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Ta ri hi Araş tır ma ve Uy gu la ma Mer ke zi Der gi si: 
OTAM, sy. 12, An ka ra 2001, s. 157-171; a.mlf., 

“Os man lı Dev le tin de Sı kı yö ne ti min Do ğu şu ve 
İlk Uy gu la ma la rı”, As ke ri Ta rih Araş tır ma la rı 
Der gi si, sy. 1, An ka ra 2003, s. 15-30; Şe ref Gö-

zü bü yük – Suna Ki li, Türk Ana ya sa Me tin le ri, 
İs tan bul 2000, s. 31 vd.; Pı nar Ta şer, Mü ta re ke 
Dö ne min de Divân-ı Harb-i Ör fi ler: 1918-1922 
(yük sek li sans te zi, 2005), Ana do lu Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 4-25, 44-92, 164-
167; Fe ri dun Ata, İş gal İs tan bul’un da Teh cir 
Yar gı la ma la rı, An ka ra 2005, s. 256-258; a.mlf., 

Sü ley ma ni ye li Nem rut Mus ta fa Pa şa, İs tan bul 
2008, s. 66-78; “Dîvân-ı Harb-i Örfî Mu ha ke-
ma tı Za bıt Ce ri de si”, Takvîm-i Vekåyi‘, sy. 3540-
3772, İs tan bul 5 Ma yıs 1335-10 Şu bat 1336; a.e., 
sy. 3837, 26 Ni san 1336; Na ci Şen soy, “Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu nun Sı kı Yö ne ti me Mü te al lik Mev-
zu atı Üze ri ne Sen te tik Bir De ne me”, İÜ Hu kuk 
Fa kül te si Mec mu ası, XII/1, İs tan bul 1947, s. 95 
vd.; İb ra him Fev zi Ak ma ner, “Tür ki ye’de As kerî 
Ka za’nın Ta rih çe si ve Te ka mü lü”, As kerî Ada-
let Mec mu ası, sy. 9, 10, 12, 14, An ka ra 1957-
59, tür.yer.; Ham di Ata mer, “Millî Mü ca de le ye 
Ka tı lan lar Hak kın da As kerî Yar gı tay Ka rar la rı”, 
BTTD, sy. 3 (1967), s. 5-6; Os man Akan de re, “İda-
ma Mahkûm Edi len Bir Hü kü met: Bi rin ci Tür ki ye 
Bü yük Mil let Mec li si’nin İlk İc ra Ve kil le ri He ye ti 
Hak kın da Çı kar tı lan İdam Ka rar la rı”, Sa kar ya 
Üni ver si te si Fen Ede bi yat Der gi si, X/2, Sa kar ya 
2008, s.185-241; a.mlf., “Da mat Fe rit Pa şa’nın 
IV. Hü kü me ti Dö ne min de Kuvâ-yı Mil li ye İle ri 
Ge len le ri Hak kın da Ve ri len İdam Ka rar la rı”, An-
ka ra Üni ver si te si Türk İn kılâp Ta ri hi Ens ti tü sü 
Ata türk Yo lu Der gi si, sy. 43, An ka ra 2009, s. 
343-406.

ÿZe ke ri ya Türk men

– —DÎVECÎ
ه ج ) ( ا

Saîd b. Ahmed
b. Muhammed ed-Dî ve cî

(1912-2000)

Iraklý tarihçi ve müzeci.˜ ™

Mu sul’da doğ du. As len Ha bur lu bir aile-

ye men sup tur. Ai le sin den Mu sul’a ge len 

ilk ki şi ye din ci gö bek ten de de si Câsim b. 

Zâ fir çok sa yı da de ve si ol du ğu ve de ve 

ker van la rıy la ti ca ret yap tı ğı için Türk çe 

“de ve ci” la ka bıy la anıl mış, Dî ve cî ai le si ay nı 

za man da ilim le meş gul ol muş tur. De de si 

Mu ham med Ağa ço cuk la rı nın öğ re ni miy le 

ya kın dan il gi len miş, özel lik le Saîd’in am ca-

sı Şeyh Os man ve ba ba sı Şeyh Ah med’in 

dil ve din ilim le ri ya nın da aklî ilim ler sa ha-

sın da da ye tiş me le ri için Mu sul’un meş hur 

ho ca la rın dan ders al ma la rı nı sağ la mış tır. 

