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Sözlükte “yalnýz olmak, tek baþýna kalmak” anlamýndaki yütm kökünden türeyen yetîm kelimesi çeþitli nesnelerin tekliðini ifade eder. Meselâ benzeri zor bulunan ve sedeften tek çýkan iri inci tanesine
“dürr-i yetîm”, öncesinde ve sonrasýnda
þiir olmayan tek beyte “beyt-i yetîm” denir. Bu anlamdan hareketle babasý ölmüþ
çocuða da yetim (çoðulu eytâm, yetâmâ)
adý verilir. “Yütm”ün asýl mânasýnýn bir çocuðun babasýný kaybetmesi olduðu ve tek
baþýna kalma mânasýnýn buradan geldiði
þeklinde ikinci bir görüþ de vardýr (Lisânü’l-£Arab, “ytm” md.). Bir hadiste yetimin zayýflýðýna iþaret edilmiþtir (Ýbn Mâce, “Edeb”, 6). Babasýný kaybeden küçük
büyük herkese (sözlük anlamý bakýmýndan)
yetim denilebilirse de fýkýhta yetim henüz
bulûð çaðýna ermemiþ çocuklar hakkýnda
kullanýlýr. Bir hadiste de bulûð çaðýndan
sonra yetimliðin kalkacaðý belirtilmiþtir
(Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 9). Çocuðun nafakasýný temin etme, haklarýný koruma ve
onu yetiþtirmede babanýn daha çok rolü
bulunduðundan yetimlik özellikle babaya
baðlanmýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “ytm” md.). Arapça’da annesini kaybeden çocuk için aciyy, hem annesini hem
babasýný kaybeden çocuk için latîm kelimeleri varsa da gerek konuþma dilinde gerekse yazýlý metinlerde yetim bütün bu durumlarý ifade etmektedir. Günümüzde bazý Arap ülkelerinin mevzuatýnda yetim,
anne ve babasýndan her ikisini veya birini
kaybeden yahut babasý veya hem annesi hem babasý bilinmeyen çocuklarý ifade
eder (Abdullah b. Nâsýr b. Abdullah esSedhân, s. 50). Bazý Ýslâm ülkelerinde ebeveynden birinin kaybolmasý, çocuðu terketmesi yahut boþanma sonucu ondan
uzaklaþmasý gibi sebeplerle ortaya çýkan
hükmî yetimlik de yetim tanýmý içerisinde görülmektedir. Babalarý ölmüþ olan çocuklara bulûð çaðýna girdikten sonra da
mecazen yetim denilebilir. Nitekim müþrikler Hz. Muhammed’e küçümsemek
amacýyla “Ebû Tâlib’in yetimi” derlerdi. Ay-

rýca evlendirilirken kendisine danýþýlmasý
gerektiðini bildiren bir hadiste babasýný
küçük yaþta kaybeden yetiþkin kýz için “yetîme” lafzý kullanýlmýþtýr (Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 23, 25). Türkçe’de yetim kelimesi genelde babasý ölmüþ çocuðu ifade etse de
bazý yerlerde Arapça’da olduðu gibi geniþ
bir kullanýma sahiptir. Sadece annesini veya hem annesini hem babasýný kaybeden
çocuða daha çok öksüz denilir.
