaca verilen þair biyografisi
antolojiye tezkire özelliði de kazandýrýr.
Gerek eski gerekse yeni þairlerin þiirlerin-
den yapýlan seçmelerde “gülçîn” adýyla da
antolojiler meydana getirilmiþtir. Bunlar
arasýnda Gülçîn-i Øâßib (der. Zeynelâbi-
dîn Mü’temim, Tahran 1371 hþ.), Gülçîn-i
øazeliyyât-ý Þems-i Tebrîzî (der. M. Rýzâ

kan eserler bu adý taþýdýðý gibi alanýn ge-
niþliði karþýsýnda kendisine bir sýnýrlama
getirmek isteyen müellifler de münteha-
bât kelimesine eserlerinin adlarý içerisinde
yer vermiþlerdir. Redhouse sözlüðünden
derlenen Müntehabât-ý Lugåt-ý Osmâ-
niyye ile (Ýstanbul 1268-1269) Ahmed Ve-
fik Paþa (Müntehabât-ý Durûb-ý Emsâl: Ata-
lar Sözü, Bursa, ts.) ve Hafîd Efendi’nin
(ed-Dürerü’l-müntehabâtü’l-mensûre fî
ýslâhi’l-galatâti’l-meþhûre, Ýstanbul 1221)
eserleri bunlarýn en tanýnmýþlarý arasýnda
zikredilebilir.

XIX ve XX. yüzyýllarda notalarýyla neþre-
dilen klasik Türk mûsikisinin çeþitli form-
lardaki eserleri ve fasýllarla kanto mec-
mualarýnýn bir kýsmý “müntehabât” baþlý-
ðý altýnda yayýmlanmýþtýr. Müntehabât-ý
Âsâr-ý Mûsýkî (Ýstanbul, ts.) bunlardan
bir örnektir. Müntehabât genel baþlýðý al-
týnda hangi makamdan seçilmiþ oldukla-
rýný belirten adlar taþýyan bu eserlerin bir
listesi Seyfettin Özege tarafýndan veril-
miþtir (Katalog, III, 1267-1268). Konuyu bir
tebliðinde ele alan Etem Ruhi Üngör, bu
tür müntehabâtlarý Musiki Mecmuasý’n-
da (bk. bibl.) neþrettiði kapsamlý makale-
siyle ilim dünyasýna sunmuþtur.
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™ FARS EDEBÝYATI. Fars edebiyatýnda
antoloji mânasýnda, Ferîdüddin Attâr’ýn
dörtlüklerinden oluþan MuÅtârnâme’si dý-
þýnda genel olarak Arap edebiyatýnda gö-
rülen muhtârât terimine rastlanmaz. Kla-
sik edebiyatta müntehabât ve intihâbât,
modern edebiyatta ise antoloji kelimesi-
nin Yunanca aslýndaki (anthologikha: çi-
çeklerden yapýlmýþ taç ya da çelenk) an-
lamý yansýtan gülçîn-i edebî tabiri kulla-
nýlýr. Bunun yanýnda güzîde, mecmûa, hu-
lâsa, beyâz, cöng, gülzâr, güldeste ve se-
fîne baþlýklarý altýnda þiir koleksiyonlarý bu-
lunur.

MÜNTEHABÂT


