
Eski İran edebiyatını iyi bilen VahTd 
eski şairlere ve şiir kurallarına bağlı kal
mış, NizamY-i Geneevi'nin izinden gide
rek özellikle mesnevi tarzında daha ba
şarılı olmuştur. XX. yüzyılın ikinci çeyre
ğinde İran edebiyatında ortaya çıkan ye
nilik akımına şiddetle karşı çıkarak ye
nilik taraftarlarını zevksizlik, cahillik ve 
saygısızlıkla suçlamıştır. 

Eserleri. 1. RehCiver-i Ferfd. I. Dünya 
Savaşı yıllarında İsfahan ve Güney İran'
da meydana gelen olayları anlatan bir 
eserdir, iki cilt halinde yayımlanmıştır 
(Tahran ı 308- ı 3 ı ı hş.). 2. Man;p1me-i 
Sergüzeşt-i Erdeşir-i Pabekôn (Tahran 
ı 34 ı hş.). Yer yer Almanlar·ı öven ve İs
fahan ·da yaşanan olayları anlatan bir 
mesnevidir. 3. İnlplôb-ı Edebi (Tahran 
ı334 h ş). Destgirdf'nin çeşitli dergi ve 
gazetelerde çıkan şiirleri bugüne kadar 
toplu halde basılmamıştır. 

İlmi Neşirleri. Divôn-ı Kômil-i Baba 
Tôhir-i 'Uryôn (Tahran ı306 hş.); Côm -ı 
Cem yô Côm-ı Cihônnümô (Rükneddin 
Evhadi-i Meragi'nin, Tahran ı 307 h ş.); Di
van -ı K ii, imma~iim -ı Ferôl]ôni (Tah
ran ı 308- 1309 hş.); Divôn-ı Edibü'l-me
môlik-i Ferôl]ôni (Tahran 13 ı 2 hş ) ; Ley
li vü Mecnı1n (Nizami-i Gencevi'nin, Tah
ran 13ı3 hş.); Mal]zenü'l-esrôr (Tahran 
1313 hş.); Ijüsrev ü Şirin (Tahran 1313 
hş . ); Heftpeyker (Tahran ı3!6 hş.); İs

kendernôme (Tahran 1316 hş.); İ~bôlnô
me (Tahran, ts.); Şerefname (Tahran, ts.); 
Te?kire-i Naşrôbôdi (Tahran 1317 hş.); 
Divôn -ı Nizômi-i Geneevi (Tahran 1318 
hş ); Hezôr Enderz-i lfakim Ni:zômi (Tah
ran 1319 h ş ) ; Divôn -ı Cemdleddin İs
fahôni (Tahran ı 320 hş.); Divôn-ı Hôtif 
(13 ı 2 hş) 
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İzin ve ruhsat anlamına gelen 
tasawuf terimi 

(bk. iziN). 
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DESTÜR-i DEBİRİ 

( ı.s~~ .J.i--~ ) 
Muhammed b. Abdülhali~ 

ei-Meyheni'nin 
İslam diplomatiğinin ilk Farsça 
örneklerinden biri olan eseri. 

_j 

Samaniler ve Gazneliler devrinden iti
baren Farsça devlet dili olarak önem ka
zanmış, özellikle Büyük Selçuklular ile 
Harizmşahlar devrinde bütün devlet ya
zışmalarında kullanılmıştır. Bu devletle
rin hizmetinde bulunan münşilerin ka
leminden çıkan resmi ve özel yazılar hem 
kendilerinin edebi kudretini göstermek, 
hem de diğer münşilere örnek olmak 
üzere derlenerek münşeat mecmuaları 
meydana getirilmiştir. Ancak bu devlet
lerin yazışmalarını idare edenlerin uyma
ları ve uygulamaları gereken kuralları 

anlatan diplomatika rehberi niteliğinde 
bir eser yazılmamış veya yazılmışsa da 
günümüze ulaşmamıştır. İlhanlılar dev
rinden itibaren benzerlerine sıkça rast
lanan bu tür eserlerin ilk örneklerin
den biri olan DestUr-i Debirf, eski ta
rihli oluşu ve kendisinden sonra yazılan 
bu tür eserlerde bulunmayan maddele
ri ihtiva etmesi bakımından büyük önem 
taşır. 