Câhiliye döneminde kabileler arasý savaþlarda ve yýllarca süren kan davalarýnda
ölenler arkalarýnda çok sayýda yetim býrakýyordu. Arap yarýmadasýnda kýzlara, eli
silâh tutmayan çocuklara, yaþlýlara ve kadýnlara genellikle miras hakký tanýnmaz,
yetimlere de babalarýndan kalan mal verilmezdi. Bazý yetim kýzlar vasîleri tarafýndan evlendirilerek mehirlerine el konur,
bazan da vasîleri sýrf mallarýna sahip olmak için onlarla evlenirlerdi. Kur’an’da yirmi iki âyette yetimlerle ilgili meselelere
temas edilmiþ ve yetimlere karþý iyi davranýlmasý emredilmiþtir. Bu husus Allah’a
iman ve ibadet yanýnda anýlmýþ (el-Bakara 2/177; en-Nisâ 4/36), yetimlerin itilip kakýlmasý ve onlara karþý ilgisiz davranýlmasý
kýnanmýþ (el-Fecr 89/17; el-Mâûn 107/2),
yetimlerin küçümsenip kendilerine kötü
muamelede bulunulmasý yasaklanmýþtýr
(ed-Duhâ 93/9). Müminler muhtaç durumdaki yetimleri doyurmaya, onlarý malî yönden desteklemeye ve yaþam þartlarýný düzeltmeye teþvik edilmiþtir (el-Bakara 2/215,
220; en-Nisâ 4/8; el-Ýnsân 76/8; el-Beled
90/15). Medine döneminde devlet gelirlerinden ganimet ve fey içinde yetimlerin
hakký olduðu bildirilmiþ, bu hakkýn ödenmesine gelirlerin harcama kalemleri arasýnda yer verilmiþtir (el-Enfâl 8/41; el-Haþr
59/7). Yetimlere adaletle davranýlmasý,
özellikle mallarýný ele geçirmek amacýyla
yetim kýzlarla evlenip haksýzlýk yapýlmamasý, evlendirilen yetim kýzlarýn mehirlerine el konulmamasý (en-Nisâ 4/3, 127), yetimlerin mallarýnýn en güzel þekilde korunup yönetilmesi (el-En‘âm 6/152; el-Ýsrâ
17/34), büyüdüklerinde mallarýnýn geciktirilmeden kendilerine teslim edilmesi ve
teslim sýrasýnda þahit bulundurulmasý hususu (en-Nisâ 4/6) Kur’an’da yetim haklarýna dair temel prensiplerdir. Yetim malý
yemek büyük günahlardan sayýlmýþ, haksýz yere yetim malý yiyenlerin þiddetli azap
görecekleri bildirilmiþ, yetimin veli ve vasîlerine ancak fakir olmalarý durumunda
onun malýndan belli ölçüde faydalanma izni verilmiþtir (en-Nisâ 4/2, 6, 10).
Yetimliði bizzat yaþamýþ olan Hz. Peygamber birçok hadisinde yetimlerin hu-

kuku üzerinde hassasiyetle durmuþtur.
Resûl-i Ekrem’in, “Allahým! Ben yetimin
ve kadýnýn, bu iki zayýf insanýn hakkýný ihlâl etmekten insanlarý þiddetle sakýndýrýyorum” dediði (Ýbn Mâce, “Edeb”, 6), bir defasýnda þahadet parmaðý ile orta parmaðýný birleþtirerek, “Yetimi koruyup gözetenle cennette böyle yan yana olacaðýz”
buyurduðu nakledilir. Resûlullah ayrýca Allah rýzasý için yetimin baþýný okþayan kimseye elinin dokunduðu her saç teli kadar
sevap verileceðini bildirmiþ (Müsned, V,
250; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 121), yetimlere
ait mallarýn ticaret yoluyla arttýrýlmasýný
istemiþtir (Tirmizî, “Zekât”, 15). Öte yandan yetim malý yemenin insaný helâke sürükleyen yedi büyük günahtan biri olduðu belirtilmiþ, müminlerin bundan þiddetle kaçýnmasý gerektiði vurgulanmýþtýr (Buhârî, “Vesâyâ”, 23). Yetim malýnýn idaresi
kiþiye aðýr bir sorumluluk yüklediðinden,
Hz. Peygamber’in bu sorumluluðu taþýmaya ehil görmediði Ebû Zerr’e yetim
malýnýn idaresini üstlenmemesini tavsiye
ettiði nakledilir (Nesâî, “Vesâyâ”, 10).
