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men’e gitti. Yemen Eyyûbîleri Hükümdarý
Muizzüddin Ýsmâil b. Tuðtegin’in (1197-
1201) sarayýnda bulundu. Þeyzerî’nin Mek-
ke’de vefat ettiði belirtilmektedir (Brockel-
mann, GAL, I, 302).

Eserleri. 1. £Acâßibü’l-eþ£âr ve ³arâßi-
bü’l-aÅbâr. Müellifin Yemen’de iken ha-
zýrlayýp Muizzüddin’e ithaf ettiði, yirmi beþ
bölümden oluþan þiir ve nesir antolojisi-
dir. Eserin 690’da (1291) istinsah edilen
yegâne nüshasý Peþâver Dârü’l-ulûmi’l-Ýs-
lâmiyye Kütüphanesi’nde, bunun bir kop-
yasý Hollanda Leiden Üniversitesi Kütüp-
hanesi’nde mevcuttur. £Acâßibü’l-eþ£âr’ý
Ahmed Hassân, Kahire Amerikan Üniver-
sitesi’nde doktora tezi olarak hazýrlayýp
yayýmlamýþtýr (Kahire 1950). Keþfü’¾-¾u-
nûn’da eserin adý £Acâßibü’l-esfâr ve ³a-
râßibü’l-aÅbâr, yazarýn nisbesi de Þîrâzî
diye kaydedilmiþtir (II, 1125). 2. Cemre-
tü’l-Ýslâm ×âtü’n-ne¦r ve’n-ni¾âm. Mü-
ellifin 622 (1225) yýlýndan sonra kaleme
aldýðý ikinci antolojisi olup Yemen Eyyûbî-
leri’nin son hükümdarý el-Melikü’l-Mes‘ûd
Selâhaddin Yûsuf’un kütüphanesi için ha-
zýrlanmýþtýr. Sadece Ýslâmî dönem (I-VII./
VII-XIII. yüzyýllar) nesir ve nazým ürünle-
rinden seçmeleri kapsadýðý için Cemhe-
retü’l-Ýslâm diye isimlendirilmiþtir. Me-
dih, gazel, iftihar, risâ, hicâ, zühd, itâb,
mücûn, erâcîz, þekvâ, tehânî, müselles,
evsaf, i‘tizar, muhammes ve müveþþah,
cevap ve hitap þeklinde on altý bölümden
(kitab) oluþmaktadýr. Her bölüm on kýs-
ma ayrýlmýþ olup bunlarýn ilk beþi þiir, di-
ðerleri nesir seçmelerine tahsis edilmiþ-
tir. Nesir kýsýmlarýnda da birçok þiir bulu-
nur. Her bölümün sonunda el-Melikü’l-
Mes‘ûd adýna yazýlmýþ, müellife ve oðlu
Ahmed’e ait birer kaside yer alýr. Müþrik
Meymûn b. Kays el-A‘þâ’nýn Hz. Peygam-
ber için nazmettiði ileri sürülen methiye

ile (Dâliyye) baþlayan antoloji baþka kay-
naklarda eksik kaydedilmiþ, edebî yönü
yüksek birçok kasideyi ve bazý kýta ve þi-
irlerin þerhlerini kapsamasý, özgün risâle
(makale, mektup), hikâye ve anekdotlarý içer-
mesi, gerek edebî metinlere gerekse o dö-
nemin âdet ve geleneklerine dair zengin
mâlûmatý, müellifin kendi hayatýna dair
pek çok bilgi ve anekdotu ihtiva etmesi
dolayýsýyla ilgi çeken bir eser olarak deðer-
lendirilmiþtir. Antolojinin Leiden Üniversi-
tesi Kütüphanesi’ndeki (nr. 480) 697 (1298)
istinsah tarihli yegâne nüshasýnýn bir mik-
rofilmi Mecmau’l-ilmiyyi’l-Arabî Kütüpha-
nesi’nde bulunmaktadýr. Fuat Sezgin ese-
rin týpkýbasýmýný gerçekleþtirmiþtir (Frank-
furt 1407/1986). 3. £Âdâtü’n-nücûm. Yine
el-Melikü’l-Mes‘ûd için yazýlan eser meþ-
hur Kurtuba takvimine çok benzeyen bir
almanak niteliðindedir. Ekinokslarda (ge-
ce ile gündüzün eþitliði) 52 1/2 güneþ me-
ridyeninin yüksekliði, her ay için güneþ tam
tepe noktasýnda iken gölge uzunluklarý-
na dair verilen bilgiler takvimin yalnýz Ye-
men’de kullanýlmak üzere hazýrlanmadý-
ðýna iþaret etmektedir (King, Mathemati-
cal Astronomy ..., s. 22; A Survey of the
Scientific Manuscripts, s. 66).
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Ebü’l-Ganâim Emînüddîn Müslim
b. Mahmûd b. Ni‘me
b. Arslân eþ-Þeyzerî

(ö. 626/1229)

Edip, þair ve astronomi âlimi.˜ ™

Türk asýllý olan dedeleri Arslan ile Ni‘me,
Suriye’de Hama yakýnlarýndaki Þeyzer Ka-
lesi’nin hâkimi Üsâme b. Münkýz’ýn mem-
lükü olduðu gibi babasý Ebü’s-Senâ Mah-
mûd da onun sarayýnýn edip ve þairleri ara-
sýnda yer almýþ, ayný zamanda Dýmaþk’-
taki Emeviyye Camii’nde Arap grameri ve
edebiyatý dersleri vermekle tanýnmýþtýr.
Emînüddin eþ-Þeyzerî, Dýmaþk’ta doðup
büyüdü ve 590 (1194) yýlý civarýnda Ye-
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