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~ CELAL KIRCA 

İBN YEMiN-i TUGRAI 
(..sllfo ~ 1.)!1 ) 

Emir Fahrüddin (Kutbüddin) Mahmud 
b. Emir Yeminüddin-i Tuğrai 

(ö. 769/1368) 

Kıtaları ile meşhur 
İranlı şair. 

_j 

Beyhak'a bağlı FeryGmed köyünde dün
yaya geldi. Doğum tarihi belli olmamakla 
beraber kıtalarından birinde en erken ta
rih olarak verdiği 704'te (1304-1305) yak
laşık on yedi -on sekiz yaşlarında bulundu
ğuna bakılarak 685-687 (1286-1288) yıl
ları civarında doğduğu söylenebilir. Türk 
kökenli. edip, şair ve alim bir kişi olan 
babası, İlhanlı Hükümdan Olcaytu Han 
(Muhammed Hudabende) döneminde (I 304-
13 16) Türkistan'dan gelip FeryGmed'e yer
leşmiş, daha sonra Horasan Valisi Hace 
Alaeddin Muhammed FeryGmedi'nin 
müstevfisi (defterdar) olmuştu. Tahsiliyle 
babasının özel olarak ilgilendiği İbn Ye
min döneminin bütün ilimlerinde, bilhas
sa tıp ve edebiyat sahalarında geniş bilgi 
edindi. Küçük yaşta şiir söylemeye başla
dı ve çok geçmeden babasıyla adeta ya
nşır hale geldi. Gençlik zamanından itiba
ren onunla karşılıklı şiirleri ve münazara
ları vardır. İbn Yemin gençlik yıllarında 
vezirler. emirler ve devlet ileri gelenleriy
le iyi ilişkiler kurdu. Bu dönemde içki ve 
eğlence alemlerinden uzak kalmadığı, an
cak zamanla bu kötü alışkanlıklarından 
vazgeçtiği kaydedilmektedir. 

İbn Yemin, gençliğinde bir ara Tebriz' e -
gidip zamanın edip ve şairlerinin toplan
dığı Reşidüddin Fazlullah'ın oğlu Gıyased

din Muhammed'in sarayına intisap etti. 
Onun için de kasideler yazdı. Fakat bura
da beklediği ilgiyi bulamayınca Horasan'a 
dönerek FeryGmed'e yerleşti: Doğu İran 
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hükümdan ve emirleriyle münasebet kur
du. Bir süre sonra Horasan Valisi H ike Ala
eddin Muhammed'in hizmetine girdi. Sa
ray şairliği yanında kendisine baba mes
leği tuğracılık ve defterdarlık görevleri 
verildi. Bu görevlerini , FeryGmedi'nin 
27 Şaban 742'de (5 Şubat 1342) Ser
bedariler tarafından öldürülmesine 
kadar sürdüren İbn Yemin daha son
ra kardeşi Hace Gıyaseddin-i HindG'
nun yanına gitti. Serbedarller'den Emir 
Vecihüddin Mes'Gd ile Kertler 'den Sul
tan Muizzüddin Hüseyin arasında mey
dana gelen savaşta Emir Vecihüddin 
Mes'Gd yenildL Onun ordusunda yer alan 
İbn Yemin Kertler'e esir düştü ( 7 43/ ı 342 ); 
bu sırada yanında bulunan divanı da kay
boldu. Herana birkaç yıl hapis yatan İbn 
Yemin kurtulmak için Melik Hüseyin Kert 
adına kasideler yazdı. Serbest bırakıldık
tan sonra birkaç yıl onun yanında kaldı. 
ömrünün son yıllarını ise Sebzevar ve Per
yumed'de geçirdi. 8 Cemaziyelahir 769'
da (30 Ocak 1368) FeryGmed'de vefat et
ti ve babasının mezarının yanına gömül
dü. Bir kısım kaynaklarda ölüm tarihi ola
rak verilen 745 (1344) ve 743 (1342) yılla
rı doğru değildir. Bazı tezkire müellifleri. 
onun edindiği mülkten sağladığı gelirlerle 
geçindiğini söylemekteyse de başta saray 
şairliği olmak üzere tuğracılık ve müstev
filik görevlerinden elde ettiği gelirle ge
çinmiş olması daha makul görünmekte
dir. 