Hükümler. Fakihler, yetimleri himaye
edip yetiþtirmeyi farz-ý kifâye olarak kademeli biçimde toplumun görevleri arasýnda saymýþtýr. Bu husus öncelikle mahremi olan yakýn akrabalarýn sorumluluðundadýr. Bunlarýn yokluðunda veya sorumluluklarýný yerine getirememeleri durumunda sorumluluk diðer müslümanlara geçer. Devlet baþkanýnýn, velisi olmayanlarýn velisi olduðu yolundaki genel kurala göre (Tirmizî, “Nikâh”, 15; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 19; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 15)
bu vazifenin devlet tarafýndan veya devletin denetiminde koruyucu ailelerle ya da
kurumlarla yerine getirilmesi gerekir. Yönetim boþluðu halinde çocuðun bulunduðu beldedeki müslümanlar sorumlu olur.
Anne ve babalarý müslüman olsun olmasýn yetim çocuklarýn terkedilmemesi ve
kötü niyetli kiþilerin eline býrakýlmamasý
istenmiþtir. Yetimin bakýmý ve yetiþtirilmesinin gerektirdiði masraflar kendi malýndan, malý yoksa yakýn akrabalarý tarafýndan, onlarýn da gücü yetmezse devletçe yahut belli vakýflarýn geliriyle karþýlanýr
(ayrýca bk. HÝDÂNE; LAKœT).

Fýkýhta kiþilerin vücûb ve edâ ehliyeti
açýsýndan geliþtirilen doktrin ayný zamanda yetimlerin hukukunu da koruyucu bir
fonksiyona sahiptir. Bu sebeple yetime
miras, vasiyet ve vakýf gibi yollarla intikal
eden mallar kendisine verilmeyip, velî, vasî veya hâkim tarafýndan idare edilir. Hanefî ve Mâlikî hukukçularýna göre yetimin
temyiz çaðýndan önceki bütün tasarruf501
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larý hükümsüzdür. Temyiz çaðýna girdikten sonra yapacaðý sözlü tasarruflar mahiyetlerine göre deðiþir. Eðer hibe ve sadaka gibi yetimin sýrf yararýna ise kanunî
temsilcilerin icâzetine ihtiyaç duymadan
sahih ve nâfiz olur. Eðer tasarruf hibe etme, sadaka veya borç verme þeklinde yetimin sýrf zararýna ise kanunî temsilcisi
icâzet verse de hükümsüzdür. Yetimin
alým satým, kiraya verme, kiralama ve þirket kurma gibi hem yarar hem zarar ihtimali bulunan tasarruflarý askýdadýr; kanunî temsilcisi icâzet verirse geçerli, vermezse geçersiz olur. Hanbelî ve Þâfiî hukukçularýna göre henüz bulûða ermemiþ
çocuðun temyiz çaðýndan önceki ve sonraki bütün malî tasarruflarý hükümsüzdür (bk. VELÂYET). Yetimin haksýz fiilleri
sonucu meydana gelen zarar, yetimliðin
rüþd ile sona erip edâ ehliyetindeki kýsýtlýlýðýn kalkmasý beklenmeden, varsa onun
malýndan karþýlanýr; çünkü tazmin sorumluluðu edâ ehliyetine deðil vücûb ehliyetine dayanýr ve kiþi, doðduðu andan itibaren kendisini borçlanmaya elveriþli kýlan
tam vücûb ehliyetine sahiptir. Yetimin bulûða ermesi ve fikrî olgunluk (rüþd) seviyesine ulaþmasý halinde malý kendisine teslim edilir ve bundan sonraki tasarruflarý
geçerli olur. Bulûð çaðýna ermeden görülebilecek rüþd emareleri dikkate alýnmadýðý gibi yetim bulûða erdiði halde malýný
yönetme konusunda yeterli dirayete sahip
deðilse ve gerekli zihnî geliþmiþliði gösteremezse yine malý teslim edilmez. Zira bu
geliþme yeteneðe, çevreye, sosyal þartlara ve eðitime göre farklý yaþlarda ortaya
çýkabilir. Rüþd hali görülünceye kadar bu
mallar veli veya vasînin idaresinde kalmaya devam eder. Ebû Hanîfe’ye göre yetime ait mallarýn veli yahut vasî idaresinde
kalma süresinin son sýnýrý yirmi beþ yaþtýr; bu yaþa gelen kiþide rüþd hali görülmese de mallarý kendisine teslim edilir.
