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rýca evlendirilirken kendisine danýþýlmasý
gerektiðini bildiren bir hadiste babasýný
küçük yaþta kaybeden yetiþkin kýz için “ye-
tîme” lafzý kullanýlmýþtýr (Ebû Dâvûd, “Ni-
kâh”, 23, 25). Türkçe’de yetim kelimesi ge-
nelde babasý ölmüþ çocuðu ifade etse de
bazý yerlerde Arapça’da olduðu gibi geniþ
bir kullanýma sahiptir. Sadece annesini ve-
ya hem annesini hem babasýný kaybeden
çocuða daha çok öksüz denilir.

Câhiliye döneminde kabileler arasý sa-
vaþlarda ve yýllarca süren kan davalarýnda
ölenler arkalarýnda çok sayýda yetim býra-
kýyordu. Arap yarýmadasýnda kýzlara, eli
silâh tutmayan çocuklara, yaþlýlara ve ka-
dýnlara genellikle miras hakký tanýnmaz,
yetimlere de babalarýndan kalan mal ve-
rilmezdi. Bazý yetim kýzlar vasîleri tarafýn-
dan evlendirilerek mehirlerine el konur,
bazan da vasîleri sýrf mallarýna sahip ol-
mak için onlarla evlenirlerdi. Kur’an’da yir-
mi iki âyette yetimlerle ilgili meselelere
temas edilmiþ ve yetimlere karþý iyi dav-
ranýlmasý emredilmiþtir. Bu husus Allah’a
iman ve ibadet yanýnda anýlmýþ (el-Baka-
ra 2/177; en-Nisâ 4/36), yetimlerin itilip ka-
kýlmasý ve onlara karþý ilgisiz davranýlmasý
kýnanmýþ (el-Fecr 89/17; el-Mâûn 107/2),
yetimlerin küçümsenip kendilerine kötü
muamelede bulunulmasý yasaklanmýþtýr
(ed-Duhâ 93/9). Müminler muhtaç durum-
daki yetimleri doyurmaya, onlarý malî yön-
den desteklemeye ve yaþam þartlarýný dü-
zeltmeye teþvik edilmiþtir (el-Bakara 2/215,
220; en-Nisâ 4/8; el-Ýnsân 76/8; el-Beled
90/15). Medine döneminde devlet gelirle-
rinden ganimet ve fey içinde yetimlerin
hakký olduðu bildirilmiþ, bu hakkýn öden-
mesine gelirlerin harcama kalemleri ara-
sýnda yer verilmiþtir (el-Enfâl 8/41; el-Haþr
59/7). Yetimlere adaletle davranýlmasý,
özellikle mallarýný ele geçirmek amacýyla
yetim kýzlarla evlenip haksýzlýk yapýlma-
masý, evlendirilen yetim kýzlarýn mehirleri-
ne el konulmamasý (en-Nisâ 4/3, 127), ye-
timlerin mallarýnýn en güzel þekilde koru-
nup yönetilmesi (el-En‘âm 6/152; el-Ýsrâ
17/34), büyüdüklerinde mallarýnýn gecik-
tirilmeden kendilerine teslim edilmesi ve
teslim sýrasýnda þahit bulundurulmasý hu-
susu (en-Nisâ 4/6) Kur’an’da yetim hakla-
rýna dair temel prensiplerdir. Yetim malý
yemek büyük günahlardan sayýlmýþ, hak-
sýz yere yetim malý yiyenlerin þiddetli azap
görecekleri bildirilmiþ, yetimin veli ve va-
sîlerine ancak fakir olmalarý durumunda
onun malýndan belli ölçüde faydalanma iz-
ni verilmiþtir (en-Nisâ 4/2, 6, 10).

