VEZÝR

leri ise salý ve cumartesiydi. XVII. yüzyýlýn
son dönemlerinde divan günleri arz günleriyle sýnýrlanmýþtýr. Divan toplantýlarýnda vezirler sadrazamýn saðýnda vezâretteki kýdemlerine göre otururlardý. Sadrazamýn danýþmanlarý olarak memleket meselelerini onlarla tartýþýrlardý. 1536’da idam
edilen Sadrazam Ýbrâhim Paþa vezirlerle
istiþareyi ihmal etmekle suçlanmýþtýr. Vezirler sultana arz günlerinde sadrazama
eþlik ederlerdi. Sultanýn karþýsýnda ancak
sadrazam söz alabilir ve meselelerle ilgili
görüþlerini ona aktarabilirdi. Bir vezir hazýrladýðý raporu ancak sadrazam aracýlýðýyla takdim edebilirdi. Vezirlere karþý þikâyetleri sadrazam, þeyhülislâm ve iki kazaskerden oluþan bir heyetle görüþür ve
karara baðlardý. Dîvân-ý Hümâyun’un yaný sýra sadrazam, daha az önemli konularý görüþmek üzere kendi makamýnda ikindi divaný adý verilen bir divan toplardý. Paþa
kapýsý (Bâbýâli) adý verilen bu mekân XVII.
asrýn ikinci yarýsýnda ülke meselelerinin
görüþüldüðü asýl divan halini almýþtýr. Bir
vezirin imtiyazlarýndan biri sadrazama ve
niþancýya fermanlara tuðra çekme konusunda yardýmcý olmaktýr ki bu imtiyaza
sahip vezire tuðra sahibi denirdi. Tuðra
çekmek sultanýn emrini geçerli kýlma anlamýna geldiði için vezirleri sultanýn yetki
verdiði temsilciler haline getiriyordu. Osmanlýlar’dan önce vezâret-i tuðrâ Selçuklular’da en yüksek idarî birimlerden biriydi.
Mûtat olduðu üzere ikinci vezir sadrazamlýk için en önemli adaydý. Fakat bazan
pratik sebeplerden dolayý daha düþük dereceli bir vezir sadrazamlýða tayin edilebilirdi. Bu kuralýn ihlâli nâdiren siyasî krize yol açmýþtýr. Klasik dönemde Dîvân-ý
Hümâyun’a katýlan vezirlerin sayýsý, dünyanýn dört köþesini veya Hulefâ-yi Râþidîn’i
çaðrýþtýran dört sayýsý ile sýnýrlanmýþtý. Bazý durumlarda bu sayý dördün üstüne çýkmaktaydý. Daha iyi bir istiþare için sayýnýn
çoðaltýlmasý tavsiye edilmiþtir (Hýrzü’l-mülûk, vr. 26b-30b). XVI. yüzyýlda Mýsýr, Baðdat, Habeþ, Yemen ve Budin gibi uzakta
bulunan geniþ eyaletlerin valilerine þartlar
gerektirdiðinde baðýmsýz karar alabilmeleri için vezir unvaný verilmiþ ve o sýrada
yedi rakamý kural haline gelmiþtir. Zamanla iki vezir kategorisi ortaya çýkmýþtýr: Ýstanbul’daki Dîvân-ý Hümâyun’da olan ve
dâhil ya da kubbe veziri (Kubbeniþîn) adý verilenlerle eyaletlerde yer alan, hâriç veya
eyalet veziri ismi alanlar. 1578’de Safevîler’le baþlayan uzun savaþ döneminde
kubbe vezirlerinin sayýsý dokuza, hâriç vezirlerinin sayýsý on altýya çýkarýlmýþtýr. Uzak
ve hassas uç bölgeleri, doðuda Tebriz, Þir92