Çağdaşlarının aksine akıcı. anlaşılır ve 
özentisiz bir dil kullanan İbn Yemin'in şiir
lerinde güç kelime ve terkipiere rastlan
maz. Şiirinin bu özelliklerine bakılarak 
onun Horasan üsiGbunu benimsediği söy
lenebilir. Şiir zevki yanında ahlaki düşün
celeri de sevilip tutulmasının başlıca se
bepleri arasında yer alır. İbn Yemin eser
lerindeöğretmeneve tabibe saygı göste
rilmesi. kötü kişilerle bir arada olmaktan 
kaçınılması, konuşma adabı. namuslu ve 
iyi huylu olma. insanları incitmeme. kötü
lük yapmaktan çekinme, soy sopla övün
meme, gammazlık etmeme gibi ahlaki il
keler üzerinde özellikle durmuş ve hiç kim
seyi hicvetmemiştir. Şii mezhebine men
sup olan İbn Yemin Firdevsi, UnsGri. Fer
ruhi-i Sistanl. Ezraki-i Herevi, Sa'di-i Şi
razi ve Mucirüddin-i Beylekani gibi şair
lerden etkilenmiş. bunlardan bazılarının 
şiirlerine nazlreler yazmıştır. 

Daha çok ahlaki nasihatleri ihtiva eden 
kıtalarıyla şöhret bulmakla birlikte kasi
de. gazel. mesnevi ve rubai türünde de 
başarılı olan İbn Yemin'in rubaileri ömer 
Hayyam'ın ruMilerine benzer. Kasidede 

UnsGri. Ferruhi ve Enveri kadar güçlü ol
mamakla beraber bu şairleri andıran bir 
üsiGp kullanmıştır. Hace Alaeddin. Toga
timur Han. Melik Muizzüddin-i Kert ve o 
dönem Horasan büyükleri için methiye
ler yazan İbn Yemin bunlardan bazıları için 
tarihler düşürmüştür. Şiirinin yanı sıra 
nesirleri de oldukça güzeldir. 

Eserleri. 1. Divan. İbn Yemin. Kertler 
ve Serbedarlar arasındaki savaşta divanı 
kaybolduktan on yıl sonra hatırında ka
lan ve dostlarının defterlerinde bulunan 
şiirleriyle daha sonra yazdıklarını bir ara
ya getirip yeni bir divan tertip etmiştir. 
Kaside. terkibibend. terciibend. gazel. kı
ta ve rubaileri içeren 14.000 beyit hac
mindeki divanda yer alan kıtalar Kitab-ı 
Kıta'at-ı İbn Yemin ismiyle taş basması 
olarak Kalküta (ı 865) ve Bopal'de ( 1890) 
yayımlanmıştır. 1 64 kıtası O. M. F. von 
Schlechta- Wessehrd tarafından Ibn Ye
min'o Bruchstücke adıyla Almanca'ya 
çevrilmiştir (Viyana ı 856; Stuttgart ı879). 
Divanın kıtalar ve rubailer bölümünü Sa
Id-i Nefisi Divan-ı Kıta'at ve Ruba'iy
yat-ı İbn Yemin ismiyle yayımlamış (Thh
ran ı 3 ı 8 hşJ ı 939). tamamı ise Reşid-i Ya
seml (Tahran ı 3 ı 7 hşJı 938) ve Hüseyin 
All-i Bastanirad tarafından (Tahran ı 344 
h şii 965) neşredilmiştir. E. H. Rodwell. 
100 kıtanın tenkitli metoini ve İngilizce 
tercümesini Ibn Yamin adıyla yayımla

mıştır (London 1933). z. Karname. Se
nai'nin Karname-i BeL!]'ine benzeyen 
bu eserde şair halini dostlara haber ver
mesi için rüzgara anlatır. FeryGmed'den 
uzak düşmesinden şikayet eder. Ayrıca 
Feryilmed'in saray büyüklerini, ordu ku
mandanlarını. özellikle Ha ce Alaeddin 'i ve 
çocuklarını anar. 