Yetimliði bizzat yaþamýþ olan Hz. Pey-
gamber birçok hadisinde yetimlerin hu-

kuku üzerinde hassasiyetle durmuþtur.
Resûl-i Ekrem’in, “Allahým! Ben yetimin
ve kadýnýn, bu iki zayýf insanýn hakkýný ih-
lâl etmekten insanlarý þiddetle sakýndýrýyo-
rum” dediði (Ýbn Mâce, “Edeb”, 6), bir de-
fasýnda þahadet parmaðý ile orta parma-
ðýný birleþtirerek, “Yetimi koruyup göze-
tenle cennette böyle yan yana olacaðýz”
buyurduðu nakledilir. Resûlullah ayrýca Al-
lah rýzasý için yetimin baþýný okþayan kim-
seye elinin dokunduðu her saç teli kadar
sevap verileceðini bildirmiþ (Müsned, V,
250; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 121), yetimlere
ait mallarýn ticaret yoluyla arttýrýlmasýný
istemiþtir (Tirmizî, “Zekât”, 15). Öte yan-
dan yetim malý yemenin insaný helâke sü-
rükleyen yedi büyük günahtan biri oldu-
ðu belirtilmiþ, müminlerin bundan þiddet-
le kaçýnmasý gerektiði vurgulanmýþtýr (Bu-
hârî, “Vesâyâ”, 23). Yetim malýnýn idaresi
kiþiye aðýr bir sorumluluk yüklediðinden,
Hz. Peygamber’in bu sorumluluðu taþý-
maya ehil görmediði Ebû Zerr’e yetim
malýnýn idaresini üstlenmemesini tavsiye
ettiði nakledilir (Nesâî, “Vesâyâ”, 10).

Hükümler. Fakihler, yetimleri himaye
edip yetiþtirmeyi farz-ý kifâye olarak ka-
demeli biçimde toplumun görevleri ara-
sýnda saymýþtýr. Bu husus öncelikle mah-
remi olan yakýn akrabalarýn sorumlulu-
ðundadýr. Bunlarýn yokluðunda veya so-
rumluluklarýný yerine getirememeleri du-
rumunda sorumluluk diðer müslümanla-
ra geçer. Devlet baþkanýnýn, velisi olma-
yanlarýn velisi olduðu yolundaki genel ku-
rala göre (Tirmizî, “Nikâh”, 15; Ebû Dâ-
vûd, “Nikâh”, 19; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 15)
bu vazifenin devlet tarafýndan veya dev-
letin denetiminde koruyucu ailelerle ya da
kurumlarla yerine getirilmesi gerekir. Yö-
netim boþluðu halinde çocuðun bulundu-
ðu beldedeki müslümanlar sorumlu olur.
Anne ve babalarý müslüman olsun olma-
sýn yetim çocuklarýn terkedilmemesi ve
kötü niyetli kiþilerin eline býrakýlmamasý
istenmiþtir. Yetimin bakýmý ve yetiþtiril-
mesinin gerektirdiði masraflar kendi ma-
lýndan, malý yoksa yakýn akrabalarý tara-
fýndan, onlarýn da gücü yetmezse devlet-
çe yahut belli vakýflarýn geliriyle karþýlanýr
(ayrýca bk. HÝDÂNE; LAKœT).