Ba ba sı 1915 yı lın da Sin car ka za sı müf-

tü lü ğü ne ta yin edi lin ce ai le siy le bir lik te 

Sin car’a git ti. Saîd ilk eği ti mi ni bu ra da 

al dı ve Kur’an’ı ez ber le di. İlk ve or ta öğ-

re ni mi ni Mu sul’da ta mam la dı. Bu sı ra da 

ba ba sı ve am ca sı nın Hallâc-ı Mansûr Ca-

mii’nde dü zen le dik le ri ilim mec lis le ri ne 

ka tıl dı. 1930’da Bağ dat Yük sek Öğ ret men 

ben ze yen mah ke me ler ku rul du. An cak 

bu nun la da so run çö zü le me yin ce ka nu-

nun uy gu lan ma sı nın doğ ru dan mec li se 

bağ lı mah ke me ler ce ya pıl ma sı na ka rar 

ve ril di. Böy le ce 11 Ey lül 1920’de çı ka rı lan 

Firârîler Hak kın da Ka nun ile bu mah ke-

me le re İs tiklâl mah ke me le ri adı ve ril di. 

26 Ha zi ran’da oluş tu ru lan dîvânı harp le rin 

da va la rı ise İs tiklâl mah ke me le ri ne dev re-

dil di. Bu ara da 15 Şu bat 1921 ta ri hin den 

iti ba ren Kuvâ-yi Mil li ye ci ler’in gı ya bın da 

ve ri len ka rar lar kal dı rıl ma ya baş lan dı ve 

24 Ni san 1921 ta ri hin de Dîvân-ı Harb-i 

Örfî al dı ğı bir ka rar la Kuvâ-yi Mil li ye’ye ka-

tıl ma nın suç ol ma ya ca ğı nı, bu suç la may la 

mal la rı na ha ciz ko nan la rın üzer le rin de ki 

hac zin kal dı rıl ma sı ge rek ti ği ni be lirt ti, 

bu nun için bir tu ta nak ha zır lan dı. Tu ta-

nak ta Kuvâ-yi Mil li ye ci ler’i suç lu say ma nın 

va tan sa vun ma sı gi bi şe ref li bir iş le çe liş-

ti ği de be lir til di. Millî Mü ca de le’nin ar dın-

dan özel lik le Takrîr-i Sükûn Ka nu nu’nun 

ka bu lün den son ra ki sü reç te teş kil edi len 

İs tiklâl mah ke me le ri de bir yer de Dîvân-ı 

Harb-i Örfî tar zın da ça lış ma lar yü rüt tü. 

Öte yan dan ek se ri yet le Cum hu ri yet dö ne-

mi nin ilk sı kı yö ne tim ya sa sı ka bul edi len 

ve II. Dün ya Sa va şı yıl la rın da mec lis te gö-

rü şü lüp onay la nan 22 Ma yıs 1940 ta rih li 

Örfî İda re Ka nu nu da ha son ra ki dö nem-

ler de sı kı yö ne tim uy gu la ma la rı na te mel 

teş kil ede cek tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, BEO, nr. 340905, 340979; BA, MV., 213/ 

62; 249/234; Ge nel kur may ATA SE Ar şi vi, ORH 
(Os man lı-Rus Har bi) Ka ta lo ğu, Ku tu 10, Göm-
lek 71, Bel ge 71/103; Ku tu 52, Göm lek 45, Bel-
ge 45/1; Ku tu 104, Göm lek 168, Bel ge 168/1; 
Düs tur, Bi rin ci ter tip, İs tan bul 1296, IV, 4-20; 
a.e., İkin ci ter tip (1330), II, 668-674; a.e., İkin ci 
ter tip (1336), VII, 716-717; Sar kis Ka ra koç, Kül-
liyyât-ı Kavânîn, TTK Ktp., IV, nr. 4565; Vas-

fi Ra şid Se viğ, As kerî Ada let, An ka ra 1955, s. 
100 vd.; a.mlf., “As kerî Mu ha ke me Usûlü”, AÜ 
Hu kuk Fa kül te si Der gi si, XI/1-2, An ka ra 1954, 
s. 15; Si na Ak şin, İs tan bul Hü kü met le ri ve Millî 
Mü ca de le, İs tan bul 1983, tür.yer.; Ah met Tu ran 