Hanefîler’den Ýmâmeyn ile diðer mezhep
hukukçularýna göre ise hangi yaþýna gelirse gelsin rüþd görülmedikçe sefih durumundaki kiþiye mallarý verilmez. Mallarýn teslimi sýrasýnda þahit bulundurma
Hanefîler’e göre mendup, Þâfiî ve Mâlikîler’e göre vâciptir.
Yetim hakkýný korumaya yönelik bir baþka hukukî tedbir gasp konusunda gündeme gelir. Hanefî mezhebine göre gasbedilen bir malýn menfaati -kullanmak veya sahibinin yararlanmasýný engellemek
suretiyle- tüketilecek olsa kural olarak tazmin edilmez. Ancak zamanla insanlarda
yetim malýný koruma duyarlýlýðýnýn azalmasý ve toplumda meydana gelen diðer
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olumsuzluklardan dolayý sonraki Hanefî
hukukçularý yetim malýný bu genel kuraldan istisna etmiþ ve malýn menfaatinin
tazmin edileceði görüþünü benimsemiþtir. Hanefî mezhebi esasýna göre hazýrlanan Mecelle’de menfaatin tazminine iliþkin 596. madde bu görüþ doðrultusunda
düzenlenmiþtir.
Kurumlar. Babasýný kaybetmekle kendisi için çalýþýp kazanan ve haklarýný koruyan bir hâmiden yoksun kalan yetimin
kendi ailesi içinde bakýlýp büyütülmesi esastýr ve ilk dönemlerden itibaren Ýslâm toplumlarýnda yaygýn olan uygulama da bu
þekildedir. Kabile baðlarýnýn güçlü olduðu
ilk dönemlerde yetimlerin bakýmý yakýn
akrabalarýna (asabe) verilirdi. Ancak anne
babanýn her ikisinin de vefat etmesi, annenin ikinci bir evlilik yapmasý veya aile ortamýnýn elveriþsizliði gibi durumlarda yetimlerin bakýmýný üstlenecek kurumlara
ihtiyaç duyulmuþtur. Ýslâm toplumlarýnda
uygulamada yetim mallarýnýn korunmasýna özel bir önem verilmiþ, insanlar yetimlerle kendi çocuklarý gibi ilgilenmeye
teþvik edilmiþ, idarî açýdan kadýlar eliyle,
malî açýdan vakýflar yoluyla çözümler getirilmiþtir. Bilhassa Selçuklular’dan itibaren eytamhâne ve ýslahhâneler kurularak
yetimlerin bakýmý saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Eyyûbîler ve Memlükler döneminde yetimler için özel mekteplerin açýldýðý, vakýflarýn tahsis edildiði bilinmektedir. Osmanlýlar’da yetimlerin himayesine yönelik
uygulamalar daha da geliþtirilmiþ, avârýz
vakýflarý fakir yetimler için bir tür sosyal
güvence olmuþ, dârüleytamlarda yetimlerin ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr. Yeniçeri birliklerindeki orta sandýklarý þehidlerin yetimlerine, esnaf birliklerince kurulan esnaf sandýklarý da kendi mensuplarýndan
ölenlerin çocuklarýna maddî destek saðlamýþ, XIX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren
eytam sandýklarý oluþturulmuþtur. 1873’te
tesis edilen Dârüþþafaka yetimlerin eðitim ve himayesine yönelik bu anlayýþýn bir
ürünüdür. 1917’de kurulan Himâye-i Etfâl
Cemiyeti daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu’na dönüþtürülmüþ, 1981 yýlýna kadar faaliyetlerini dernek statüsünde sürdürmüþ, 1983’te Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu teþkil edilmiþtir.