Fýkýhta kiþilerin vücûb ve edâ ehliyeti
açýsýndan geliþtirilen doktrin ayný zaman-
da yetimlerin hukukunu da koruyucu bir
fonksiyona sahiptir. Bu sebeple yetime
miras, vasiyet ve vakýf gibi yollarla intikal
eden mallar kendisine verilmeyip, velî, va-
sî veya hâkim tarafýndan idare edilir. Ha-
nefî ve Mâlikî hukukçularýna göre yetimin
temyiz çaðýndan önceki bütün tasarruf-
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Sözlükte “yalnýz olmak, tek baþýna kal-
mak” anlamýndaki yütm kökünden türe-
yen yetîm kelimesi çeþitli nesnelerin tek-
liðini ifade eder. Meselâ benzeri zor bulu-
nan ve sedeften tek çýkan iri inci tanesine
“dürr-i yetîm”, öncesinde ve sonrasýnda
þiir olmayan tek beyte “beyt-i yetîm” de-
nir. Bu anlamdan hareketle babasý ölmüþ
çocuða da yetim (çoðulu eytâm, yetâmâ)
adý verilir. “Yütm”ün asýl mânasýnýn bir ço-
cuðun babasýný kaybetmesi olduðu ve tek
baþýna kalma mânasýnýn buradan geldiði
þeklinde ikinci bir görüþ de vardýr (Lisâ-
nü’l-£Arab, “ytm” md.). Bir hadiste yeti-
min zayýflýðýna iþaret edilmiþtir (Ýbn Mâ-
ce, “Edeb”, 6). Babasýný kaybeden küçük
büyük herkese (sözlük anlamý bakýmýndan)
yetim denilebilirse de fýkýhta yetim henüz
bulûð çaðýna ermemiþ çocuklar hakkýnda
kullanýlýr. Bir hadiste de bulûð çaðýndan
sonra yetimliðin kalkacaðý belirtilmiþtir
(Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 9). Çocuðun nafa-
kasýný temin etme, haklarýný koruma ve
onu yetiþtirmede babanýn daha çok rolü
bulunduðundan yetimlik özellikle babaya
baðlanmýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfre-
dât, “ytm” md.). Arapça’da annesini kay-
beden çocuk için aciyy, hem annesini hem
babasýný kaybeden çocuk için latîm keli-
meleri varsa da gerek konuþma dilinde ge-
rekse yazýlý metinlerde yetim bütün bu du-
rumlarý ifade etmektedir. Günümüzde ba-
zý Arap ülkelerinin mevzuatýnda yetim,
anne ve babasýndan her ikisini veya birini
kaybeden yahut babasý veya hem anne-
si hem babasý bilinmeyen çocuklarý ifade
eder (Abdullah b. Nâsýr b. Abdullah es-
Sedhân, s. 50). Bazý Ýslâm ülkelerinde ebe-
veynden birinin kaybolmasý, çocuðu ter-
ketmesi yahut boþanma sonucu ondan
uzaklaþmasý gibi sebeplerle ortaya çýkan
hükmî yetimlik de yetim tanýmý içerisin-
de görülmektedir. Babalarý ölmüþ olan ço-
cuklara bulûð çaðýna girdikten sonra da
mecazen yetim denilebilir. Nitekim müþ-
rikler Hz. Muhammed’e küçümsemek
amacýyla “Ebû Tâlib’in yetimi” derlerdi. Ay-
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olumsuzluklardan dolayý sonraki Hanefî
hukukçularý yetim malýný bu genel kural-
dan istisna etmiþ ve malýn menfaatinin
tazmin edileceði görüþünü benimsemiþ-
tir. Hanefî mezhebi esasýna göre hazýrla-
nan Mecelle’de menfaatin tazminine iliþ-
kin 596. madde bu görüþ doðrultusunda
düzenlenmiþtir.