İbn Yemin'in bunların dışında dört man
zum eseri daha vardır. Çeharbend-i NCı
şirevan, AnCışirvan ve MCıbedan adlı 
eserlerde NGşirevan'ın hikmetli sözleri ve 
hayat prensibi anlatılmış. doğruluk. cö
mertlik, iyi amel gibi konular üzerinde du
rulmuştur. Tasavvufi mahiyetieki Mec
lis-efrCız'da ise aşk övülmüş. aşkın nite
likleri ve vuslat makamına ulaşma gibi 
konular işlenmiştir. Adı bilinmeyen dör
düncü eser de tasawufi bir mesnevidir. 
Münşi olması sebebiyle muhtemelen bü
yük bir yekün tutan mektuplarından sa
dece babasına yazmış olduğu birkaç mek
tup günümüze ulaşmış. Leningrad Asya 
Müzesi'nde bulunan bu mektuplar Me
liküşşuara Bahar tarafından Mecelle-i 
Ayende'de yayımlanmıştır (11/3 !Tahran 
1927j, S. 238-240). 
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Iii A. NACİ TOKMAK 

İBN YERBÜ' eş-ŞENTERİNİ 
( ~y.;.;.ıı &.Y- ..:r. ') 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ahmed b. Said b. Süleyman 
b . Yerbu ' eş-Şenterini el-İşbill 

(ö . 522/1 128) 

Hadis hafızı. 

-, 

_j 

444'te (1052) doğdu. Aslen Şenterinli 
(Santerem) olup Şentemeriyeli (Santaver) 
olduğu da söylenen (ibnü'I-Ebbar, s. 2 12) 

İbn V erbil' daha sonra Kurtuba'ya yerleş
ti ve "Kurtuba muhaddisi" diye tanındı. 
İbn Dilhas. EbG Ali ei-Gassani ve Buhari'
nin el-Cami'u 'ş -şa]J.i]J.'inin E bO Zer ei
Herevi nüshasını kendisinden dinlediği 
EbG Abdullah Muhammed b. Ahmed b. 
lsa b. Muhammed b. ManzOr el-Kaysi ei
İşbili kendilerinden hadis dinleyip icazet 
aldığı hocalarından bazılarıdır. EbG Ca'
fer İbnü'I-Baziş ile İbn Beşküval de onun 
meşhur iki talebesidir. 

Uzun süre yanından ayrılmadığı hacası 
EbG Ali ei-Gassani onun bilgi ve zekasını 
övmüş. İbn Beşküval de kendisini zabtı 
sağlam. güvenilir bir muhaddis, cerh ve 
ta'dil açısından hadis ricalini iyi bilen bir 

alim olarak tanıtmıştır ( eş-Ş Lla, ı . 294). 

Zahiri mezhebini benimseyen İbn YerbG' 
9 Safer 522'de (13 Şubat 11 28) vefat etti 
ve Rabaz Kabristanı'na defnedildi. 

Pek çok kitap yazdığı belirtilen İbn Yer
bO'un kaynaklarda adı geçen bazı eserle
ri şunlardır: el-İ]flid ii beyani'l-esanid, 
Tacü'l-]J.ilye ve sirdcü'l-bugye ii ma'
rifeti esdnidi'l-Muvatta', Lisanü 'l-be
yan 'amma ii kitabi Ebi Naşr el-KeJQ
bô?;i mine('l-igfiil ve)'n-nu]fşan, el -Min
hac ii ricali Müslim b. ljaccac. 
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Iii EMiN AŞlKKUTLU 

İBN YEZDAD el-AHVAzi 

(bk_ AHVAzi, Hasan b. Ali). 

İBN YEZDANY AR 
(_,l;.if~~ ..:r.l ) 

Ebu Bekr Hüseyn b . Al! 
b. Yezdanyar el-Urmev! 

(ö. 334/945) 

Tasavvufta kendine has 
bir yol takip eden mutasavvıf. 

_j 

-, 

_j 

Urmiye'de doğdu. Abdülkerim b. Heva
zin el-Kuşeyri ve Abdülvehhab eş-Şa'ranl 
gibi bazı müellifler ise onun İrminiyeli ol
duğunu söyler. Fakat Urmiye'nin İrminiye 
olarak bilinen bölgede bulunduğu dikka
te alındığında bu iki rivayet arasında çe
lişki olmadığı görülür. İbn Yezdanyar öğ
renimine Urmiye'de başladı. Dini ilimler 
alanında iyi bir öğrenim gördükten son
ra tasawufa yöneldi. Bağdat'a gidip ta
nınmış sGfilerin sohbetlerine katıldı. Da
ha sonra Bağdat sCıfilerini eleştirdiği için 
ölümle tehdit edilmesi üzerine (Serrac, s. 
505) memleketine dönmekzorunda kaldı 
ve orada vefat etti. 