van, Erzurum ve Anadolu, batýda Budin,
Bosna ve Belgrad eyaletleri tam yetkili
vezir-valilerin idaresine býrakýlmýþtý. Bu vezir-vali âcil bir durumda komþu eyaletlerin valilerini yardýma çaðýrma yetkisine sahipti. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde donanma hayatî önem kazanýnca kaptân-ý deryâ kubbe vezirleri arasýndan seçilmiþ ya da donanma reisine bu unvan
tevcih edilmiþtir. Yine XVI. yüzyýlda vezir
unvaný defterdar, niþancý, yeniçeri aðasý
gibi yüksek mansýb sahipleri için de kullanýlmýþtýr. XVIII. asrýn ilk dönemlerinde silâhdar, rikâbdar veya çavuþbaþý saray aðalarýna bu unvan verildiði için koltuk (namzet) vezirler ortaya çýkmýþtýr. Ayný dönemde vezir unvaný eyaletlerdeki nüfuzlu kimselere tevcih edilecek kadar eski azametini kaybetmiþtir.
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Bir vezirin terfi þansý yüzlerce kiþiden
meydana gelen kapý halkýnýn gücüyle yakýndan ilgiliydi. Osmanlý toplumunun en
zengin üyeleri olan vezirlerin sultanlarýn
saraylarýyla boy ölçüþebilecek derecede
geniþ saraylarý vardý. Asýl maaþlarý eyaletlerdeki has arazilerden gelse de hediye ve rüþvet gibi ek gelirlerle ikiye katlanmaktaydý. XVI. asýrda bir vezirin yýllýk geliri 16.000 ile 18.000 altýn düka arasýnda
tahmin edilirken sadrazamýn yýllýk geliri
bunun yaklaþýk iki katý idi. 1525’te ikinci
vezir Mustafa Paþa’nýn 700 kulu ve 70.000
altýn dükasý, üçüncü vezir Ayas Paþa’nýn
600 kulu ve 60.000 altýn dükasý bulunuyordu. 1580’lerde emekli bir vezir arpalýk
denen ve 200.000 ile 300.000 akçe arasýnda deðiþen emekli aylýðý alýyordu. Sadrazamýn ise yarým milyon akçe ya da yaklaþýk 8300 altýn düka emekli aylýðý vardý. Vârisi olmayan kul kökenli vezirlerin mallarý
hazineye intikal ederdi.
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en tanýnmýþ simasý, devlet adamý,
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13 Zilhicce 370’te (19 Haziran 981) Halep’te dünyaya geldi. Mýsýr’da doðduðuna
dair rivayetler (Ýhsan Abbas, s. 18) doðru
deðildir. IV (X) ve V. (XI.) asýrlarda Irak,
Suriye ve Mýsýr’da kurulan devletlerde
önemli görevler üstlenen ve soylarý Sâsânî Hükümdarý Behrâm-ý Gûr’a kadar uzanan (Behrâmcûr; 420-438) Þiî Maðribîler
ailesindendir. Dedesinin babasý Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Yûsuf 325’te (937)
Basra civarýnda çýkan Berîdîler isyaný sýra-
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sýnda buradan Baðdat’a göç ederek Dîvânü’l-Maðrib’de görev aldýðý için Maðribî diye tanýnmýþ, aile de bu nisbeyle anýlmýþtýr.
Annesi Fâtýma da aslen Iraklý olup el-øaybetü’n-Nu£mâniyye müellifi Ebû Abdullah Muhammed b. Ýbrâhim en-Nu‘mânî’nin kýzýdýr (A£yânü’þ-Þî£a, VI, 112). Dedesi
Hüseyin b. Ali Abbâsîler, Ýhþîdîler ve Hamdânîler, babasý Ebü’l-Hasan Ali Hamdânîler ve Fâtýmîler döneminde kâtiplik ve vezirlik gibi önemli görevler üstlendiler (bk.
MAÐRÝBÎLER). Vezîr el-Maðribî, babasýnýn
381’de (991) Mýsýr’a giderek Fâtýmî Halifesi Azîz-Billâh’ýn hizmetine girmesinden
bir süre sonra ailesiyle birlikte Halep’ten
Mýsýr’a gitti ve henüz on beþ yaþlarýnda
iken divanda kâtip oldu.
Maðribîler, Hâkim-Biemrillâh devrinde
hýristiyan vezir Mansûr b. Abdûn ile girdikleri itibar mücadelesini kaybedince gözden düþtüler ve dengesizliðiyle tanýnan halifenin gadrine uðradýlar. Vezîr el-Maðribî
dýþýnda ailenin bütün fertleri (babasý Ali, amcasý Abdullah, kardeþleri Muhsin ve Muhammed) 400 (1010) yýlýnda öldürüldü (olaylarýn sebebi ve seyri hakkýnda farklý rivayetler için bk. Kitâb fi’s-Siyâse, neþredenin giriþi, s. 13-14; Ýhsan Abbas, s. 236-239). Bir