Kurumlar. Babasýný kaybetmekle ken-
disi için çalýþýp kazanan ve haklarýný ko-
ruyan bir hâmiden yoksun kalan yetimin
kendi ailesi içinde bakýlýp büyütülmesi esas-
týr ve ilk dönemlerden itibaren Ýslâm top-
lumlarýnda yaygýn olan uygulama da bu
þekildedir. Kabile baðlarýnýn güçlü olduðu
ilk dönemlerde yetimlerin bakýmý yakýn
akrabalarýna (asabe) verilirdi. Ancak anne
babanýn her ikisinin de vefat etmesi, an-
nenin ikinci bir evlilik yapmasý veya aile or-
tamýnýn elveriþsizliði gibi durumlarda ye-
timlerin bakýmýný üstlenecek kurumlara
ihtiyaç duyulmuþtur. Ýslâm toplumlarýnda
uygulamada yetim mallarýnýn korunma-
sýna özel bir önem verilmiþ, insanlar ye-
timlerle kendi çocuklarý gibi ilgilenmeye
teþvik edilmiþ, idarî açýdan kadýlar eliyle,
malî açýdan vakýflar yoluyla çözümler ge-
tirilmiþtir. Bilhassa Selçuklular’dan itiba-
ren eytamhâne ve ýslahhâneler kurularak
yetimlerin bakýmý saðlanmaya çalýþýlmýþ-
týr. Eyyûbîler ve Memlükler döneminde ye-
timler için özel mekteplerin açýldýðý, va-
kýflarýn tahsis edildiði bilinmektedir. Os-
manlýlar’da yetimlerin himayesine yönelik
uygulamalar daha da geliþtirilmiþ, avârýz
vakýflarý fakir yetimler için bir tür sosyal
güvence olmuþ, dârüleytamlarda yetimle-
rin ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr. Yeniçeri bir-
liklerindeki orta sandýklarý þehidlerin ye-
timlerine, esnaf birliklerince kurulan es-
naf sandýklarý da kendi mensuplarýndan
ölenlerin çocuklarýna maddî destek sað-
lamýþ, XIX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren
eytam sandýklarý oluþturulmuþtur. 1873’te
tesis edilen Dârüþþafaka yetimlerin eði-
tim ve himayesine yönelik bu anlayýþýn bir
ürünüdür. 1917’de kurulan Himâye-i Etfâl
Cemiyeti daha sonra Çocuk Esirgeme Ku-
rumu’na dönüþtürülmüþ, 1981 yýlýna ka-
dar faaliyetlerini dernek statüsünde sür-
dürmüþ, 1983’te Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu teþkil edilmiþtir.
2011 yýlýnda gerçekleþtirilen yasal düzen-
lemeyle bu hizmetlerin yeni kurulan Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tara-
fýndan yürütülmesi kararlaþtýrýlmýþ, küçük
çocuklar için açýlan bakýmevleriyle on üç-
on sekiz yaþ arasýndaki gençlere hizmet
veren çocuk yetiþtirme yurtlarý il özel ida-

relerine baðlanmýþtýr. Son yýllarda yetim-
lerle ilgili uluslar arasý veya bölgesel sem-
pozyumlar düzenlenerek problemlere or-
tak çözümler bulmaya gayret edilmekte-
dir.

