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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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seyin Çelebi, nr. 870). Beyhaký kitabýnda
çaðdaþý olan þairlere de yer vermiþ ve ese-
rinin Dürretü’l-Viþâ¼ adlý küçük bir zey-
lini de kaleme almýþtýr (Yâkut, XIII, 266;
Keþfü’¾-¾unûn, II, 2011). 5. Dellâlülkütüb
Sa‘d b. Ali el-Hazîrî (ö. 568/1172), Zîne-
tü’d-dehr ve £u½retü ehli’l-£a½r. Ýbn Hal-
likân eserden birçok nakilde bulunmuþ-
tur (Vefeyât, I, 144; II, 183, 189, 384, 390; IV,
83, 393, 450, 485; bk. DELLÂLÜLKÜTÜB). 6.
Ýmâdüddin el-Ýsfahânî (ö. 597/1201), ƒa-
rîdetü’l-ša½r ve cerîdetü’l-£a½r. V. (XI.)
yüzyýl þairlerinin bir kýsmý ile VI. (XII.) yüz-
yýl þairlerinin çoðunu (1000’e yakýn) kap-
sayan eser bu türün en hacimli kitabýdýr.
Muhammed Behcet el-Eserî, Þükrî Fay-
sal, Ahmed Emîn gibi birçok nâþirin katýl-
dýðý eserin son neþri on yedi cilt tutmuþ-
tur (bk. ÝMÂDÜDDÝN el-ÝSFAHÂNÎ). Þu eser-
lerde de Yetîmetü’d-dehr’in yöntemi sür-
dürülmüþtür: Ýbn Saîd el-Maðribî ve di-
ðerleri, el-Mu³rib fî ¼ule’l-Ma³rib; Ýb-
nü’n-Neccâr el-Baðdâdî, Kitâbü’z-Zehr
fî me¼âsini þu£arâßi’l-£a½r; Ýbnü’þ-Þa‘‘âr,
£Uš†dü’l-cümân; Ýbnü’l-Ahmer, Ne¦îrü’l-
cümân ve Ne¦îru ferâßidi’l-cümân; Þe-
hâbeddin el-Hafâcî, Rey¼ânetü’l-elibbâß;
Muhibbî, Nef¼atü’r-Rey¼âne ve Zeylü
Nef¼ati’r-Rey¼âne; Ýbn Ma‘sûm, Sülâfe-
tü’l-£a½r; Muhammed b. Mustafa el-Gu-
lâmî, Þemmâmetü’l-£anber.
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Millî Mücadele’nin
baþlatýlmasýnda önemli rolü olan

din âlimlerinden,
Amasya müftüsü.˜ ™

Amasya’da doðdu. Atalarý iki asýr kadar
önce Kýrým Bahçesaray’dan gelerek Ço-
rum’un Mecitözü Doðla köyüne yerleþmiþ-
ti. Mahlasý Mecitözü’ne nisbetle “Mecîdî”,
lakabý Mecîdîzâde’dir. Babasý ilmiye men-
subu bir aileden gelen ve kadýlýk görevin-
de bulunan Ahmed Rifat, dedesi Mustafa
Mecîdî’dir. Kardeþi Sâdýk Efendi, oðullarý
Ahmed Emrî, Sabri, Mustafa Niyâzî müf-
tülük ve vâizlik yapmýþtýr. Abdurrahman
sýbyan mektebinden sonra 1861’de hýfzý-
ný tamamladý, iki yýl süreyle kýraat okudu.
Amasya Rüþdiyesi’nin ardýndan Mehmed
Paþa Medresesi’ne devam etti. Buradaki
tahsili sýrasýnda istihrâc (mevcut bilgiler-
den geleceðe dair tahmin yürütme) alanýy-
la ilgilendi. Ferâiz ve aruz ilmini kardeþi
Sâdýk Efendi’den öðrendi. 1879’da Þirvânî
Mîr Hasan Efendi’den icâzet aldý. Ayný yýl
Amasya Bekir Paþa Medresesi’ne müder-
ris tayin edildi. Kendisi yirmi yedi yýlda üç
dönemde altmýþ beþ talebeye icâzet ver-
diðini, 1908’deki üçüncü icâzet merasimi-
ne katýlan Hacý Reþid Paþa’nýn arzý üzerine
meþihat makamý tarafýndan yirmi iki öð-
rencisine birer gümüþ, kendisine de altýn
madalya verildiðini belirtir.