2011 yýlýnda gerçekleþtirilen yasal düzenlemeyle bu hizmetlerin yeni kurulan Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülmesi kararlaþtýrýlmýþ, küçük
çocuklar için açýlan bakýmevleriyle on üçon sekiz yaþ arasýndaki gençlere hizmet
veren çocuk yetiþtirme yurtlarý il özel ida-

relerine baðlanmýþtýr. Son yýllarda yetimlerle ilgili uluslar arasý veya bölgesel sempozyumlar düzenlenerek problemlere ortak çözümler bulmaya gayret edilmektedir.
Günümüzde savaþ, salgýn hastalýk, deprem vb. sebeplerle anne babalarý ölen
milyonlarca yetim bulunmaktadýr. Yetimlerin en yoðun olduðu bölgeler Afganistan,
Sahrâaltý Afrikasý ve Latin Amerika’dýr. Bunun dýþýnda kaçýrýlma veya aileyi terketmekten dolayý fiilen yetim kalan çocuklar da büyük bir sorun teþkil etmektedir. UNICEF
tarafýndan hazýrlanan bir rapora göre Güney ve Güneydoðu Asya ülkelerinde çocuk
kaçýrma olaylarý yaygýndýr. Orta ve Doðu
Avrupa ülkeleriyle Türkî cumhuriyetlerde
fakirlik yüzünden aileleri tarafýndan resmî kurumlarýn bakýmýna terkedilen yahut
aile içi þiddet ve alkol yüzünden evini terkeden çocuk sayýsýnda artýþ gözlenmekte,
bunlarýn arasýnda engelli çocuklar önemli
bir yekün tutmaktadýr (Progress for Children, s. 27, 33, 34-35). Bir baþka raporda
Balkanlar, Doðu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde aileleri tarafýndan terkedilen veya anne baba þefkatinden mahrum kalan
çocuklarýn sorunlarýna deðinilmektedir
(At Home or in a Home?, s. 2, 5-7, 20, 4445). Geliþmiþ ülkelerde evlilik dýþý iliþkilerin ve boþanmalarýn yaygýnlaþmasý sonucu anne ve babadan birinin gözetimine verilen çocuklarýn sayýsýnda da büyük artýþ
görülmekte, bunlar da yetim gibi alâka ve
himayeye muhtaç olarak büyümektedir.
Son yýllarda sokak çocuklarý, çocuk haklarý, çocuk istismarý ve çocuk suçlarý gibi konularda kamuoyunda duyarlýlýðýn artmasýna raðmen henüz çözüm için yeterli adýmlarýn atýldýðý söylenemez.
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Ebû Mansûr es-Seâlibî’nin
(ö. 429/1038)
þair ve ediplere dair eseri.