Günümüzde savaþ, salgýn hastalýk, dep-
rem vb. sebeplerle anne babalarý ölen
milyonlarca yetim bulunmaktadýr. Yetim-
lerin en yoðun olduðu bölgeler Afganistan,
Sahrâaltý Afrikasý ve Latin Amerika’dýr. Bu-
nun dýþýnda kaçýrýlma veya aileyi terketmek-
ten dolayý fiilen yetim kalan çocuklar da bü-
yük bir sorun teþkil etmektedir. UNICEF
tarafýndan hazýrlanan bir rapora göre Gü-
ney ve Güneydoðu Asya ülkelerinde çocuk
kaçýrma olaylarý yaygýndýr. Orta ve Doðu
Avrupa ülkeleriyle Türkî cumhuriyetlerde
fakirlik yüzünden aileleri tarafýndan res-
mî kurumlarýn bakýmýna terkedilen yahut
aile içi þiddet ve alkol yüzünden evini ter-
keden çocuk sayýsýnda artýþ gözlenmekte,
bunlarýn arasýnda engelli çocuklar önemli
bir yekün tutmaktadýr (Progress for Chil-
dren, s. 27, 33, 34-35). Bir baþka raporda
Balkanlar, Doðu Avrupa ve Orta Asya ül-
kelerinde aileleri tarafýndan terkedilen ve-
ya anne baba þefkatinden mahrum kalan
çocuklarýn sorunlarýna deðinilmektedir
(At Home or in a Home?, s. 2, 5-7, 20, 44-
45). Geliþmiþ ülkelerde evlilik dýþý iliþkile-
rin ve boþanmalarýn yaygýnlaþmasý sonu-
cu anne ve babadan birinin gözetimine ve-
rilen çocuklarýn sayýsýnda da büyük artýþ
görülmekte, bunlar da yetim gibi alâka ve
himayeye muhtaç olarak büyümektedir.
Son yýllarda sokak çocuklarý, çocuk hakla-
rý, çocuk istismarý ve çocuk suçlarý gibi ko-
nularda kamuoyunda duyarlýlýðýn artmasý-
na raðmen henüz çözüm için yeterli adým-
larýn atýldýðý söylenemez.
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larý hükümsüzdür. Temyiz çaðýna girdik-
ten sonra yapacaðý sözlü tasarruflar ma-
hiyetlerine göre deðiþir. Eðer hibe ve sa-
daka gibi yetimin sýrf yararýna ise kanunî
temsilcilerin icâzetine ihtiyaç duymadan
sahih ve nâfiz olur. Eðer tasarruf hibe et-
me, sadaka veya borç verme þeklinde ye-
timin sýrf zararýna ise kanunî temsilcisi
icâzet verse de hükümsüzdür. Yetimin
alým satým, kiraya verme, kiralama ve þir-
ket kurma gibi hem yarar hem zarar ih-
timali bulunan tasarruflarý askýdadýr; ka-
nunî temsilcisi icâzet verirse geçerli, ver-
mezse geçersiz olur. Hanbelî ve Þâfiî hu-
kukçularýna göre henüz bulûða ermemiþ
çocuðun temyiz çaðýndan önceki ve son-
raki bütün malî tasarruflarý hükümsüz-
dür (bk. VELÂYET). Yetimin haksýz fiilleri
sonucu meydana gelen zarar, yetimliðin
rüþd ile sona erip edâ ehliyetindeki kýsýt-
lýlýðýn kalkmasý beklenmeden, varsa onun
malýndan karþýlanýr; çünkü tazmin sorum-
luluðu edâ ehliyetine deðil vücûb ehliye-
tine dayanýr ve kiþi, doðduðu andan itiba-
ren kendisini borçlanmaya elveriþli kýlan
tam vücûb ehliyetine sahiptir. Yetimin bu-
lûða ermesi ve fikrî olgunluk (rüþd) seviye-
sine ulaþmasý halinde malý kendisine tes-
lim edilir ve bundan sonraki tasarruflarý
geçerli olur. Bulûð çaðýna ermeden görü-
lebilecek rüþd emareleri dikkate alýnma-
dýðý gibi yetim bulûða erdiði halde malýný
yönetme konusunda yeterli dirayete sahip
deðilse ve gerekli zihnî geliþmiþliði göste-
remezse yine malý teslim edilmez. Zira bu
geliþme yeteneðe, çevreye, sosyal þartla-
ra ve eðitime göre farklý yaþlarda ortaya
çýkabilir. Rüþd hali görülünceye kadar bu
mallar veli veya vasînin idaresinde kalma-
ya devam eder. Ebû Hanîfe’ye göre yeti-
me ait mallarýn veli yahut vasî idaresinde
kalma süresinin son sýnýrý yirmi beþ yaþ-
týr; bu yaþa gelen kiþide rüþd hali görül-
mese de mallarý kendisine teslim edilir.
Hanefîler’den Ýmâmeyn ile diðer mezhep
hukukçularýna göre ise hangi yaþýna ge-
lirse gelsin rüþd görülmedikçe sefih du-
rumundaki kiþiye mallarý verilmez. Mal-
larýn teslimi sýrasýnda þahit bulundurma
Hanefîler’e göre mendup, Þâfiî ve Mâlikî-
ler’e göre vâciptir.