Al kan, II. Meş ru ti yet Dev rin de Or du ve Si ya set, 
An ka ra 1992, tür.yer.; Mec lis-i Me bu san En cü-
men Maz ba ta la rı ve Tekâlif-i Kanûni ye ile Sa id 
Ha lim ve Meh med Ta lat Pa şa lar Ka bi ne le ri Aza-
la rı nın Di van-ı Âli ye Sevk le ri Hak kın da Be şin-
ci Şu be ce İcrâ Kı lı nan Tah ki kat, Cilt 1. Dev re 
3. İç ti ma Se ne si 5. Se ne 1334, An ka ra 1993, s. 
75-256; Ze ke ri ya Türk men, Os man lı Meş ru ti ye-
tin de Or du-Si ya set Ça tış ma sı, İs tan bul 1993, 
s. 99-129; Er gün Ay bars, İs tiklâl Mah ke me le ri: 
1920-1927, İz mir 1995, I, 31-33; Os man Kök sal, 

Ta rih sel Sü re ci İçin de Bir Özel Yar gı Or ga nı Ola-
rak Divân-ı Harb-i Ör fi ler: 1877-1922 (dok to ra 
te zi, 1996), AÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 17, 
37-39; a.mlf., “Os man lı Dev le ti nin Son Dö ne min-
de Örfî İda re Uy gu la ma sı”, Türk ler (nşr. Ha san 
Ce lal Gü zel v.dğr.), An ka ra 2002, XI II, 795-804; 
a.mlf., “Os man lı Dev le tin de Sı kı yö ne tim ile İl gi-
li Mev zu at Üze ri ne Bir De ne me”, AÜ Os man lı 

ve bu ka nun da bu lun ma yan fi il ler hak kın-

da da mül ki ye ce za ka nun la rı nı uy gu la ya-

ca ğı kay de dil di (md. 13). Dîvânı harp ler den 

çı kan hü küm ler den “mücâzât-ı te’dîbiy-

ye” ile ida mın ha ri cin de “mücâzât-ı 

terhîbiy ye”yi kap sa yan la rı, en bü yük örfî 

ida re âmi ri nin is te ği ve idam ce za sı nı 

mah ke me ye bil dir me si ha lin de re’sen 

As kerî Tem yiz Mah ke me si’nce tem yi zen 

in ce le ne cek ti (md. 14). Dîvânı harp ler den 

mücâzât-ı terhîbiy ye ile il gi li olan hü küm-

ler pa di şah em riy le in faz edi le cek ti (md. 
15). Dîvânı harp ler hü küm le ri ni ço ğunluk-

la ve rir ken idam hü küm le rin de üç te iki 

oy şart tı (md. 16). 23 Ni san 1920 ta rihli 

Dîvân-ı Harb-i Örfî Ka rarnâme si’nde dîvâ-

nı harp le rin idam ce za sı nı it ti fak la ya da 

üç te iki oy la ve di ğer ce za la rı ço ğun luk la 

ve re ce ği ne dik kat çe kil mek tey di (md. 5).

Dîvân-ı harb-i örfînin Kuvâ-yi Mil li ye 

ha re ke ti ni hu kukî yön den mahkûm et me 

yo lun da ça lış ma la ra gi riş ti ği bi lin mek te-

dir. Da mad Fe rid Pa şa hü kü me ti, ön ce lik le 

Nem rud Mus ta fa Pa şa’nın baş kan lık et ti ği 

I. Dî vân-ı Harb-i Örfî’de Mus ta fa Ke mal 

Pa şa’yı ve ya kın ar ka daş la rı nı yar gı la dı. 

Kuvâ-yi Mil li ye men sup la rı idam da hil çe-

şit li ce za la ra çarp tı rıl dı. Gı ya ben yar gı la-

nan Mus ta fa Ke mal Pa şa ve ar ka daş la rı 

ida ma mahkûm edil di (15 Ha zi ran). Böy le-

ce Bü yük Mil let Mec li si’nin ilk İc ra Ve kil le ri 

He ye ti üye le ri de ida ma mahkûm edil di 

ve ida ma mahkûm edil miş bir hü kü met 

or ta ya çık tı. Bu ka rar, 24 Ma yıs 1920 ta-

ri hin de sa nık la rın ele ge çi ril me si ha lin de 

tek rar yar gı lan mak üze re pa di şah ta ra fın-

dan onay lan dı.