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Tam adý Yetîmetü’d-dehr fî me¼âsini ehli’l-£a½r’dýr. Müellif eserini 340-400
(951-1010) yýllarý arasýnda vefat eden þair ve edipler için yazmýþ, eserinin ilgi görmesi üzerine de kendi ölüm tarihi olan
429 (1038) yýlýna kadar vefat edenleri kapsayan Tetimmetü’l-Yetîme adýyla bir zeyil hazýrlamýþtýr. Bu iki eserin yöntem bakýmýndan tabakat kitaplarýndan farký þair
ve ediplerin alfabetik deðil yaþadýklarý bölge, þehir ve beldelere, mensup bulunduklarý saraylara göre tasnif edilmesidir. 384’te (994) Nîþâbur’da yazýlmaya baþlanan
eser, mukaddimede belirtildiðine göre öncelikle bir vezire ithaf edilmek amacýyla
âcilen kaleme alýnmýþ, daha sonra telifine devam edilerek yazýmý tamamlanmýþtýr. Kitap coðrafî bölgelere göre dört bölüm (kýsým) ve her bölüm on alt bölüm
(bab) halinde düzenlenmiþtir. Birinci bölümde Þam, Musul, Mýsýr, Maðrib ve Endülüs þair ve edipleri kaydedilmiþtir. Þam’daki þairlerin diðer bölgelerin þairlerinden
daha üstün olduðunun ileri sürüldüðü ve
üstün yanlarýnýn anlatýldýðý babla baþlayan bölümde bilhassa Hamdânî þairleriyle Seyfüddevle ve onun saray þairlerinden
zengin seçmeler kaydedilmiþtir. Mütenebbî’nin þiirlerinden seçmelerle ahbârýna geniþ yer ayrýlmýþ, onun þiirlerinde kullandýðý
edebî sanatlar, bazý þiirlerinin eleþtirisi,
Mütenebbî’nin intihalleriyle kendisinden
yapýlan intihaller üzerinde durulmuþ, ayrýca Serî er-Reffâ’nýn serikatýna dair zen-

gin örnekler zikredilmiþ, bu bölümde toplam 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 þairleri söz konusu edilmiþ, Büveyhî Devleti
edip ve þairlerinden seçme þiir ve inþâ örnekleriyle ahbâr ve anekdotlar kaydedilmiþtir. Özellikle Vezir Sâbûr b. Erdeþîr hakkýnda yazýlan kasideler geniþ yer tutmuþtur. Bu kýsýmda toplam kýrk þair ve edip
zikredilmiþtir. Üçüncü bölüm Cebel, Fars,
Cürcân, Taberistan, Ýsfahan, Ahvaz þair ve
ediplerine ayrýlmýþ, Deylemîler’in (Büveyhîler) melik, vezir, kadý, kâtip ve þairlerinin edebî ürünlerinden yapýlan seçmeler
ve ahbâr nakledilmiþtir. Burada Emîr Kabûs b. Veþmgîr yanýnda vezirler Ebü’lFazl Ýbnü’l-Amîd ve oðlu Ebü’l-Feth Ýbnü’lAmîd, Ahmed b. Ýbrâhim ed-Dabbî isimli
vezirler, özellikle de Vezir Sâhib b. Abbâd
hakkýnda yazýlan methiye ve mersiyelere
geniþ yer verilmiþ, bu bölümde toplam altmýþ dört þair ve edip ele alýnmýþtýr. Dördüncü bölüm Horasan, Mâverâünnehir,
Buhara, Nîþâbur þair ve ediplerine dairdir.
Burada özellikle Bedîüzzaman el-Hemedânî’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 meydana gelir. Birinci bölümde Þam ve el-Cezîre’nin zeyli olarak kýrk sekiz þair ve edip,
ikinci bölümde Irak’ýn zeyli olarak otuz bir
þair ve edip, üçüncü bölümde Rey, Hemedan, Ýsfahan ve diðer Cebel beldelerinin
zeyli olarak 128 þair ve edipten bahsedilmiþtir.