Yetim hakkýný korumaya yönelik bir baþ-
ka hukukî tedbir gasp konusunda gün-
deme gelir. Hanefî mezhebine göre gas-
bedilen bir malýn menfaati -kullanmak ve-
ya sahibinin yararlanmasýný engellemek
suretiyle- tüketilecek olsa kural olarak taz-
min edilmez. Ancak zamanla insanlarda
yetim malýný koruma duyarlýlýðýnýn azal-
masý ve toplumda meydana gelen diðer
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gin örnekler zikredilmiþ, bu bölümde top-
lam 213 þaire yer verilmiþtir. F. Dieterici,
Mütenebbî ile ilgili kýsmý Mutanabbi und
Seifuddavla adlý eserinde (Leiden 1847)
iktibas etmiþtir.

Ýkinci bölümde Irak ve civarý edip ve þa-
irleri söz konusu edilmiþ, Büveyhî Devleti
edip ve þairlerinden seçme þiir ve inþâ ör-
nekleriyle ahbâr ve anekdotlar kaydedil-
miþtir. Özellikle Vezir Sâbûr b. Erdeþîr hak-
kýnda yazýlan kasideler geniþ yer tutmuþ-
tur. Bu kýsýmda toplam kýrk þair ve edip
zikredilmiþtir. Üçüncü bölüm Cebel, Fars,
Cürcân, Taberistan, Ýsfahan, Ahvaz þair ve
ediplerine ayrýlmýþ, Deylemîler’in (Büvey-
hîler) melik, vezir, kadý, kâtip ve þairleri-
nin edebî ürünlerinden yapýlan seçmeler
ve ahbâr nakledilmiþtir. Burada Emîr Ka-
bûs b. Veþmgîr yanýnda vezirler Ebü’l-
Fazl Ýbnü’l-Amîd ve oðlu Ebü’l-Feth Ýbnü’l-
Amîd, Ahmed b. Ýbrâhim ed-Dabbî isimli
vezirler, özellikle de Vezir Sâhib b. Abbâd
hakkýnda yazýlan methiye ve mersiyelere
geniþ yer verilmiþ, bu bölümde toplam alt-
mýþ dört þair ve edip ele alýnmýþtýr. Dör-
düncü bölüm Horasan, Mâverâünnehir,
Buhara, Nîþâbur þair ve ediplerine dairdir.
Burada özellikle Bedîüzzaman el-Hemedâ-
nî’nin edebî risâlelerinden, þair Ebü’l-Feth
el-Büstî ile Vezir Ebü’l-Fazl el-Mîkâlî’den
seçmeler kaydedilmiþ, toplam 125 þair ve
edibe deðinilmiþtir. Ayný yöntemle yazýlan
Tetimmetü’l-Yetîme üç bölümden mey-
dana gelir. Birinci bölümde Þam ve el-Ce-
zîre’nin zeyli olarak kýrk sekiz þair ve edip,
ikinci bölümde Irak’ýn zeyli olarak otuz bir
þair ve edip, üçüncü bölümde Rey, Heme-
dan, Ýsfahan ve diðer Cebel beldelerinin
zeyli olarak 128 þair ve edipten bahsedil-
miþtir.

Gerek Yetîmetü’d-dehr gerekse zeyli
biyografi amacýyla kaleme alýnmadýðýn-
dan þair ve ediplerin hayatýna dair yeter-
li bilgi verilmemiþtir. Dolayýsýyla eser zen-
gin nazým ve nesir seçmeleriyle ahbâr ve
anekdotlardan meydana gelen bir antolo-
ji niteliði taþýmaktadýr. Ýbn Kalâkýs eserle
ilgili þu dizeleri yazmýþtýr: “Yetîme’nin eþ-
sizdir þiir beyitleri / Onlar bâkir efkâr-ý ka-
dîme // Þairleri öldüler, onlarsa yaþamak-
ta / Onun için denildi ona Yetîme”. Yük-
sek bir edebî zevki gösteren bu seçmele-
re yer yer edebî tahlil ve tenkitler yönel-
tilmesi, þairler arasýnda þiir sanatý ve tek-
niði açýsýndan mukayeseler yapýlmasý, þiir-
lerde yer alan tasvir ve anlam güzellikle-
riyle kusurlarýn belirtilmesi, þiirdeki oriji-
nal ve taklit fikirlerin eleþtirisi, özellikle se-
rikat türleri ve sanat açýsýndan serikatýn
deðerlendirilmesi, sýk sýk istitratlara yer

verilmesi, bir bölgenin yerli þairleriyle ora-
ya baþka yerlerden gelen þair ve ediplerin
titizlikle ayýrt edilmesi gibi özellikler ese-
rin deðerini daha da arttýrmaktadýr.