süre Kahire yakýnlarýnda saklanan Vezîr
Filistin’e kaçtý ve Cerrâhîler kabilesinin reisi Müferric b. Daðfel et-Tâî’nin oðlu Hassân’a sýðýndý. Ailesinin intikamýný almak
amacýyla önce Cerrâhîler’i, ardýndan Mekke Emîri Ebü’l-Fütûh el-Mûsevî’yi Fâtýmîler’e karþý isyana teþvik etti. Ayaklanan
Cerrâhîler, Remle’yi ele geçirdikten sonra (401/1010-11) þehre gelen Ebü’l-Fütûh,
Cerrâhîler’den biat alarak kendi adýna para bastýrdý, hutbe okuttu ve Râþid-Lidînillâh lakabýyla halifeliðini ilân etti (bu dönemde Vezîr el-Maðribî’nin teklifiyle Ebü’lFütûh tarafýndan Kâbe’nin yanýnda bulunan altýn ve gümüþ mihraplar eritilerek
bastýrýlan dinar ve dirhemlere Kâ‘biyye
denilmiþtir; bk. Makrîzî, II, 157). Fakat Hâkim-Biemrillâh, Cerrâhîler’i kendi tarafýna
çekince Vezîr el-Maðribî Baðdat’a kaçtý ve
Hâkim-Biemrillâh’ýn kendisini affettiðine
dair mektup göndermesine raðmen onun
yanýna dönmedi. Abbâsî Halifesi Kadir-Billâh, Maðribî’nin Ýsmâilî oluþundan ve devlette karýþýklýk çýkarmak üzere gönderildiðinden þüphe edince Baðdat’tan ayrýlýp
Vâsýt’ta Büveyhî Veziri Fahrülmülk’ün hizmetine girdi. Bu arada Kadir-Billâh’a yazdýðý mektupta soyunu, aldýðý eðitimi ve
okuduðu kitaplarý anlatarak Ýsmâilî olmadýðýný belirtti. Fahrülmülk’ün 407’de
(1016) vefatý üzerine Musul’daki Ukaylî
Emîri Kýrvâþ b. Mukalled’e vezir tayin edil-

di. 412’de (1021) görevinden uzaklaþtýrýldýðýnda Meyyâfârikýn’e gidip Mervânî Emîri
Nasrüddevle Ahmed’in yanýnda görev aldý. 415’te (1024) Baðdat’a dönerek on ay
kadar Müþerrifüddevle’ye vezirlik yaptýktan sonra Kûfe’de çýkan bazý olaylara karýþtýðý gerekçesiyle görevden alýndý (a.g.e.,
II, 158). 416’da (1025) tekrar Nasrüddevle’nin yanýna gitti. 418’de (1027) vezirlik
için yeniden Baðdat’a çaðýrýldý, fakat yola
çýkmadan Meyyâfârikýn’de vefat etti (Ramazan 418 / Ekim 1027), vasiyeti üzerine
Necef’te Meþhed-i Alî’ye defnedildi. Onun
zehirlendiði de söylenmiþtir (Dâvûdî, I, 157;
Makrîzî, II, 158).
Vezîr el-Maðribî, Kur’ân-ý Kerîm’den sonra Arap diline dair belli baþlý eserleri ve
15.000 beyit civarýnda þiiri ezberlemiþ, kitâbet ve inþâ alanýnda büyük mesafeler
katetmiþtir. Onun kitâbet ve inþâ yanýnda
diðer ilimlerle de meþgul olmasýnda Ebü’lAlâ el-Maarrî’nin etkisinin bulunduðu söylenmektedir (Ýhsan Abbas, s. 19). Vezîr’in,
genelde Mýsýr’da bulunduðu 381-400 yýllarýndaki en verimli döneminde yararlandýðý hocalarý arasýnda babasý, dedesi Muhammed b. Ýbrâhim en-Nu‘mânî, Arap dili alanýnda en çok etkilendiði ve Maðribîler’e yakýnlýklarý sebebiyle Hâkim-Biemrillâh tarafýndan öldürüldükleri ileri sürülen
(Edebü’l-Åavâ½, neþredenin giriþi, s. 2122) iki hocasý Cünâde b. Muhammed elEzdî ile Ebû Ali Hasan b. Süleyman, Abdülganî el-Ezdî, Muhammed b. Hasan elYümnî, edebiyat meclislerine katýldýðý Ýbn
Hinzâbe ve Ýbnü’l-Furât lakaplý Ýhþîdî veziri, hadis âlimi Ca‘fer b. Fazl, Devhale lakaplý Ali b. Mansûr Ýbnü’l-Karih, Muhammed b. Îsâ el-Irâký, Buhârî’nin el-Câmi£u’½½a¼î¼’ini, el-Muva¹¹aßý ve Süfyân es-Sevrî’nin el-Câmi£ini dinlediði Muhammed
b. Hüseyin et-Tenûhî, yine Buhârî’nin elCâmi£u’½-½a¼î¼’ini dinlediði Ebû Zer elHerevî, Mekke Kadýsý Ebû Ca‘fer el-Mûsevî, Maðrib Emîri Yahyâ b. Ali el-Endelüsî,
Ali b. Nasr b. Sabbâh ve Ebü’l-Alâ el-Maarrî bulunmaktadýr (Ýbnü’l-Adîm, VI, 25332534; Ýbn Hacer el-Askalânî, III, 192; Dâvûdî, I, 156). Birçok tâbiînin müsnedini semâ yoluyla almýþ, adý bilinmeyen bir hocasý vasýtasýyla Þâfiî’nin bir eserinin (muhtemelen es-Sünenü’l-meß¦ûre ) Tahâvî-Müzenî rivayetini elde etmiþtir. Yetiþme döneminde hocalarýndan bütün hadis kitaplarýný okuduðunu söyleyen Vezîr’in talebeleri arasýnda oðlu Abdülhamîd ile Ebü’lHasan b. Tayyib el-Fâriký zikredilmektedir.
“el-Kâmil zü’l-vizâreteyn” lakabýyla da
anýlan Vezîr el-Maðribî hakkýnda hem övgü hem yergi ifadeleri nakledilmiþtir. Âlim,