Öte yan dan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li-

si’nin açı lı şın dan iki gün son ra me bus lar-

dan Meh med Şük rü Bey baş kan lı ğa, Millî 

Mec lis’in ka rar la rı aley hin de bu lu nan la-

rın ya da bun la ra uy ma yan la rın va tan 

ha ini sa yıl ma sı ve va ta na iha net su çuy la 

yargılan ma sı nı is te yen bir öner ge ver di. 

Bazı iti raz la ra rağ men bu öner ge 29 Ni-

san 1920’de Hıyânet-i Va ta niy ye Ka nu nu 

haline dö nüş tü rü lüp ka bul edil di. Ka nu-

nun 1. mad de siy le Tür ki ye Bü yük Mil let 

Mec li si’nin meş ru lu ğu na kar şı ayak la-

nan ya da söz le, ya zıy la ya da doğ ru dan 

doğ ru ya bi le rek fa ali yet gös te ren ve ya 

fe sat ha re ket le ri ne gi ri şen ya hut ya yın-

da bu lu nan lar va tan ha ini sa yı la cak tı. 2. 

mad de ye gö re va tan ha ini olan lar ası la-

rak idam edi lir ken kış kır tı cı la rı na Ce za 

Ka nu nu’nun 45 ve 46. mad de le ri uya-

rın ca ce za ve ri le cek ti. Bu nun üze ri ne 26 

Ha zi ran’da uy gu la ma ya bel li bir dü zen 

ver mek için İs tan bul’da ki dîvânı harp le re 
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BİB Lİ YOG RAF YA :

Ah med Mu ham med el-Muhtâr, TârîÅu £ule mâßi’l-
Mev ½ıl, Mu sul 1961, I, 48-57; K. Avvâd, Mu£ce mü’l-
müßel lifîne’l-£Irâšıyyîn, Bağ dad 1969, II, 42-43; 
Hamîd el-Mat baî, el-MüßerriÅ Sa£îd ed-Dî ve cî, Bağ dad 
1988; Sabâh Nûrî el-Merzûk, Mu£ce mü’l-müßel lifîn 
ve’l-küttâbi’l-£Irâšıyyîn: 1970-2000, Bağ dad 2002, III, 
319-320; Ab dül mün‘im el-Gulâmî, “Mi ne’l-Üme mi’l-
Mev ½ıliy ye ti’l-£arîša Âli’d-Dî ve cî”, Øada’l-a¼râri’l-
Mev ½ıliy ye, sy. 147, Mu sul 29 Ağus tos 1952; Ab-

dülvâhid Zen nûn Tâhâ, “ed-Dî ve cî, Sa£îd b. A¼med”, 
Mv.AU, IX, 473-476.

ÿMus ta fa De mir ci

– —DOERFER, Gerhard
(1920-2003)

Alman Türkologu.˜ ™

8 Mart 1920’de Al man ya’nın Kö-

nigsberg (II. Dün ya Sa va şı’ndan son ra 
Rusya top ra ğı ola rak Ka li nin grad) şeh-

rin de doğ du. Ba ba sı Franz pos ta me mu-

ruy du. İl koku la bu ra da baş la yan Ger hard 

ço cuk luk yıl la rın da şe hir de ya şa yan Çin-

ge ne ler’e il gi duy du ğu nu, bun la rın ile ri de 

şar ki yata yö nel me sin de et ki li ol du ğu nu 

söy ler. 1928’ de ai le si Ber lin’e ta şı nın ca 

bu ra da il ko ku la de vam et ti. 1930-1938 

yıl la rın da Rei nicken dorf Re algy mna si-

um’da oku du. 1932 ve 1933’te Al man İz-

ci Der ne ği’nde bu lun du. Bu yıl lar da tam 

öz gür lü ğü, mil li yet çi lik ger gin li ği ol ma yan 

va tan se ver li ği, ro bot lu ğa var ma yan di-

sip li ni ve hoş gö rü yü ya şa dı ğı nı söy ler, bu 

dö ne mi genç li ği nin en gü zel yıl la rı ka bul 

eder (JTS, XI II [1989], s. i). 1938-1945 

yıl la rın da zo run lu ola rak dev let iş le rin de 

ça lış tı ve as ker li ği ni tel siz ci ola rak yap tı. 