Seâlibî’nin kendi zamanýnda bazý böl-
gelerdeki meþhur þair ve edipleri eserine
almamasý eleþtirilmiþtir. Kurtuba’da (Cor-
doba) Endülüs Emevî Devleti, özellikle III.
Abdurrahman ile oðlu II. Hakem, ayrýca
Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr zamanlarý ve Mý-
sýr’da Ýhþîdîler buna örnek teþkil eder. Yi-
ne müellifin iki konudaki taassubu da ku-
sur gibi görülmüþtür. Bunlardan ilki, Þam
þairlerini diðer bölgelerin ve özellikle Ýran’a
komþu olmalarý sebebiyle dillerinin bozul-
duðuna hükmettiði Irak þairlerinden üs-
tün tutmasýdýr; halbuki Suriye de Bizans’a
komþudur. Ýkincisi önsözde en güzel þiirle-
ri seçmeyi ilke edindiðini söylemesine rað-
men melik, halife, emîr ve vezirlerin kötü
þiirlerine yer vermesini, “Bazý þiirler bizâ-
tihi güzel sayýlmasa da söyleyenlerine nis-
betle güzellik kesbeder” þeklinde açýkla-
mýþ olmasýdýr (Yetîmetü’d-dehr, neþrede-
nin giriþi, I, 7). Yetîmetü’d-dehr ilk bas-
kýsýndan sonra (Dýmaþk 1304; Osman Re-
þer indeksini hazýrlamýþtýr, Ýstanbul 1914)
Ali Muhammed Abdüllatîf (Kahire 1934),
Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (I-
IV, Kahire 1366, 1375-1377/1956-1958) ve
Müfîd Muhammed Kumeyha (I-V, Beyrut
1403/1983 [V. cildi Tetimmetü’l-Yetîme])
tarafýndan neþredilmiþ, Abbas Ýkbâl Te-
timmetü’l-Yetîme’yi ayrýca yayýmlamýþtýr
(I-II, Tahran 1353/1934).

Seâlibî’den sonra onun yöntemiyle epey-
ce eser ortaya konulmuþtur. Bunlarýn ço-
ðunda gerek ifadeler gerekse secili isim-
ler bakýmýndan Seâlibî yönteminin etkisi
açýkça görülmektedir. Öte yandan Seâlibî
iþaret etmese de kendisinden çok önce
Hârûn b. Ali Ýbnü’l-Müneccim (ö. 288/901)
el-Bâri£ fî aÅbâri’þ-þu£arâßi’l-müvelle-
dîn adlý eserini ayný yöntemle kaleme al-
mýþtýr. Ýbnü’n-Nedîm’in kaydettiðine gö-
re Ýbnü’l-Müneccim, daha hacimli bir ese-
rinden ihtisar ederek oluþturduðu bu ki-
tabýnda Beþþâr b. Bürd ile baþlayýp Mu-
hammed b. Abdülmelik b. Sâlih ile sona
eren 161 müvelled þairi bölgelerine göre
ele almýþtýr (el-Fihrist, s. 631). el-Bâri£i gö-
ren Ýbn Hallikân Seâlibî, Bâharzî, Hazîrî ve
Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin ayný yöntemle
yazýlan eserlerinin onun fer‘leri ve zeyilleri
konumunda bulunduðunu ifade etmek-
tedir (Vefeyât, II, 194). Ebü’l-Ferec el-Ýsfa-
hânî el-E³ånî’de el-Bâri£den zengin na-
killere yer vermiþtir. el-Bâri£i görüp gör-
mediðine dair bir iþarette bulunmayan
Kâtib Çelebi de Yetîme’nin el-Bâri£in zey-