Gerek Yetîmetü’d-dehr gerekse zeyli
biyografi amacýyla kaleme alýnmadýðýndan þair ve ediplerin hayatýna dair yeterli bilgi verilmemiþtir. Dolayýsýyla eser zengin nazým ve nesir seçmeleriyle ahbâr ve
anekdotlardan meydana gelen bir antoloji niteliði taþýmaktadýr. Ýbn Kalâkýs eserle
ilgili þu dizeleri yazmýþtýr: “Yetîme’nin eþsizdir þiir beyitleri / Onlar bâkir efkâr-ý kadîme // Þairleri öldüler, onlarsa yaþamakta / Onun için denildi ona Yetîme”. Yüksek bir edebî zevki gösteren bu seçmelere yer yer edebî tahlil ve tenkitler yöneltilmesi, þairler arasýnda þiir sanatý ve tekniði açýsýndan mukayeseler yapýlmasý, þiirlerde yer alan tasvir ve anlam güzellikleriyle kusurlarýn belirtilmesi, þiirdeki orijinal ve taklit fikirlerin eleþtirisi, özellikle serikat türleri ve sanat açýsýndan serikatýn
deðerlendirilmesi, sýk sýk istitratlara yer

verilmesi, bir bölgenin yerli þairleriyle oraya baþka yerlerden gelen þair ve ediplerin
titizlikle ayýrt edilmesi gibi özellikler eserin deðerini daha da arttýrmaktadýr.
Seâlibî’nin kendi zamanýnda bazý bölgelerdeki meþhur þair ve edipleri eserine
almamasý eleþtirilmiþtir. Kurtuba’da (Cordoba) Endülüs Emevî Devleti, özellikle III.
Abdurrahman ile oðlu II. Hakem, ayrýca
Ýbn Ebû Âmir el-Mansûr zamanlarý ve Mýsýr’da Ýhþîdîler buna örnek teþkil eder. Yine müellifin iki konudaki taassubu da kusur gibi görülmüþtür. Bunlardan ilki, Þam
þairlerini diðer bölgelerin ve özellikle Ýran’a
komþu olmalarý sebebiyle dillerinin bozulduðuna hükmettiði Irak þairlerinden üstün tutmasýdýr; halbuki Suriye de Bizans’a
komþudur. Ýkincisi önsözde en güzel þiirleri seçmeyi ilke edindiðini söylemesine raðmen melik, halife, emîr ve vezirlerin kötü
þiirlerine yer vermesini, “Bazý þiirler bizâtihi güzel sayýlmasa da söyleyenlerine nisbetle güzellik kesbeder” þeklinde açýklamýþ olmasýdýr (Yetîmetü’d-dehr, neþredenin giriþi, I, 7). Yetîmetü’d-dehr ilk baskýsýndan sonra (Dýmaþk 1304; Osman Reþer indeksini hazýrlamýþtýr, Ýstanbul 1914)
Ali Muhammed Abdüllatîf (Kahire 1934),
Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd (IIV, Kahire 1366, 1375-1377/1956-1958) ve
Müfîd Muhammed Kumeyha (I-V, Beyrut
1403/1983 [V. cildi Tetimmetü’l-Yetîme])
tarafýndan neþredilmiþ, Abbas Ýkbâl Tetimmetü’l-Yetîme’yi ayrýca yayýmlamýþtýr
(I-II, Tahran 1353/1934).
Seâlibî’den sonra onun yöntemiyle epeyce eser ortaya konulmuþtur. Bunlarýn çoðunda gerek ifadeler gerekse secili isimler 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-müvelledîn adlý eserini ayný yöntemle kaleme almýþtýr. Ýbnü’n-Nedîm’in kaydettiðine göre Ýbnü’l-Müneccim, daha hacimli bir eserinden ihtisar ederek oluþturduðu bu kitabýnda Beþþâr b. Bürd ile baþlayýp Muhammed b. Abdülmelik b. Sâlih ile sona
eren 161 müvelled þairi bölgelerine göre
ele almýþtýr (el-Fihrist, s. 631). el-Bâri£i gören Ýbn Hallikân Seâlibî, Bâharzî, Hazîrî ve
Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin ayný yöntemle
yazýlan eserlerinin onun fer‘leri ve zeyilleri
konumunda bulunduðunu ifade etmektedir (Vefeyât, II, 194). Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî el-E³ånî’de el-Bâri£den zengin nakillere yer vermiþtir. el-Bâri£i görüp görmediðine dair bir iþarette bulunmayan
Kâtib Çelebi de Yetîme’nin el-Bâri£in zey503

