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m 1270) tarihinde

tarafýndan soyu
sýtasýyla Hz. Ali’ye
zberledikten soneye baþladý. Ýmam
-Sirâcî, fakih Âmir
râhim b. Muhamaydalandýðý hoca- Alellah Muham9’da (1290) Cebek bölgelerinde Ýsü savaþlara katýlhhar genç yaþtaki
üzel yazýsý ve üsvgüye lâyýk gör, 729 (1329) veya
üeyyed - Billâh (elabýyla imâmetini
ðunlaþtýrdýðý yerçevresiydi. Buraaþtýrdýktan sonra
þilerle San‘a’ya inyakýnlarýndaki Vâilî dâîsi Ali b. Ýbrliðindeki kuvvetÇok sayýda insaaþ esnasýnda Müa‘de þehirlerindeçüde yardým göründen her iki taunda kaldý. Daha
aki Hýsnühirrân’a
f faaliyetiyle meþSüleyman el-Evmed en-Nahvî ve
b. Mufaddal öðk tanýnan þahsih, imâmetle ilgili
etlerini sürdürdüetti, cenazesi Zeu’l-Kebîr civarýnda
adesine göre kabýr. Ýmam Yahyâ b.
nden ve ilmî gaykânî onun âdil ve
vb. vasýflarla suçnan zâhid imammektedir (el-Bed-