Enstitüsü; Tahsin Özcan, “Osmanlý Toplumunda
Yetimlerin Himayesi ve Eytâm Sandýklarý”, Ýs-
tanbul Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy.
14, Ýstanbul 2006, s. 103-121; Cemal Aðýrman,
“Fert ve Toplumun Yetim ve Öksüzlere Karþý So-
rumluluklarý”, Dinbilimleri Akademik Araþtýr-
ma Dergisi, VII/2 (2007), s. 9-30; Hüseyin Ertuç,
“Ýslamda Yetimlerin Hukuki Statüsü”, EAÜÝFD,
sy. 31 (2009), s. 127-150; Progress for Children-
A Report Card on Child Protection (UNICEF),
sy. 8 (September), New York 2009, s. 17, 19, 23,
24, 27, 33, 34-35; At Home or in a Home? For-
mal Care and Adoption of Children in Eastern
Europe and Central Asia (UNICEF), (September),
Cenevre 2010, s. 2, 5-7, 20, 44-45, ayrýca bk.
tür.yer.; Ýbrahim Kâfi Dönmez, “Yetim”, ÝA, XIII,
401-403; Saîd Âþûr, “el-Mü,essesâtü’l-ictimâ.iy-
ye fi’l-hadâreti’l-.Arabiyye”, Mevsû£atü’l-¼aŠâ-
reti’l-£Arabiyyeti’l-Ýslâmiyye, Beyrut 1987, III,
341-345; “Yetîm”, Mv.F, XLV, 254-259.
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Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin
(ö. 429/1038)

þair ve ediplere dair eseri.
˜ ™

Tam adý Yetîmetü’d-dehr fî me¼âsi-
ni ehli’l-£a½r’dýr. Müellif eserini 340-400
(951-1010) yýllarý arasýnda vefat eden þa-
ir ve edipler için yazmýþ, eserinin ilgi gör-
mesi üzerine de kendi ölüm tarihi olan
429 (1038) yýlýna kadar vefat edenleri kap-
sayan Tetimmetü’l-Yetîme adýyla bir ze-
yil hazýrlamýþtýr. Bu iki eserin yöntem ba-
kýmýndan tabakat kitaplarýndan farký þair
ve ediplerin alfabetik deðil yaþadýklarý böl-
ge, þehir ve beldelere, mensup bulunduk-
larý saraylara göre tasnif edilmesidir. 384’-
te (994) Nîþâbur’da yazýlmaya baþlanan
eser, mukaddimede belirtildiðine göre ön-
celikle bir vezire ithaf edilmek amacýyla
âcilen kaleme alýnmýþ, daha sonra telifi-
ne devam edilerek yazýmý tamamlanmýþ-
týr. Kitap coðrafî bölgelere göre dört bö-
lüm (kýsým) ve her bölüm on alt bölüm
(bab) halinde düzenlenmiþtir. Birinci bö-
lümde Þam, Musul, Mýsýr, Maðrib ve En-
dülüs þair ve edipleri kaydedilmiþtir. Þam’-
daki þairlerin diðer bölgelerin þairlerinden
daha üstün olduðunun ileri sürüldüðü ve
üstün yanlarýnýn anlatýldýðý babla baþla-
yan bölümde bilhassa Hamdânî þairleriy-
le Seyfüddevle ve onun saray þairlerinden
zengin seçmeler kaydedilmiþtir. Müteneb-
bî’nin þiirlerinden seçmelerle ahbârýna ge-
niþ yer ayrýlmýþ, onun þiirlerinde kullandýðý
edebî sanatlar, bazý þiirlerinin eleþtirisi,
Mütenebbî’nin intihalleriyle kendisinden
yapýlan intihaller üzerinde durulmuþ, ay-
rýca Serî er-Reffâ’nýn serikatýna dair zen-
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