Arapça ve Farsça bilen Abdurrahman
Efendi, 1900 Mayýsýnda Amasya müftü-
lüðüyle birlikte Sivas ve Karadeniz bölgesi
vâizliði (kürsü þeyhliði) görevine getirildi. Hi-
caz Demiryolu Ýâne Komisyonu’ndaki hiz-
metinden dolayý 1903’te niþan ve madal-
ya ile taltif edildi. Ayný yýl kendisine Mûsý-
le-i Süleymâniyye-i Râbia’dan Bursa Fakih-
zâde Medresesi pâyesi, 1905’te Ýzmir pâ-
yesi tevcih edildi. 1912’de yanlýþlýkla emek-
liye sevkedildiyse de tekrar müftülük gö-
revine getirildi. Müftülüðü sýrasýnda Amas-
ya’da çeþitli komisyonlarda çalýþtý, kadý ve-
killiði yaptý. Eylül 1915’te yaþ haddinden
emekliye ayrýldý. 1916-1920 yýllarýnda Dâ-
rülhilâfe Medresesi’nde ders verdi. Kendi-
sinden sonra Amasya müftüsü olan Mus-
tafa Tevfik Efendi’nin Dârü’l-hikmeti’l-Ýs-

li olduðunu kaydetmektedir (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 2049). Ancak Seâlibî’den sonra bu
yöntemle eser yazanlar Yetîmetü’d-dehr’-
den etkilendiklerini belirtmiþlerdir. Nite-
kim Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî e×-¬aÅîre’-
sinde (I, 20) Yetîme’nin yöntemini kullan-
dýðýný söylemiþtir.

Yetîmetü’d-dehr’e benzer þekilde ya-
zýlan, birbirinin zeyli konumundaki baþlý-
ca eserler þöylece sýralanabilir: 1. Ali b.
Hasan el-Bâharzî (ö. 467/1075), Dümye-
tü’l-ša½r ve £u½retü ehli’l-£a½r (Halep
1349; nþr. M. Râgýb et-Tabbâh, Halep 1930;
nþr. Muhammed Altuncî, I-II, Dýmaþk 1974-
1976; Küveyt 1405/1985; bk. BÂHARZÎ, Ali
b. Hasan). Yaklaþýk 600 þair ve 8000 beyit
içeren eser yedi bölgeye ayrýlmýþ, her böl-
geye dahil olan edip ve þairler eskiler, or-
ta dönemde yaþayanlar ve yeniler þeklin-
de ele alýnmýþtýr. Yedi bölge þunlardýr: Be-
devî ve Hicaz þairleri (yirmi dokuz þair);
Þam, Diyarbekir, Azerbaycan, Cezîre ve
Maðrib þairleri (altmýþ dokuz þair); Irak
þairleri (altmýþ beþ þair); Rey, Cibâl, Ýsfa-
han, Fars, Kirman þairleri (yetmiþ beþ þa-
ir); Cürcân, Esterâbâd, Kumis, Dihistan,
Hârizm, Mâverâünnehir þairleri (elli beþ
þair); Horasan, Kuhistan, Büst, Sicistan,
Gazne ve civarý þairleri (217 þair; bu kýsým
Belh, Nîþâbur, Beyhak, Ýsferâyin ve Zev-
zen þehirlerini içermektedir); hayatlarý ve
þiirlerine dair her yerde bilgi bulunmayan
az ürün vermiþ þairler (yirmi þair). Bu eser-
de de fazla biyografik bilgi verilmemiþtir,
dolayýsýyla eser bir þiir antolojisi niteliðin-
dedir. Dümyetü’l-ša½r’ý Ýbn Manzûr ile
Takýyyüddin b. Abdülkadir et-Temîmî ih-
tisar etmiþ, Ýbn Münkýz ile Hasan b. Mu-
zaffer en-Nîsâbûrî de esere zeyil yazmýþ-
týr. 2. Ebü’s-Salt ed-Dânî (ö. 529/1135),
¥adîšatü’l-edeb (Kitâbü’l-¥adîša £alâ üs-
lûbi’l-Yetîme). Yetîmetü’d-dehr’in etki-
sinde Endülüs’te yazýlan ilk eserdir. Ýmâ-
düddin el-Ýsfahânî, ƒarîde’sinde Endü-
lüs þairleri hakkýnda bu eserden nakiller
yapmýþtýr ve eserden zamanýmýza sadece
bu nakiller intikal etmiþtir. 3. Ýbn Bessâm
eþ-Þenterînî (ö. 542/1147), e×-¬aÅîre fî
me¼âsini ehli’l-Cezîre (nþr. Ýhsan Ab-
bas, I-VIII, Beyrut 1399/1979). Önsözde Ye-
tîmetü’d-dehr’in yönteminden etkilendi-
ðini açýkça belirten Ýbn Bessâm V. (XI.)
yüzyýl Endülüs þairlerini ele aldýðý eserini
Yetîme gibi dört bölüme ayýrmýþtýr. Eser-
de þairler hakkýnda ayrýntýlý biyografik bil-
giler de mevcuttur (bk. ÝBN BESSÂM eþ-
ÞENTERÎNÎ). 4. Ali b. Zeyd el-Beyhaký (ö.
565/1169), Viþâ¼u Dümyeti’l-ša½r ve li-
šåßü rav²ati’l-£a½r (Bursa Bölge Ktp., Hü-


