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lerde ise debir- bad adı verilen kişi de
birlik görevini yerine getiriyordu. 

Zamanla önemleri daha da artan de
birlerin nitelikleri hakkında yazılan eser
lerde bunların erdemli, namuslu ve ge
niş kültür hazinesine sahip kişiler olma
sı gerektiğine işaret edildikten sonra 
mektuplarda dikkat edilecek noktalar 
kalem ve mürekkepten başlayarak ay
rıntıları ile anlatılmıştır. 

Genç debirler şahın sarayında eğitil

dikten sonra devlet daireler inde görev
lendirilirdi. Debirlerin zeka ve kabiliyet
leri başdebir tarafından takdir edilir. be
ğenilenlerden her biri şaha sunulur ve 
kendisine mülazım olduğuna dair fer
man verilirdi. Böylece debirler bürokra
siye dahil olur ve halkın üzerinde imti
yazlı bir tabaka haline gelirlerdi. Daha 
sonra kurulan Samani, Abbasi. Gazneli 
ve Selçuklu devletlerinde görülen bürok
ratik yapı . ve divan teşkilatları. Sasani
ler'deki bu anlayışın ve kurumun bir de
vamı mahiyetinde olmuştur. 

De bir tabiri Gazneli ve Selçuklular' da 
SasanTier'e göre daha dar bir anlamda, 
katip ve memur karşılığı olarak kullanıl
mıştır. Debirlerin çoğu Divanü'r-resail'
de (Selçuklular' da Divan-ı inşa/ Tuğra) ça
lışırdı. Önceleri Divanü' r- resail debirle
rinden olan Ebü'I-Fazl ei-Beyhaki daha 
sonra bu divanın reisi olmuştur. Kay
naklarda debir-i saray, debir-i hizane, 
debir-i nevbeti ve debir-i hazret (huzur) 
gibi görevlilerden bahsedilir (Beyhaki, I, 
2 I4; Il, 460; III. 984 ; Hasan-ı Enveri, s. 
I80). Nizamülmülk Siyasetname adlı ese
rinde debirlerin itikadı düzgün, kabili
yetli. ehil kişilerden olmaları gerektiği

ni, Nizarni-i Arüzi de Çehtir MaJ:ı:ale'de 
bu sanatın mahiyetini ve ideal bir debi
rio vasıflarını anlatır (s. 19-23). Yine bu 
devirde, yeni başlayanlara yardımcı ol
mak için inşa sanatının usullerini. ince
liklerini anlatan. örnek metinler veren 
DestUr-i Debiri (XII. yüzyılın başı) gibi 
eserlerin ve münşeat mecmualarının ya
zılmış olması bu kurumun ne kadar cid
diye alındığını göstermektedir. 

Delhi Sultanlığı'nda (1206-1555), Gaz
neli ve Selçuklular'a nisbetle devlet teş
kilatında debirin daha fazla yer aldığı 
görülür. Merkezi hükümetle mahalli ida
reler ve diğer devletler arasındaki res
mi yazışmalar. çok sayıda debirin çalış
tığı Divan-ı İnşa'da hazırlanıyordu. Bu 
arada valilerin ve diğer memurların di
lekleri sultana arzedilir ve cevapları baş
vuranlara ulaştırılırdı. Bütün fermanları 
da bizzat debir-i has yazardı. 
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iran'da hüküm süren Kaçarlar'da (I 779-
1929) debir kelimesinin daha çok bir la
kap olarak kullanıldığı görülür. Divan-ı 
Has münşiinin ve vezir-i resail-i hassa
nın lakabı "debirü'l-mülk", müstevfi-i di
vanın "debirü's-sultan", başka bir müs
tevfinin "debir-i hazret" ve yine muha
sip, müstevfi ve Darüşşüra - yı Kübera 
üyesi olan bir diğerinin lakabı da "debi
rü'd-devle" idi (ayrıca bk. KATiP ). 
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DEBİR, Selamet Ali 
( .r.!~ Js. c.. YL... ) 

(ö. 1292/1875) 

Urdu edebiyatında 
Kerbela şehidleri için yazdığı 

mersiyelerle tanınan şair. 
_j 

1218'de (1803) Delhi'nin Beliimaran 
semtinde doğdu. Babası Mirza Gulam 
Hüseyin tanınmış bir ailedendi. Selamet 
Ali babası ile birlikte Leknev'e gitti. Ora
da iyi bir öğrenim gördü. Şehrin ünlü bil
ginlerinden Arap ve İran dilleri ve ede
biyatları ile ilgili metinler okudu. Erken 
yaşta şiir yazmaya başladı. Mir Muzaf
fer Hüseyin Zamfr onu şiirde yetiştirdi. 
Oudh (Avaz) hakimi Vacid Ali Şah'ın tak-

dirini kazandı. Kısa sürede iyi bir şair 
olarak tanınan ve hemen hemen bütün 
hayatını mersiye yazmakla geçiren De
bir'in ömrünün sonlarına doğru gözleri 
kör oldu. 1856'da KalkOta'ya sürülen Va
cid Ali Şah gözlerini tedavi ettirmek üze
re Debir'i KalkOta'ya davet etti. O sıra
da Kalküta' da bulunan bir Alman göz 
doktorunun ameliyatı sayesinde gözleri 
gören Debir Leknev'e döndü. 1858'de 
Kanpür'a gitti, ertesi yıl oradan Azima
bad'a geçti ve 187S'te tekrar Leknev'e 
döndü. 30 Muharrem 1292'de (8 Mart 
1875) vefat etti ve evinin avlusuna gö
müldü. 

Çok yazması ve zorlanmadan şiir söy
lemesiyle diğer şairlerden ayrılan De
bir'in mersiyecilik konusunda tek rakibi 
Enfs'tir. Bu iki şair arasındaki rekabet 
okuyucuları Debirf ve Enisi (Debir ve Enis 
yanlıları) olarak ikiye ayırmıştır. Enis'in 
üslübunun sadeliği, beyitlerinin kolay 
anlaşılması ve fesahatine karşılık Debir 
mazmunlarının tazeliği. belagatı . ayrıca 

Arapça ve Farsça'daki derin bilgisi sa-
. yesinde Kur'an'dan, hadis ve makteı• 
kitaplarından şiirleri için sağladığı mal
zeme ile kendini gösterir. Mersiye bu iki 
şairle Urdu edebiyatında en yüksek nok
tasına ulaşmıştır. 

Eserleri. 1. Meraşi (I-Il, baskı yeri ve y ı

lı yok). z. Defter-i Matem. 1857 ve onu 
takip eden yıllardaki karışıklıklar sıra

sında kaybolan bu mersiyeler daha son
ra yeniden derlenmiştir (Leknev 1897). 
3. Meraşi-yi Debir (l-ll, Avaz Ekber ya
yınları, ts.) . 4. Meraşi-yi Mirza Debir (I
II, Leknev 1875-I876). S. Merşiyehô.-yi 
Mirza Debir (Leknev 1882) 6. RubQ ciy
yat-ı Mirza Debir (Leknev, ts.). 7. Ebva
bü'l-meşa, i b (Delhi, ts .). De bir'in tek 
mensur eseri, Yusuf kıssası ile Kerbela 
şehidleri hakkındadır. 
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(bk. KATiBi, Ali b. Ömer). 
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