fâzýl, cesur, maharetli; kibirli, kýskanç, habis, tedbirsiz gibi birbirine zýt niteliklerle
tanýtýlýr. Âlimleri küçük düþürmek için onlara bilmedikleri alanlardan soru sorduðu
söylenir. Ailesinin devlet kademelerinde
önemli makamlar elde etmesine raðmen
bunu yeterli görmediði ve daha fazlasýný
istediði zikredilir. Hakkýndaki bazý rivayetlerden ise tasavvufî yönünün de bulunduðu anlaþýlmaktadýr (Ýbnü’l-Esîr, IX, 332;
Ýbnü’l-Adîm, VI, 2538-2548; Makrîzî, II,
158). Ýbnü’l-Adîm’e göre Vezîr el-Maðrîbî
hakkýnda gerçeði yansýtmayan bu tür yergilerin en önemli kaynaðý hocasý Ýbnü’lKarih’tir. Ancak bütün bu rivayetler onun
çalkantýlarla, entrikalarla ve trajedilerle
geçen hayatýnýn bir özeti niteliðindedir.
Ediplik yönüyle de tanýnan Vezîr’in divanlarý vardýr (Ýbn Hallikân, II, 172). Birçok konuya deðindiði þiirlerinde Þiî temayülleri
ortaya çýkmakta ve ileri gelen bazý sahâbîlere eleþtiriler yöneltmektedir (Ýhsan Abbas, s. 89-90). Babasýnýn Mýsýr’a kaçýþý sýrasýnda aileye ait kütüphanenin kaybolmasýna raðmen (Edebü’l-Åavâ½, s. 86) Maðribî’nin hayatýnýn son yýllarýný geçirdiði Meyyâfârikýn’de kurduðu yeni kütüphane kendisinden sonra en az 200 yýl hizmet vermiþtir (Kitâb fi’s-Siyâse, neþredenin ilâvesi, s. 109; Encyclopedia of Arabic Literature, II, 488). Kûfe nakibi iken 415’te (1024)
çýkan olaylar sebebiyle görevden alýnan
Ebü’l-Hasan Ali b. Ebû Tâlib b. Ömer, Vezîr el-Maðribî’nin damadýdýr.
Eserleri. 1. el-MüneÅÅal (MuÅta½aru
I½lâ¼i’l-man¹ýš). Ýbnü’s-Sikkît’in kelimele-