Zeydî düþünce sisteminin zirvesi olarak
kabul edilen Yahyâ b. Hamza’nýn (Ahmed
Mahmûd Subhî, ez-Zeydiyye, s. 255) mezhep içinde birçok konuda kendine has görüþleri olduðu bilinmektedir. Allah’ýn birliðini ele alýrken tevhidin çeþitli mânalarýný
belirtmekte ve Selef metodu paralelinde
âyetlerden deliller getirmek suretiyle daha çok bürhân-ý temânu‘ çerçevesinde ispatlar yapmaktadýr. Allah’ýn çirkini (kabih)
iþlemekten berî olmasý ve gerekli þeyleri
(vâcip) yaratmasý þeklindeki telakkiyi adl
diye nitelendiren Ýmam Yahyâ bu telakkiyi benimseyenlerin adl ehli olduðunu ifade eder. Ýnsanlarýn ihtiyarî fiillerinin meydana geliþinde ilâhî müdahalenin bulunmadýðý yolundaki Mu‘tezile düþüncesini
benimsemiþtir. Yahyâ b. Hamza, Zeydiyye’ye muhalif olan fýrkalarýn tekfir edilip
edilmeyeceði hususunda öncekilere nisbetle oldukça müsamahalý bir yol takip
eder. Nitekim Zeydiyye ve Mu‘tezile ulemâsýnýn çoðunluðu kesb, halku’l-Kur’ân vb.
konularda Eþ‘ariyye’yi tekfir ederken Yahyâ b. Hamza bunun doðru olmadýðýný söylemiþ ve delile dayanýlarak ileri sürülen görüþlerde daima bir hakikat ihtimali bulunduðunu belirtmiþtir. Ona göre tekfir ihtimale dayanan meselelerde deðil kati olan
hususlarda geçerlidir.
Yahyâ b. Hamza, kiþinin teorik olarak
imâmet vasýflarýný taþýmasýyla imam kabul edilemeyeceðini söyler. Buna göre Hz.
Ali, Hasan ve Hüseyin’in imâmeti için gerekli olan þey nastýr. Sonrakiler ise emir bi’lma‘rûf nehiy ani’l-münker faaliyetini baþlatmalarý, zalimlere karþý çýkýp halký kendi imâmetlerine davet etmeleri ve davet
edilen kiþilerin onlarý imam seçip aralarýnda akid oluþturmalarýyla imâmeti hak
ederler. Bir imamýn imâmetini hükümsüz
kýlan sebepler onun görevini yapamayacak derecede hastalýk, cinnet gibi illetlere müptelâ olmasý, kâfir veya fâsýk derecesinde dinden uzaklaþmasý gibi hususlardýr. Yahyâ b. Hamza sahâbeyi ve özellikle Ebû Bekir ile Ömer’i Zeydiyye dýþýndaki Þiî gruplara karþý bütün gücüyle savunmuþtur. Hatta bu amaçla er-Risâletü’l-vâ²ý£a adlý bir eser kaleme almýþtýr.
Diðer taraftan Fâtýmîler devrinde Yemen’de faaliyetlerini yoðunlaþtýrmýþ olan Ýsmâiliyye’yi reddetmiþ, onlarla savaþmaktan
geri kalmadýðý gibi inanç ve düþüncelerine de karþý çýkmýþtýr (geniþ bilgi için bk.
a.g.e., s. 258-337).
Eserleri. 1. el-Envârü’l-muŠîße. Kýrk
hadis þerhidir. 2. Nihâyetü’l-vü½ûl ilâ £ilmi’l-u½ûl. 3. el-¥âvî fî u½ûli’l-fýšh. 4.
el-Kevkebü’l-veššåd fî a¼kâmi’l-ictihâd. Cebelümesver’de bulunan fakih Mu482
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hammed b. Merzûk’un ictihadla ilgili sorularý üzerine kaleme alýnmýþtýr. 5. el-Ýnti½âr el-câmi£ li-me×âhibi £ulemâßi’l-em½âr. Zeydî fýkhý konusunda yazýlmýþ hacimli bir kitaptýr. Ýbnü’l-Murtazâ’nýn, el-Ba¼rü’z-zeÅÅâr adlý eserini telif ederken elÝnti½âr’dan geniþ ölçüde istifade ettiði belirtilmektedir (a.g.e., s. 256). 6. el-Me£âlimü’d-dîniyye fi’l-£ašåßidi’l-ilâhiyye
(nþr. Seyyid Muhtâr Muhammed Ahmed
Haþþâd, Beyrut 1408/1988). 7. el-Cevâbü’r-râßiš (er-Râßiš) fî tenzîhi’l-Åâliš (nþr.
Ýmam Hanefî Abdullah, Kahire 1420/2000).
8. et-Ta¼š¢š fî edilleti’l-ikfâr ve’t-tefsîš. 9. el-Cevâbü’n-nâ¹ýš bi’½-½avâbi’lšå¹ý£. Ýnançlar konusunda þüphelerin izâlesi için yazýlmýþ bir risâledir. 10. eþ-Þâmil
li-¼ašåßiši’l-edilleti’l-£ašliyye ve u½ûli’l-mesâßili’d-dîniyye. Ýki ciltten oluþan
önemli bir kelâm çalýþmasýdýr. 11. el-Ýf¼âm li-efßideti’l-Bâ¹ýniyyeti’¹-¹a³åm
(nþr. Ali Sâmî e-Neþþâr – Faysal Avn, Ýskenderiye 1971). 12. Miþkâtü’l-envâr elhâdime li-šavâ£idi’l-Bâ¹ýniyyeti’l-eþrâr
(nþr. Muhammed Seyyid el-Celyend, Kahire 1973; Cidde 1403/1983). 13. £Ýšdü’lleßâlî fi’r-red £alâ Ebî ¥âmid el-øazzâlî. Gazzâlî’nin, Mu‘tezile’nin Allah’ýn kullar için en uygun olan þeyi (aslah) yaratmasýnýn gerekli olduðu konusundaki düþüncelerine yönelttiði eleþtirilere cevaptýr
(eserden alýnan bir bölüm için bk. a.g.e.,
s. 338-339). 14. er-Risâletü’l-vâzi£a li’lmu£teddîn £an sebbi ½a¼âbeti seyyidi’lmürselîn (Kahire 1409/1989). 15. Ta½fiyetü’l-šulûb min edrâni’l-evzâr ve’×-×ünûb (nþr. Ýsmâil b. Ahmed el-Gurâfî, San‘a
1408/1988; nþr. Hasan Muhammed Makbûlî el-Ehdel, Beyrut 1412/1991). 16. e¹ªýrâzü’l-müte²ammin li-esrâri’l-belâ³a
(Kahire 1332/1914; Beyrut 1402/1982). 17.
el-Minhâc fî þer¼i Cümeli’z-Zeccâcî
(San‘a el-Câmiu’l-Kebîr Ktp., Nahiv, nr.
66; Yahyâ b. Hamza’nýn eserleri hakkýnda
geniþ bilgi için bk. Abdullah Muhammed
el-Habeþî, Müßellefâtü ¼ükkâmi’l-Yemen,
s. 70-78; Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî fi’l-Yemen,
s. 617-623).
BÝBLÝYOGRAFYA :