İbn Yezdanyar. sGfiler arasında genel 
kabul görmüş anlayış ve uygulamaları 
eleştirerek Süleml'nin ifadesiyle tasav
vufta kendine has bir yol tutmuştur (Ta-

. balı:at, s. 406). Onun. sGfilerin kelepçesin
den kendisini kurtarmış olmasını Allah'ın 
hakkındaki en büyük lutfu olarak gördü-

iBN YEZDANYAR 

ğünü kaydeden Hace Abdullah-ı Herevi, 
kelepçe sözüyle sGfilerin anlamsız halle
rini ve batı! işaretlerini kastettiğini söy
ler (Tabalı:at, s. 462). Şer'i ilimiere uyma 
konusunda titizlik gösteren. bu ilimiere 
aykırı söz ve davranışları ve özellikle Iraklı 
sGfileri şiddetle eleştiren İbn Yezdanyar, 
şehir şehir dolaşıp gidemediği yerlere de 
mektuplar yazarak cahillikle. bid'at ve da
l al ete sapınakla suçladığı sCıfilere karşı 
halkı uyarmıştır. Cüneyd-i Bağdadi. Sern
nOn b. Hamza. Ebü'I-Hüseyin en-N Gri ve 
EbG Bekir eş-Şibli gibi tanınmış sGfiler 
de onun tenkit ettiği kişiler arasında yer 
alır. Bu tenkitleri sebebiyle kendisini ta
sawuf muhalifi olarak görenler de olmuş
tur. EbCı Nasr es-Serrac bunların başında 
gelir. EbG Nasr es-Serrik. İbn Yezdan
yar'ın Bağdat sQfilerini küfürle suçladığı
nı. bu yüzden onlar tarafından terkedil
diğini, ancak bazı kişilerin aralarını bulup 
onları barıştırdığını söyler ( el-Lüma', s. 
502-504) . Serrac'a göre onun sGfilere kar
şı cephe almasının asıl sebebi şöhret ar
zusu. makam ve mevki tutkusu. siyaset 
hevesi gibi ihtiraslara kapılmasıdır. İbn 
Yezdanyar'ın ilk sGfileri kötülernede ileri 
gittiğini gören Şibli ona "Ermeni öküzü" 
demiş. EbG Ali er-RGzbari de onun kera
met tasiayan biri olduğunu söylemiştir 
(a.g.e., s. 504) Bununla beraber başta Sü
lemi ve Kuşeyrl olmak üzere birçok mu
tasawıf İbn Yezdanyar'ın önemli bir sGfi 
olduğunu. Iraklı sGfilerin ilahi sırları ifşa 
ettiklerini. ehil olmayanlara aktardıkları
nı. kendisinin ise onlara sevgisinden do
layı yanlışlarını eleştirdiğini, aslında on
ları takdir ve büyüklüklerini kabul ettiği
ni. dualarını makbul saydığım söyler (Sü
leml, TabaJı:at, s. 407). 

Hayanın otuz çeşidinden bahseden İbn 
Yezdanyar başlıca dini ve ahiakl hüküm
leri haya duygusuna bağlar. Ona göre me
lekler semanın. hadis alimleri sünnetin, 
sGfiler Allah'ın bekçileridir (He rev!, s. 462). 

Herevi. onun "Ailah'ın bekçisi" olma sö
züyle ilahi sırların saklanması gerektiğini 
anlatmak istediğini söyler. Ruh hayır. be
den şer kaynağıdır; çünkü ruhu akıl . be
deni tutkular idare eder. Ruh iyilik. nefis 
ise kötülük isteme tabiatında yaratılmış
tır. Diğer birçok sGfi gibi İbn Yezdanyar 
da akılla hevanın sürekli çatışma halinde 
olduğunu düşünmekte. fakat tasawuf
taki hakim kaderci temayüle uyarak so
nuçta Allah'ın yardım etmesiyle aklın , 

saptırmasıyla da h evanın başanya ulaşa
cağını, diğer bir ifadeyle Allah ' ın mutlu 
olmasını irade ettiği insanın tutkularını 
yeneceğini. bedbaht olmasını istediği ki-
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