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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



30

MÜNTEHABÂT

– —
MÜNTEHE’s-SÛL ve’l-EMEL

���(! א���� 4א2�3 ) )

Mâlikî fakihi Ýbnü’l-Hâcib’in
(ö. 646/1249)

fýkýh usulüne dair eseri
(bk. el-MUHTASAR).
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Ebû Gålib Ýbn Meymûn’un
(ö. 589/1193’ten sonra)

eski Arap þiirine dair antolojisi.
˜ ™

Ebû Galib Muhammed b. Mübârek b.
Muhammed b. Muhammed b. Meymûn el-
Baðdâdî kitabýnýn giriþinde eser hakkýnda
kýsaca bilgi vermektedir. Buna göre mü-
ellif kitabýný 588-589 (1192-1193) yýllarýn-
da altmýþý aþkýn bir yaþta iken Baðdat’ta
telif etmiþtir (Müntehe’¹-¹aleb [nþr. M. Ne-
bîl Turayfî], I, 10). Bu durumda kendisi 527
(1133) yýlý civarýnda doðup 589’dan (1193)
sonra vefat etmiþ olmalýdýr. Fuat Sezgin
müellifin 523-597 (1129-1201) yýllarý ara-
sýnda yaþadýðýný söyler (Müntehe’¹-¹aleb
[nþr. Fuat Sezgin], neþredenin giriþi, I, s.
VI). Ýbn Meymûn, Arap dili ve edebiyatý
âlimi Ýbnü’l-Haþþâb’dan çok sayýda divan
okuduðunu ve Ýbn Nâsýr es-Selâmî ile Ýb-
nü’s-Semîn’den ders aldýðýný kaydeder.
Baðdat ve civarýnda bulunan kütüphane-
lerdeki divanlarý ve þiir mecmualarýný in-
celediðini, onlarýn birçoðunu istinsah et-
tikten sonra eserini meydana getirdiðini
belirtir. Süyûtî, Þer¼u Þevâhidi Mu³-
ni’l-lebîb’inde Müntehe’¹-¹aleb’in müel-
lifi olarak sadece Ýbn Meymûn adýný zik-
retmiþ, Kâtib Çelebi de bunu aynen tek-
rarlamýþtýr. Buna raðmen Keþfü’¾-¾unûn
nâþiri, “Ali b. Meymûn b. Hüseyin el-Mâ-
likî el-Fâsî el-müteveffâ senete 917” iba-
resini eklemek suretiyle müellif ismini yan-
lýþ kaydetmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1857).

Tam adý Müntehe’¹-¹aleb min eþ£âri’l-
£Arab olan eser þiirleriyle istiþhâd edilen
Câhiliye, muhadram ve 150 (767) yýlýna ka-
dar yaþamýþ Ýslâmî dönem þairlerinden ya-
pýlmýþ seçmeleri kapsar. Aslý altý mücellet
içinde on cüzden oluþan kitap, her cüzde
yaklaþýk 100 kaside olmak üzere toplam
1051 kaside ile yirmi dokuz kýta içerir. 264
þairden yapýlmýþ seçmelerin toplam beyit
sayýsý 4000’e yaklaþýr. Müellif eserinde þi-
irlerine yer verdiði þairler arasýnda bir sý-
ralama yapmadýðýný, ancak uður ve bere-
ket vesilesi telakki ettiði Kâ‘b b. Züheyr’in
“Kasîdetü’l-Bürde”siyle baþladýðýný, Ehl-i

beyt’in methine dair olan Kümeyt el-Ese-
dî’ye ait “el-Hâþimiyyât” adlý kasidelerle
kitabýna son verdiðini ifade eder ([nþr. M.
Nebîl Turayfî], I, 10). Yine eserinin ana
kaynaklarý olarak Mufaddal ed-Dabbî’nin
el-MufaŠŠaliyyât’ý, Asmaî’nin el-A½ma-
£iyyât’ý, Ebû Ubeyde Ma‘mer b. Müsennâ’-
nýn Nešåßi²u Cerîr ve’l-Ferezdaš’ý, Kü-
meyt el-Esedî’nin el-Hâþimiyyât’ý, Sükke-
rî’nin Dîvânü’l-Hü×eliyyîn’i ile Ýbn Dü-
reyd’in Kitâbü’þ-Þevârid’inde ve Ýbn Sel-
lâm el-Cumahî’nin ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu-
£arâßsýnda geçen þiirleri zikreder (a.g.e.,
I, 10). Gençliðinden beri bu disiplinle meþ-
gul olduðunu söyleyen müellif seçme il-
kesini “fesahat” ve “cevdet” þeklinde özet-
ler. Buna göre eserine fasih Arapça olup
edebî deðeri bulunan þiirleri almýþtýr. Bu
sebeple Müntehe’¹-¹aleb edebiyat kolek-
siyonu niteliði taþýr. Yer yer sayfalarýn ke-
narlarýnda garîb kelimelerin kýsa açýkla-
malarýnýn yapýldýðý eserde baþka kaynak-
larda yer almayan þiirlerin kaydedilmesi,
diðer kaynaklarda eksik geçen bazý þiirle-
rin tamamýnýn alýnmasý, þiirleri kaybolmuþ
meþhur birçok þairin beyit veya kýtalarýný
ihtiva etmesi, yine kaynaklarda isimleri ve
þiirleri geçmeyen ediplere ait þiirlerin bu-
lunmasý antolojinin önemini arttýrmakta-
dýr. Ayrýca muhtelif þiirlerde Câhiliye haya-
týna ve çevreye iliþkin zengin kayýtlara rast-
lanmaktadýr. Fuat Sezgin, Müntehe’¹-¹a-
leb’in Arap þiiri antolojileri içinde zama-
nýmýza ulaþanlarýn en büyüklerinden biri
olduðunu belirtir. Eserde þairlerin isim ve
þeceresiyle birlikte kýssa ve haberlere de
yer verilir. Bazý kasidelerin baþýnda yazýlýþ
sebebi ve konusu da belirtilmiþtir ([nþr. M.
Nebîl Turayfî], I, 18, 221, 234, 258; II, 220).