rin farklý ve hatalý kullanýmlarýna dair eserinin muhtasarý olup müellif bu çalýþmayý
on yedi yaþýnda iken yapmýþtýr (nþr. Cemâl Talebe, Beyrut 1415/1994). Ebü’l-Alâ
el-Maarrî, Vezîr tarafýndan kendisine takdim edilen eseri incelemiþ ve er-Risâletü’l-i³rîdiyye’yi yazarak bu eseri þerhedip övmüþtür (Resâßil, I, 242; DÝA, X, 290).
Müellifin, eseri manzum hale getirme teþebbüsü yarým kalmýþtýr. Baðdat’ta VIII.
(XIV.) asra kadar revaçta olan el-MüneÅÅal üzerine Ýbn Ebü’l-Hadîd el-Müstedrek £ale’l-MüneÅÅal, Hasan b. Tarrâh eþÞeybânî I½lâ¼u’l-a³fâl fî Kitâbi’l-MüneÅÅal adýyla çalýþmalar yapmýþtýr (el-MüneÅÅal, neþredenin giriþi, s. 29-30). 2. Edebü’l-Åavâ½ fi’l-muÅtâr min belâ³åti šabâßili’l-£Arab ve aÅbârihâ ve ensâbihâ
ve eyyâmihâ. Arap dilinin özelliklerini ve
Kur’ân-ý Kerîm’in i‘câzýný göstermek amacýyla 395’te (1004-1005) telif edilmiþtir.
Belli baþlý Arap þairlerinin þiirlerinden örnekler, þairlerin kabileleri, nesepleri ve þiirleri hakkýnda anekdotlar içermektedir.
93

VEZÎR el-MAÐRÝBÎ

Müellif eserini daha sonra zenginleþtirmeyi düþündüðünü söylese de (s. 86) buna
fýrsat bulup bulamadýðý bilinmemektedir.
Kendisine nisbet edilen Kitâbü Benî Esed,
Kitâbü ¬übyân, Kitâbü Ta³lîb gibi eserlerin aslýnda Edebü’l-Åavâ½½’ýn birer parçasý olduðu söylenmektedir (Ýhsan Abbas,
s. 32-33). Ýbn Mâkûlâ ve Zehebî tarafýndan kullanýlan eserin (neþredenin giriþi, s.
32-33) ilk kýsmý yayýmlanmýþtýr (nþr. Hamed el-Câsir, Mecelletü’l-£Arab, VIII/3 [Ramazan 1393 / Ekim 1973], s. 161-170; sy. 56 [Zilhicce 1393 / Ocak 1974], s. 413-421;
IX/7-8 [Safer 1395 / Þubat-Mart 1975], s.
613-623; sy. 9-10 [Rebîülevvel-Rebîülâhir
1395 / Nisan-Mayýs 1975], s. 738-748; Riyad 1400/1980). 3. el-Înâs fî (bi-) £ilmi’lensâb. Birbirine benzeyen kiþi, kabile ve
yer isimlerinin okunuþuna dair olup müellifin en çok raðbet gören eserlerindendir; Muhammed b. Habîb’in MuÅtelifü’lšabâßil ve müßtelifühâ adlý kitabýný tamamlamak için kaleme alýnmýþtýr (nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî, Kahire 1400/1980; MuÅtelifü’l-šabâßil ve müßtelifühâ ile birlikte,
nþr. Hamed el-Câsir, Riyad 1400/1980). 4.
Kitâb fi’s-Siyâse. Meyyâfârikýn Emîri Ahmed b. Mervân için telif edilen risâle müellifin en deðerli eseri ve o döneme ait siyasetnâmelerin önemli örneklerinden biri
kabul edilmiþtir (neþredenin giriþi, s. 27,
45). Neþrinden sonra hakkýnda birçok yazý
yazýlan eserde (el-MüneÅÅal, neþredenin
giriþi, s. 16) sultanýn kendisi, yakýn çevresi ve tebaasý için yapmasý gereken þeyler
ayrýntýlý biçimde incelenmektedir (nþr. Sâmî ed-Dehhân, Dýmaþk 1367/1948). 5. Mecâlisü Îliyâ Mu¹râni Nu½aybîn. Vezîr’in
417 (1026) veya 418 (1027) yýlýnda Nusaybin’de görüþtüðü Baþpiskopos Ýlia (Elias)
Ýbnü’s-Sünnî (Ýbn Þînâ) ile Hýristiyanlýk ve
Müslümanlýk baðlamýnda çeþitli konular
üzerine yaptýðý yedi oturumu kapsayan
tartýþmalarý içermektedir (nþr. Luvîs Þeyho, Mecelletü’l-Meþriš, XX/1 [Kânunusâni
1922], s. 33-44; sy. 2 [Þubat 1922], s. 112122; sy. 3 [Mart 1922], s. 267-272; sy. 4
[Nisan 1922], s. 366-377; sy. 5 [Mayýs 1922],
s. 425-434; nþr. Halîl Semîr, Islamo Christiana, V [1979], s. 31-117). 6. Risâletü’l-Vezîri’l-Kâmil Ebi’l-Æåsým el-Ma³ribî ilâ
Ebi’l-£Alâ el-Ma£arrî. Müellifin birçok

