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YETÎMETÜ’d-DEHR

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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YETKÝN, Abdurrahman Kâmil

(1850-1941)

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-
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Amasya Tekirdede Kabristaný’nda defne-
dildi.

Eserleri. 1. Makåmât-ý Harîrî Tercü-
mesi. Eserin Kâmil Þahin’de bulunan mü-
ellif hattý nüshasýnýn bir bölümü Amas-
ya Belediye Kütüphanesi’ne, bir bölümü
de Millî Kütüphane’ye verilmiþtir. 2. Dî-
vân-ý Kâmil. Abdurrahman Efendi, Arap-
ça ve Farsça þiirlerinin de yer aldýðý divaný-
ný 1884’te tamamlamýþ, eserin sonunda
kendi biyografisine de yer vermiþtir. 3. Fe-
tâvâ-yi Abdurrahman Kâmil. Bu ve bir
önceki eser Kâmil Þahin tarafýndan Amas-
ya Belediyesi Kütüphanesi’ne verilmiþtir.
4. Mir’âtü’þ-þüûni’l-hakåik. Ahmed Hü-
sâmeddin Dâðýstânî’nin istihrâc alanýnda-
ki eserinin Türkçe tercümesidir. Müellifin
oðlu Sabri Yetkin’in istinsah ettiði, Kâmil
Þahin’in özel kitaplýðýndaki bir mecmua
içinde bulunan eserde (s. 323-335) yetmiþ
bir madde halinde gelecekte vuku bula-
cak olaylar ve devletlerin mâruz kalacakla-
rý felâketler konu edinilir. 5. Hâtýrât-ý Ab-
durrahman Kâmil. 1903’te yazýlan 33 va-
raklýk bu eser de Kâmil Þahin’in özel ki-
taplýðýndadýr. 6. Æa½îdetü £Abdirra¼mân
Kâmil. Ebü’l-Feth Ali b. Muhammed el-
Büstî’nin zühde dair meþhur kasidesinin
Arapça þerhidir. 1904’te yazýlmýþ olup Hâ-
týrât-ý Abdurrahman Kâmil’in içindedir
(vr. 29b-31b). 7. Evliyâ, Ulemâ ve Þuarâ-
dan Alfabetik Sýraya Göre Bazý Zatla-
rýn Hayat Hikâyeleri. 160 sayfadan iba-
ret müellif hattý nüshasý Kâmil Þahin’in
özel kitaplýðýndadýr. 8. Nakd-i Hâtýr. Ah-
lâka dairdir (Amasya Beyazýt Ýl Halk Ktp.,
nr. 1708/1, müellif hattý). Abdurrahman
Kâmil Efendi’nin Amasya Beyazýt Camii’n-
deki vaazlarýndan oluþan Tefsir Dersleri
Notlarý ve Hz. Peygamber’in Risâleti
adlý bir eseri daha mevcut olup bir bölü-
mü Kâmil Þahin’in özel kitaplýðýndadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Abdurrahman Kâmil Yetkin, Hâtýrat, Kâmil Þa-
hin özel kitaplýðý; Ali Sarýkoyuncu, Millî Mücade-
lede Din Adamlarý, Ankara 1997, I, 199-212, 267-
272; a.mlf., Atatürk ve Din Adamlarý, Ankara
2002, s. 192-205, 233; Recep Çelik, Milli Müca-
delede Din Adamlarý, Ýstanbul 1999, I, 423-441;
Osman Fevzi Olcay, Amasya Ünlüleri, Amasya
2002, s. 14-16; Mehmet Kýlýç, Amasya Genelgesi
ve Protokolü, Ankara 2004, s. 41-50, 136; Kâmil
Þahin, “Gâzi Mustafa Kemal Paþa’nýn Amasya’-
ya Geliþi ve Abdurrahman Kâmil Efendi ile Gö-
rüþmesi”, I. Amasya Araþtýrmalarý: 13-15 Hazi-
ran 2007 (ed. Yavuz Bayram), Amasya, ts. (Amas-
ya Valiliði), I, 403-406; a.mlf., “Yetkin, Abdur-
rahman Kâmil”, Yeni Türk-Ýslâm Ansiklopedisi,
Ýstanbul 1995, örnek fasikül, s. 133 (maddenin
yazýmýnda Abdurrahman Kâmil Efendi’nin toru-
nu Nafiz Yetkin’den alýnan bilgilerden de fayda-
lanýlmýþtýr).

ÿKâmil Þahin

– —
YETKÝN, Ahmet Emri

(1886-1974)