Yahyâ b. Hamza el-Müeyyed - Billâh, Ta½fiyetü’lšulûb (nþr. Hasan M. Makbûlî el-Ehdel), Beyrut
1412/1991, neþredenin giriþi, s. 11-17; Yahyâ b.
Hüseyin es-San‘ânî, øåyetü’l-emânî fî aÅbâri’lšu¹ri’l-Yemânî (nþr. Saîd Abdülfettâh Âþûr), Kahire 1388/1968, II, 511-514; Abdullah b. Ali el-Vezîr, TârîÅu’l-Yemen (nþr. M. Abdürrahîm Câzim),
Beyrut 1405/1985, s. 155, 247, 254, 303; Þevkânî, el-Bedrü’¹-¹âli £, II, 331-333; Brockelmann,
GAL, II, 237; Suppl., II, 234, 242; Hediyyetü’l£ârifîn, II, 526; Ahmed Hüseyin Þerefeddin, TârîÅu’l-Yemeni’¦-¦ešåfî, Kahire 1387/1967, IV, 73,
144, 166, 177, 186, 209, 282; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Müßellefâtü ¼ükkâmi’l-Yemen
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a.mlf., Me½âdirü’l-fikri’l-Ýslâmî fi’l-Yemen, Beyrut 1408/1988, s. 616-623; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), VIII, 143-144; Ahmed Mahmûd Subhî, ezZeydiyye, Kahire 1404/1984, s. 255-339; a.mlf.,
el-Ýmâmü’l-müctehid Ya¼yâ b. ¥amza ve ârâßühü’l-kelâmiyye, [baský yeri yok] 1990 (Menþûrâtü’l-asri’l-hadîs), tür.yer.; Abdullah b. Abdülkerîm
el-Cürâfî, el-Mušte¹af min târîÅi’l-Yemen, Beyrut 1407/1987, s. 193-194; Hüseyin Abdullah elÖmerî, “Yahyâ b. Hamza b. .Ali”, el-Mevsû£atü’l-Yemeniyye, Beyrut 1412/1992, II, 1019; G.
J. H. van Gelder, “Yahya b. Hamza al-.Alawý”,
EI 2 (Ýng.), XI, 246-247.
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Ebû Nasr el-Müeyyed - Fi’d-dîn
Hibetullåh b. Mûsâ b. Dâvûd
eþ-Þîrâzî
(ö. 470/1078)

˜

Fâtýmî - Ýsmâilî baþdâîsi;
filozof, þair ve siyasetçi.

™

390’da (1000) Þîraz’da doðdu. Deylem
asýllý bir aileden gelen babasý, Büveyhîler’den Bahâüddevle’nin veziri Muhammed b.
Ali el-Vâsýtî nezdinde itibar sahibi olan bir
Ýsmâilî dâîsi idi. Müeyyed - Fiddîn 429’da
(1038) Büveyhî Emîri Ebû Kâlîcâr’ýn hizmetinde görev aldý. Bu sýrada Ebû Kâlîcâr’ýn ve ileri gelen birçok kiþinin Fâtýmî Ýsmâiliyye’ye girmesini saðladý; emîr ve
Fars halký üzerinde büyük nüfuz kazanmasý sarayda bazý rahatsýzlýklara ve Sünnî halkýn tepkisine yol açtý. Özellikle Abbâsîler’in onun Þîraz’dan sürülmesi hususunda Büveyhî emîrine baský yapmasý sonucu Kahire’ye gitti (439/1047). Burada
muhtemelen baþdâî Kasým b. Abdülazîz
b. Muhammed b. Nu‘mân vasýtasýyla 29
Þâban 439 (18 Þubat 1048) tarihinde Fâtýmî Halifesi Müstansýr- Billâh’ýn huzuruna
kabul edildi. 444’te (1052) Vezir Muhammed el-Yâzûrî tarafýndan dârülinþânýn baþýna getirildi. Bu dönemde halife ile yakýn
iliþkiler kuran Müeyyed’in devletin siyasî ve
askerî icraatýnda etki sahibi olduðu görülmektedir. 446 (1054) yýlýnda Tuðrul Bey’in
önünden Rahbe’ye kaçan Büveyhîler’in
Baðdat askerî valisi Arslan el-Besâsîrî’nin
Fâtýmîler’den yardým istemesi üzerine halife tarafýndan görevlendirilen Müeyyed
çok miktarda para ve kýymetli hediyelerle birlikte Besâsîrî’nin yanýna gitti; kendisine halifenin yolladýðý Rahbe valiliði beratýný verdi. Buna karþýlýk Besâsîrî, Fâtýmîler adýna Baðdat’ý zaptedecek ve Selçuklular’ýn Suriye ve Mýsýr’a ilerleyiþini durduracaktý. Bu faaliyetler dört yýl içinde gerçekleþtirildi ve önce Musul’u, ardýndan
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abasý, Büveyhîler’iri Muhammed b.
bar sahibi olan bir
ed - Fiddîn 429’da
bû Kâlîcâr’ýn hizsýrada Ebû Kâlîok kiþinin Fâtýmî saðladý; emîr ve
yük nüfuz kazantsýzlýklara ve Sünaçtý. Özellikle Abn sürülmesi husubaský yapmasý so39/1047). Burada
sým b. Abdülazîz
mân vasýtasýyla 29
48) tarihinde FâtýBillâh’ýn huzuruna
52) Vezir Muhamn dârülinþânýn bade halife ile yakýn
n devletin siyasî ve
hibi olduðu görülnda Tuðrul Bey’in
çan Büveyhîler’in
an el-Besâsîrî’nin
emesi üzerine handirilen Müeyyed
ýymetli hediyeleranýna gitti; kendiRahbe valiliði bek Besâsîrî, Fâtýmîedecek ve Selçukilerleyiþini durduört yýl içinde gerusul’u, ardýndan