mektubundan günümüze ulaþan tek mektubudur (nþr. Saîd Seyyid Ýbâde, Kahire
1398/1978; Resâßilü Ebi’l-£Alâ el-Ma£arrî
içinde, nþr. Ýhsan Abbas, Beyrut 1402/1982,
I, 251-255). Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin Vezîr
el-Maðribî’ye yazdýðý mektup da Risâletü’l-menî¼ (er-Risâletü’l-menî¼iyye) adýyla neþredilmiþtir. 7. Sîretü’n-nebî (el-Munta¾am fî sîreti Resûlillâh) (Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, nr. 3260, 3261, 3262, 3263).
Eserin, Ýbn Hiþâm’a ait es-Sîretü’n-nebeviyye’nin Vezîr tarafýndan istinsah edilmiþ bir nüshasý olup yanlýþlýkla kendisine
nisbet edildiði söylense de (Ýhsan Abbas,
s. 33) Vezîr esere bazý önemli notlar ilâve
ettiði için bu nüsha es-Sîretü’n-nebeviyye li’bni Hiþâm bi-Þer¼i’l-Vezîri’l-Ma³ribî adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Süheyl Zekkâr, I-II, Beyrut 1412/1992). 8. ÝÅti½ârü’løarîbi’l-mu½annef. Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm’ýn nâdir kelimelere dair lugatýnýn
muhtasarýdýr (Abdullah M. el-Habeþî, II,
1283). 9. el-Me½âbî¼ fî tefsîri’l-Æurßân
(ƒa½âßi½ü £ilmi’l-Æurßân, Ýmlâßât fî tefsîri’lÆurßân). Müellifin verdiði tefsir dersleri-

nin kitap haline getirilmiþ þekli olabileceði
söylenmektedir (Ýhsan Abbas, s. 100; ayrýca bk. Î²â¼u’l-meknûn, I, 430; Hediyyetü’l£ârifîn, I, 308; el-Fihrisü’þ-þâmil, I, 81). 10. elMeß¦ûr fî müla¼i’l-Åudûr. Ýbnü’l-Adîm’in
iktibaslar yaptýðý (Bu³yetü’¹-¹aleb, IX, 4294)
bu esere ait bazý kýsýmlar Ýhsan Abbas tarafýndan neþredilmiþtir (el-Vezîrü’l-Ma³ribî içinde, Amman 1988, s. 227-233). Müellife el-Men¦ûr adýyla nisbet edilen eserin de bu kitap olduðu belirtilmektedir (Ýhsan Abbas, s. 33; ayrýca bk. Keþfü’¾-¾unûn,
II, 1573; Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 308). 11. Dîvân. 15.000 beyit ihtiva ettiði kaydedilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 814). Ýhsan Abbas, Ambrosiana Kütüphanesi’nde bulunan ve Brockelmann tarafýndan Maðribî’ye nisbet edilen eserin bir müntehabât olduðunu, içinde Maðribî’ye ait sadece birkaç kýta bulunduðunu belirtmektedir (elVezîrü’l-Ma³ribî, s. 33). Öte yandan Vezîr’e
nisbet edilen þiirlerin büyük bir kýsmýnýn
Dýmaþk’taki Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de
bulunduðu zikredilmiþtir (el-MüneÅÅal,
neþredenin giriþi, s. 15). 12. Kitâbü’þ-Þâhid ve’l-³åßib. Arapça kelimelerin esas
anlamlarý ile yan anlamlarý ve bunlara dair