Eserin I. cildi Süleymaniye Kütüphane-
si’nde (Lâleli, nr. 1941, müellif nüshasý),
I ve II. ciltler Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye (nr.
389, 391), III ve V. ciltler Yale Üniversitesi
Kütüphanesi’nde (nr. 53) bulunmakta-
dýr. Fuat Sezgin mevcut ciltlerin týpkýba-
sýmýný yapmýþ (Frankfurt 1406/1986), ayný
ciltler, Muhammed Nebîl Turayfî tarafýn-
dan önemli dipnot ve indekslerin ilâvesiy-
le dokuz cilt halinde neþredilmiþtir (Beyrut
1999). Müntehe’¹-¹aleb’in IV ve VI. ciltle-
rinin zamanýmýza ulaþýp ulaþmadýðý bilin-
memektedir. Ancak Von Tilman Seidens-
ticker, yaptýðý bir araþtýrmada eserin ka-
yýp kýsýmlarýnýn Ýbn Fazlullah el-Ömerî’nin
Mesâlikü’l-eb½âr’ýnda geçtiðini ispata ça-
lýþmaktadýr (bk. bibl.). Çünkü Müntehe’¹-
¹aleb, baþta Ömerî’nin bu hacimli eseri ol-
mak üzere Abdülkadir el-Baðdâdî’nin ƒi-
zânetü’l-edeb’i ile Süyûtî’nin Þer¼u Þe-
vâhidi Mu³ni’l-lebîb’inin temel kaynak-

Ali Kulýzâde, Tahran 1371 hþ.), Gülçîn-i
øazeliyyât-ý Sa£dî (ed. Menûçihr Adani-
yat, Tahran 1377 hþ.), Gülçîn-i Þi£r-i Fâ-
risî (Tahran 1372 hþ.) ve Gülçîn-i Me-
dâyi¼ ve Merâ¦î (Tahran 1363 hþ.) adlý
çalýþmalar yer alýr. Yine son dönemde “se-
fîne” baþlýðýyla þiir seçmeleri yayýmlanmýþ-
týr. Sefîne-i ¥âfý¾ (Tahran 1346 hþ.), Se-
fîne-i øazel (Tahran 1356 hþ.) ve büyük
þairlerin þiirlerinin bir araya getirildiði Se-
fîne-i Mevârid (Tahran 1383 hþ.) bunlar-
dandýr. ƒulâ½a-i Þâhnâme-i Firdevsî
(Tahran 1373 hþ.), ƒulâ½a-i ¥adîša-i ¥a-
kîm Senâßî (Tahran 1374 hþ.) ve ƒulâ-
½a-i Me¦nevî-i Mevlevî (Tahran 1390
hþ.) gibi antolojilere de rastlanýr.

Ayný dönemde Batýlý þair ve yazarlarýn
eserlerinden tercüme yapýlarak antolojiler
yayýmlanmýþtýr. Þücâeddin Þüfâ’nýn Mün-
teÅabî ez Þâhkârhâ-yý Þi£r-i Cihân (Tah-
ran 1348 hþ.) ve Nasrullah Felsefî’nin Mün-
teÅab-ý Eþ£âr-i Viktor Hugo (Tahran 1335
hþ.) bunlar arasýnda sayýlabilir. Ayrýca çe-
þitli þairlerin Farsça þiirleri yabancý dillere
çevrilerek antolojiler meydana getirilmiþtir.
Ahmed Kerîmî Hakkak’ýn Ýngilizce’ye çe-
virdiði Farsça þiirlerden oluþan Anthology
of Modern Persian Poetry (Boulder
1978), Nasira Sharma’nýn þiirlerin Farsça’-
sýnýn da yer aldýðý Echoes of Iranian Re-
volution Poems of Revolt and Libera-
tion (New Delhi 1979) ve Rýzâ Sabirî’nin
1000 yýllýk rubâî örneklerini bir araya top-
ladýðý A Thousand Years of Persian Ru-
bå£iyåt (Bethesda 2000) adlý çalýþmalarý
örnek olarak kaydedilebilir.

Fars edebiyatýnda manzum eserlerin
yaný sýra mensur eserlerden de seçmeler
yapýlmýþtýr. Abdülgaffâr Necmüddevle’nin
Necmeddîn-i Dâye’nin eserinden düzenle-
diði MünteÅab-ý Mir½âdü’l-£ibâd’ý (Tah-
ran 1301 hþ.), Asker-i Hukuký’nin Senâî’-
nin eserinden MünteÅab-ý ¥adîšatü’l-
¼aš¢ša’sý (Tahran 1346 hþ.), Gulâm Hüse-
yin Yûsufî’nin MünteÅab-i Æåbûsnâ-
me’si (Tahran 1347 hþ.) ve Mirza Abdüla-
zîm Gürgânî’nin MünteÅab-ý Kelîle ve
Dimne-i Behramþâhî’si (Tahran 1320 hþ.)
bunlardan birkaçýdýr.
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