Bir sü re tu tuk lu kal dı ğın dan sa vaş son ra-

sın da “si yasî gü ve nil mez” di ye ni te len di, 

bu se bep le su bay ola ma dı. 1946 yı lı nın 

ba ha rın da Ber lin’e dön dü. Ray dö şe me, 

hen dek kaz ma, mo loz kal dır ma, ek mek 

sat ma gi bi iş ler de ça lış tı. Bu ara da ak şam 

oku lu na de vam et ti ve 24 Ma yıs 1949’da 

li se yi bi tir di.

1949-1951 ara sın da Ber lin Hum boldt 

Üni ver si te si’nde Ro man di li ve ede bi ya tı 

ile İn gi liz di li ve ede bi ya tı oku du. Arap ça 

ve İslâm bi lim le ri tah sil et ti. Üvey ba ba sı-

nın iş le ri bo zu lun ca ai le si ne maddî kat kı-

da bu lun mak için öğ re ni mi ne ara ver di. 

1952-1954 yıl la rın da Ber lin Fre ie Üni ver-

si te si’ne de vam ede rek burs lu öğ ren ci 

sı fa tıy la tah si li ni sür dür dü. Ken di sin den 

“ho cam” di ye söz et ti ği Karl He in rich 

Men ges’ten Tür ko lo ji ve Al ta is tik, Walt-

her Bra une’dan İslâm bi lim le ri ya nın da 

Arap ça ve Süryânîce, Olaf Han sen’den 

İran di li ve ede bi ya tı ders le ri al dı. Ay rı ca 

Ot to Spies’in ge nel dil bi li mi ders le ri ne 

(Mu sul 1982), et-Ter bi ye ve’t-ta£lîm 

fi’l-İslâm (Mu sul 1982; Ja pon ca ve Ma-
lay ca’ya çev rilmiş tir), el-Mû ciz fi’¹-¹ıb-

bi’l-İslâmî (Kü veyt 1989).

Ma ka le: “Øınâ£âtü’n-nisâß fi’l-Mev ½ıl” 

(et-Tü râ ¦ü’ş-şa£bî, sy. 7 [Bağ dat 1971], 
s. 161-190); “el-Fik rü’l-£il miy yü’l-£Arabî fî 

şaÅ ½i’l-£Abbâs b. Firnâs ¼akîmi’l-En de lüs” 

(el-Li sâ nü’l-£Arabî, VI II/1 [Ra bat 1971], s. 
282-288); “MaÅ¹û¹âtü med re se ti’r-Rıdvânî 

fi’l-Mev ½ıl” (el-Mevrid, I/3-4 [1972], s. 189-
197); “E³ånî ¼afelâti’z-zevâc fi’l-Mev ½ıl” 

(et-Tü râ ¦ü’ş-şa£bî, sy. 5 [Bağ dat 1973], s. 
89-106); “¥üseyn b. İs¼âš el-£Abbâdî” (Câ-
mi£atü’l-Mev ½ıl, sy. 4 [Mu sul 1974], s. 85-
99); “el-Bey tü’l-Mev ½ılî” (et-Türâ¦ü’ş-şa£bî, 
sy. 6 [Bağ dat 1975], s. 21-47); “Naš dü’½-½ıla 

ve’l-hedâyâ” (el-Meskûkât, sy. 7 [Bağ dat 
1976], s. 128-132); “TaÅ lî ½ü’l-Æuds min ey-

di’½-Øa lî biy yîn” (er-Risâle tü’l-İslâmiy ye, sy. 
135 [Bağ dat 1400], s. 30-43). Ne şir: Yâsîn 

b. Hay rul lah el-Hatîb el-Öme rî, Mün ye-

tü’l-üdebâß fî târîÅi’l-Mev ½ıli’l-¼adbâß 

(Mu sul 1950); Ni co la Sü yû fî, Mecmû£u’l-

ki tâ bâ ti’l-Mu¼ar re re fî ebni ye ti’l-Mev-

½ıl (Bağ dat 1956); Şeyh Fet hul lah el-Kå dirî 

el-Mev sılî, Mel¼ame tü’l-Mev ½ıl (Bağ dat 
1965); Ah med b. Hayyât el-Mev sı lî, Ter-