nakledilen görüþler hakkýnda önemli bir
kaynak sayýlmaktadýr (Dâvûdî, I, 156). Vezîr el-Maðribî’ye nisbet edilen diðer eserler
de þunlardýr: Eþ£ârü’n-nisâß, el-Ýmâßü’þþâ£irât, el-Ýl¼âš bi’l-iþtišåš (Dâvûdî, I,
156; Î²â¼u’l-meknûn, I, 117; Hediyyetü’l£ârifîn, I, 308), Ziyâdâtü Fihristi’n-Nedîm, el-£Ýmâd fi’n-nücûm (Hediyyetü’l£ârifîn, I, 308), Mašåmâtü’z-zühhâd, AÅbâru Benî ¥amdân ve eþ£ârühüm (Dâvûdî, I, 156), Fe²âßilü’l-Æurßân, Risâle
fi’l-šåŠî ve’l-¼âkim (Hediyyetü’l-£ârifîn, I,
308), Risâle fi’r-red £ale’l-yehûdi’l-cebâbire ve ilzâmihim el-cizye, Risâle fî
£iddeti fünûn, MuÅta½arü’l-E³ånî (Abdullah el-Habeþî, I, 208). Müellifin bunlardan baþka Ebû Temmâm, Buhtürî, Mütenebbî ve Ali b. Ubeyde er-Reyhânî gibi
þair ve ediplerin þiir ve nesirlerinden yaptýðý derlemeleri vardýr (Hediyyetü’l-£ârifîn,
I, 308; DÝA, XXXV, 44).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Vezîr el-Maðribî, Kitâb fi’s-Siyâse (nþr. Sâmî
ed-Dehhân), Dýmaþk 1367/1948, neþredenin giriþi, s. 13-14, 27, 45, ayrýca bk. neþredenin ilâvesi, s. 109; a.mlf., Edebü’l-Åavâ½ (nþr. Hamed elCâsir), Riyad 1400/1980, s. 86, ayrýca bk. neþredenin giriþi, s. 21-33; a.mlf., el-MüneÅÅal: MuÅta½aru I½lâ¼i’l-man¹ýš (nþr. Cemâl Talebe), Beyrut 1415/1994, neþredenin giriþi, s. 12-30; Ebü’lAlâ el-Maarrî, Resâßil (nþr. Ýhsan Abbas), Beyrut
1402/1982, I, 242, 251-255; Ýbnü’l-Esîr, el-Kâmil, IX, 331-332; Ýbnü’l-Adîm, Bu³yetü’¹-¹aleb
(Zekkâr), VI, 2532-2556; IX, 4294; Ýbn Hallikân,
Vefeyât, II, 172; Makrîzî, el-ƒý¹a¹, II, 157-158; Ýbn
Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzân (nþr. Abdülfettâh Ebû Gudde), Beyrut 1423/2002, III, 192; Dâvûdî, ªabašåtü’l-müfessirîn (Lecne), I, 156-157;
Keþfü’¾-¾unûn, I, 814; II, 1573; Î²â¼u’l-meknûn,
I, 117, 430; Hediyyetü’l-£ârifîn, I, 308; A£yânü’þÞî£a, VI, 111-116; Ýhsan Abbas, el-Vezîrü’l-Ma³ribî Ebü’l-Æåsým el-¥üseyn b. £Alî, Amman 1988,
s. 18, 19, 32-33, 79, 89-90, 100, 236-239; el-Fihrisü’þ-þâmil: £Ulûmü’l-Æurßân, maÅ¹û¹âtü’t-tefsîr ve £ulûmüh (nþr. el-Mecmau’l-melekî), Amman 1989, I, 81; Abdullah M. el-Habeþî, Câmi£u’þþürûÅ ve’l-¼avâþî, Ebûzabî 1425/2004, I, 208; II,
1283; P. Smoor, “al-Magribý”, EI 2 (Ýng.), V, 12101212; Sahbân Halîfât, “Ebü’l-Alâ el-Maarrî”, DÝA,
X, 290; Cengiz Tomar, “Maðribîler”, a.e., XXVII,
322-323; Ýsmail Durmuþ, “Reyhânî”, a.e., XXXV,
44; C. E. Bosworth, “al-Maghribý”, Encyclopedia
of Arabic Literature (ed. J. S. Meisami – P. Starkey), London 1998, II, 488.

ÿHalit Özkan

–

—
VEZÝRHAN KÜLLÝYESÝ

Bilecik yakýnýnda
XVII. yüzyýlýn ortalarýnda inþa edilen
menzil külliyesi.
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Sadrazam Köprülü Mehmed Paþa tarafýndan 1070’te (1660) yaptýrýlan külliye
cami, han ve hamam yapýlarýndan oluþmaktaydý. Bunlardan hamam günümüze