Nisbesinden Horasan'ın Meyhene ka
sabasından olduğu anlaşılan Muham
med b. Abdülhalik hakkında kaynaklar
da bilgi yoktur. Eserin günümüze ula
şan tek nüshası Zilkade S7S'te (Nisan 
1180) istinsah edildiğine göre müellifin 
XII. yüzyılda yaşadığını söylemek müm
kündür. öte yandan eserin metninde ge
çen Melikşah (s 8), Harizmşah (s 9) gibi 
bazı isimlerden ve çağdaşı metinlerle 
yapılan karşılaştırmadan Büyük Selçuk
lular devrinde ve en geç VI. (XII.) yüzyı

lın başlarında telif edildiği anlaşılmak
tadır. 

MeyhenT eserin önsözünde, bir dostu
nun teşvikiyle inşa sanatında mübtedi 
olanlara yardımcı olmak için yazdığı bu 
eserini iki bölüme ayırdığını, birinci bö
lümde inşa sanatının "unvanat" denilen 
kurallarını, ikinci bölümde çeşitli mek
tup ve cevap örnekleriyle katipliğin fonk
siyonundan (ınakasıd-ı kitabet) bahsede
ceğini, daha sonra maliyecilik mesleği 
(sınaat- ı istifa') üzerinde duracağım, en 
sonda da muhasebe belgeleri (vesaik-i 
muhasebat) ve şer'i senetiere (sukük-i 
şer'iyye) dair örnekler vereceğini söyler. 
Ancak eserin muhtevası müellifin bu pla-
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nma uymamakta, diğer bazı konulara da 
yer verildiği görülmektedir. Katipliğin 

fonksiyonundan bahseden sayfalardan 
sonra ele alacağını söylediği konuların 

mevcut nüshada yer almaması, eserin 
tamamlanınayıp müsvedde halinde kal
dığı ve istinsahın müsveddeden yapıldı
ğı ihtimalini akla getirmektedir. 

Müellif eserin birinci bölümünde özel 
ve resmi yazışmalarda kullanılacak ka
lem, kağıt ve mürekkebin nitelikleri üze
rinde durduktan sonra kendisinden ön
ce hiçbir eserde görülmemiş ölçüde harf
lerin kelimelerdeki durumlarıyla Arapça 
ve Farsça kelimelerin imla kurallarını 

açıklamıştır. Daha sonra me~tupların 

maddi özellikleri ve muhtevalarının dü
zeni hakkında bilgi veren müellif, mek
tupların başında yer alan hitap ve lakap
larla dua cümlelerini ve unvaniarı örnek
lerle açıklamış, yazının kurutulması, yan
lış imianın düzeltilmesi gibi konuları ay
rıntılı olarak anlatmış, tevki', rik'a, tez
kire, kıssa , menşOr. tuğra gibi yazışma 
türleri hakkında açıklamalarda bulun
muştur. 

İkinci bölümde mektupların muhte
valarına ve gönderildiği kişilerin durum
larına göre ne şekilde yazılacağından 

bahsedilerek başlangıç ve sonuç cümle
leri üzerinde durulmuştur. "İhvaniyyat" 
adını verdiği özel mektuplar iştiyak, şi

kayet, taziyet, inayet gibi türlere ayrıl
mış, bu tür mektuplarla bunlara verile
cek cevaplar örneklerle açıklanmıştır. 

"Sultaniyyat" denilen resmi yazışmaları 
anlatırken menşOr-ı riyaset, menşOr-ı 
kaza, menşOr-ı işraf, menşOr-ı amil, men
şOr-ı şahne, çeşitli mahzarlar, cemaat
name, ittifakname ve güvahT örnekleri 
verilmiştir. Eserin sonunda yer alan 21 
Zilkade S7S ( 18 Nisan 1180) tarihli itti
faknarnede bulunan muhasebe kaydı si
yakat rakamlarının en eski örneklerin
den biriyle yazılmıştır. Süleymaniye Kü
tüphanesi' nde (Fatih, nr. 4074, vr. 51 a_ 

IOO b) bir mecmuanın içinde bulunan yaz
ma nüshanın başındaki boş varakta Ki
tôbü'r-Resô,il bi'l-Fôrisiyye diye ad
landırılan esere müellifin özel bir ad ver
mediği anlaşılmaktadır. Eser Adnan Sa
dık Erzi tarafından muhtevasına uygun 
olarak Destur-i Debiri adıyla yayımlan
mıştır (Ankara 1962). 
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