ce me tü’l-ev liyâß fi’l-Mev ½ı li’l-¼ad bâß 

(Mu sul 1966); Mu ham med Emîn b. Hay-

rul lah el-Ömerî, Men he lü’l-ev liyâß ve 

meş re bü’l-a½fiyâß min sâ dâ ti’l-Mev ½ı-

li’l-¼adbâß (I-II, Mu sul 1967-1968); Sey yid 

Halîl el-Basîr, Urcûze tü Sey yid ƒalîl el-

Ba½îr (Bağ dat 1967). Dî ve cî eser le ri ni mü-

ze ci ki şi li ği ve bi ri ki miy le alan araştır ma-

la rı na da ya lı bul gu lar, ar ke olo jik ve ri ler, 

o gü ne ka dar bi lin me yen yaz ma eser ler, 

vak fi ye ve be rat lar, ye rel sözlü ta rih der-

le me le ri gi bi ve ri ler le ay rı ca zen gin leş tir-

miş tir. Onun kur du ğu Mu sul Me de ni yet 

Mü ze si, Mart 2015 ta ri hin de si lâh lı bir 

grup ta ra fın dan tah rip edil miş, de ğer li 

ar ke olo jik eser ler kı rıl mış, na di de ki tap lar 

ya kıl mış tır.

Oku lu’na kay dol du. Bu ra da Ah med Ha san 

ez-Zeyyât, Sâtı‘ el-Husrî, Dervîş el-Mik-

dâ dî, Tâhâ Hâşimî gi bi din âlim le rin den 

et ki len di. Me zun ol duk tan son ra 1951 

yı lı na ka dar öğ ret men lik yap tı. Ay nı yıl 

el-Âsârü’l-âmme mü dür lü ğü ne ge ti ril di. 

Mu sul’da ilk mü ze ola rak Me de ni yet Mü-

ze si’nin ku ru luş ha zır lık la rı nı ta mam la dı 

ve açı lı şın da bu ra nın mü dür lü ğü ne ta yin 

edil di (27 Mart 1952). Mü ze de zen gin bir 

kü tüp ha ne kur ma yı ba şar dı. 1965’te el-

Mec mau’l-il miy yü’l-Irak¢’ye üye se çil di. 30 

Ekim 1968 ta ri hi ne ka dar Mu sul’da mü ze 

mü dür lü ğü gö re vi ni sür dür dü. Bu gö re vi 

sı ra sın da 220 adet el yaz ma sı ese ri tas-

nif edip bun la rı Me cel le tü’l-Ma£he di’l-

maÅ ¹û ¹âti’l-£Ara biy ye’de (cilt IX, Ka hi re 
1963) ya yım la dı. Eği tim ve bi lim ala nın da-

ki birçok ko mis yon da ça lış tı. Yak la şık otuz 

al tı yıl lık bir ça lış ma nın ar dın dan emek li ye 

ay rıl dı. 1969’da Müs tan sı riy ye ve 1974’te 

Mu sul üni ver si te le rin de gö rev yap tı. 

1973’ te Mu sul Arap Kül tür Ce mi ye ti’nin 

ku ru luş ça lış ma la rı na ka tıl dı ve ilk sek re-

ter li ği ni üst len di. 1978’de Bağ dat Bey tül-

hik me si’ni kur mak için se çi len se kiz ilim 

ada mı için de o da var dı. 1982’de Ku zey 

Irak Böl ge si Ta rihî Eser ler ve Kül tür Var-

lık la rı Ge nel Mü dür lü ğü’ne mü şa vir ola rak 

ta yin edil di. 1987’de Arap Ta rih çi le ri Bir li ği 

ödü lü ne lâyık gö rül dü. Tu nus, Mı sır, Su udi 

Ara bis tan, Su ri ye, Lib ya ve Tür ki ye’de dü-

zen le nen bir çok kon gre ye ka tıl dı, kon fe-

rans lar ver di. 24 Ocak 2000’de ve fat et ti. 

Fatîn Yûnus el-Mu â dı dî, Sa£îd ed-Dî ve cî: 

¥ayâtühû ve â¦â ru hü’l-£il miy ye adıy la 

yük sek li sans te zi ha zır la mış tır (2000, Kül-
liy ye tü’l-âdâb Câ mi atü’l-Mev sıl).

Eser le ri. Te lif: el-Fü tüv ve fi’l-İslâm 

(Mu sul 1945), el-Emîr ƒâlid b. Yezîd el-

Üme vî (Dı maşk 1952), £Ašåßilü Æu reyş 

(Ka hi re 1954; Mu sul 1955), Bey tü’l-¼ik-

me (Mu sul 1955, 1972, 1975; Ja pon ca’ya 
çev ril miş tir), el-ƒıdemâtü’l-İc ti ma£iy ye 
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