Son dönem âlimlerinden, þair.˜ ™

Kendi yazdýðý hal tercümesine göre
ulemâ soyundan gelen bir ailenin çocuðu
olarak Amasya’da doðdu. Babasý Amasya
müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi’dir.
Adý ve mahlasý ebced hesabýna göre do-
ðum yýlýný (304:1304/1886-87) verir. Mek-
teb-i ibtidâîden sonra iki buçuk yýl rüþdi-
yede okudu. Ardýndan babasýnýn müder-
ris olduðu Amasya Bekir Paþa Medresesi’-
ne devam ederek icâzet aldý (1908). Dinî
ilimler alanýnda kendini geliþtirmek üzere
amcasý Mustafa Sâdýk ile Köprülü Musta-
fa Tevfik ve Köprülü Ârif Fâzýl efendilerin
camilerde verdikleri dersleri takip etti;
Amasya ulemâsýndan Hâfýz Þerif Efendi’-
den ferâiz okudu. 1907’de açýlan Dârülmu-
allimîn’i bitirdi ve 1911’de girdiði imtihan-
da baþarý gösterince dersiâm oldu. 1907’-
de ilkmektep muallimliðiyle baþladýðý me-
muriyet hayatýnda Amasya Þer‘iyye Mah-
kemesi kâtipliði (1911), Dârü’l-hilâfe Med-
resesi’nde Türkçe ve kitâbet muallimliði
(1912), yine Amasya’da tahakkuk kâtipliði
(1926) ve nâfia ambar memurluðu (1927),
1930-1943 yýllarý arasýnda nâfia amele kâ-
tipliði görevinde bulundu ve buradan emek-
liye ayrýldý. 6 Mayýs 1974’te vefat eden Ah-
met Emri, Kültepe civarýndaki yeni kab-
ristanda defnedildi. Vefatý üzerine Meh-
med Çavuþoðlu altý beyitlik bir þiir yazmýþ
ve, “Ýrciî emri ile gitti bekaya Emrî” mýs-
raý ile ölümüne tarih düþürmüþtür. Hat-
tat Ali Alparslan’ýn ta‘lik hatla yazdýðý bu
þiir mezar taþýna hakkedilmiþtir.

Eserleri. 1. Tu¼fetü’l-iÅvân (Kahire
1375/1956). Müellifin Arapça üç kaside-
sinden oluþmaktadýr. 2. Sübha-i Emrî (An-
kara 1971). Sekiz þiirin yer aldýðý on beþ
sayfalýk risâleye Ömer Nasuhi Bilmen ve
Ýbnülemin Mahmud Kemal kýsa birer tak-
riz yazmýþtýr. 3. Na³amâtü’l-anâdîl fî ri-
yâ²ý em¦ileti’l-£Avâmil. Birgivî’nin nah-
ve dair el-£Avâmil’inde verdiði misallerin
Arapça açýklamasýdýr. 4. Ýbrete Sâik Bir
Nazm-ý Râik. Ahmet Emri’nin yirmi üç
beyitlik bu þiiri Amasya’da bir dostu tara-
fýndan ta‘lik hatla yazdýrýlarak çoðaltýlmýþ,
Ahmed Remzi Akyürek bunu yirmi üç ký-
ta ile taþtîr etmiþtir (Ahmet Remzi Akyü-
rek ve Þiirleri, s. 136-139). 5. Gül-i Sad-
berk. 104 beyitten oluþan Farsça bir man-
zumedir. 6. Müntehabât. Ahmet Emri
Efendi’nin hikmet ve öðüt türünden der-
lediði 100 beyit ve açýklamalarýndan iba-

lâmiyye üyeliðine tayini üzerine 1918’de
müftü tayin edilen Hacý Mehmed Tevfik
Efendi vefat edince (Kasým 1921) Gazi
Mustafa Kemal Paþa tarafýndan yeniden
Amasya müftülüðüne tayin edildi (Tem-
muz 1922) ve ölümüne kadar bu görevde
kaldý.

Abdurrahman Kâmil Efendi, Mustafa
Kemal Paþa’nýn 12 Haziran 1919’da Amas-
ya’ya geliþinde kendisini ilk karþýlayanlar
arasýnda yer aldý ve onunla uzun bir gö-
rüþmesi oldu. Ertesi gün Beyazýt Camii’n-
de Kâmil Efendi’nin cuma vaazýný dinleyen
Mustafa Kemal Paþa’nýn, “Eðer bu mem-
lekette Abdurrahman Kâmil Efendi gibi
on tane âlim olsaydý memleket bu hale
düþmezdi” dediði aktarýlýr. Vaazý sýrasýn-
da halka millî mücadelenin önemini an-
lattý ve Mustafa Kemal Paþa’yý cemaate
tanýtarak hakkýnda takdirkâr ifadeler kul-
landý. Abdurrahman Efendi’nin bu vaazý
þehirde büyük bir etki yaptý ve millî mü-
cadele için harekete geçilmesinde önem-
li rol oynadý. Daha sonra düzenlenen mi-
tingde de konuþan Abdurrahman Efendi
halký düþmana karþý mücadeleye teþvik
etti. Bu sýrada kurulan Amasya Müdâfaa-i
Hukuk Cemiyeti’nin on yedi üyesi arasýn-
da yer aldý. Öte yandan Abdurrahman Kâ-
mil Efendi’nin biriktirdiði altýnlarý bu ce-
miyeti desteklemek amacýyla Mustafa Ke-
mal Paþa’ya vermesi Millî Mücadele tari-
hinde dikkate deðer bir husus olarak kay-
dedilir. Abdurrahman Efendi 1920’deki
Zile isyanýnýn bastýrýlmasý esnasýnda ora-
ya gönderilmek istendiyse de yaþlýlýðýn-
dan dolayý gidemedi, fakat âsilere destek
vermemeleri için halký vaazlarýyla uyarma-
ya devam etti. 31 Aralýk 1941 tarihinde
vefat eden Abdurrahman Kâmil Efendi,

YETKÝN, Ahmet Emri

Amasya müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin’i, Ýsmet Ýnö-

nü’nün 1939 depremi sebebiyle Amasya’yý ziyareti sýrasýn-

da kendisini karþýlayan heyet arasýnda gösteren fotoðraf (ar-
ka sýrada sakallý)