Baðdat’ý ele geçiren Besâsîrî (Zilhicce 450/
Ocak 1059) buralarda Fâtýmî halifesi adýna hutbe okuttu. Olaylarýn sevk ve idaresinde önemli rol oynayan ve Baðdat’ýn zaptýndan sonra Kahire’ye dönen Müeyyed Fiddîn baþdâî (dâi’d-duât) tayin edildi. 453’te (1061) kýsa bir süre Vezir Abdullah b.
Müdebbir tarafýndan Suriye’deki Remle’ye sürgün edilmesi dýþýnda ölümüne iki ay
kalýncaya kadar bu görevini sürdürdü. Bu
müddet içinde Dârülhikme’nin (Dârülilim)
baþkanlýðýný da üstlendi. Burada bir yandan verdiði derslerle devlet adamlarýnýn
ve dâîlerin yetiþmesini saðlarken bir yandan da Fâtýmî davetinin problemleriyle ilgilendi. Yetiþtirdiði âlimlerden Yemen dâîsi Kadý Lemek b. Mâlik onun yanýnda beþ
yýl kalarak öðrenim gördüðü için Müeyyed, Yemen Ýsmâilî davetinin mânevî babasý sayýlmýþtýr. Hayatýný Fâtýmîler’e hizmete ve Ýsmâilî davetinin yayýlmasýna vakfeden Müeyyed - Fiddîn Kahire’de öldü ve
Fâtýmî Halifesi Müstansýr- Billâh’ýn bizzat
kýldýrdýðý cenaze namazýndan sonra Dârülhikme’de defnedildi.
Döneminin önemli âlimleri arasýnda gösterilen, pek çok ilim dalýnda yetkili, münazaralarda kuvvetli deliller ortaya koyan ve
yüksek ikna kabiliyetiyle dinleyenler üzerinde büyük etkiye sahip olan Müeyyed Fiddîn, içlerinde Lemek b. Mâlik ve Nâsýr-ý
Hüsrev’in de bulunduðu çok sayýda talebe yetiþtirmiþ, birçok dâî Ýsmâiliyye akaidini ve felsefenin temel prensiplerini kendisinden öðrenmiþtir. Onun nübüvvet, imâmet, akaid, fýkýh, felsefe, siyaset ve naslarýn te’vili konularýnda Dârülhikme’de verdiði derslerine zaman zaman halifenin de
katýldýðý bilinmektedir. Müeyyed, temel düþüncelerinde ve özellikle âyetlerin bâtýnî
yorumunda Ýsmâilî âlimlerinden Kadî Nu‘mân ve Mansûrü’l-Yemen’in (Ýbn Havþeb)
fikirlerinden yararlanmýþtýr.
Eserleri. 1. el-Mecâlisü’l-Müßeyyediy-

ye. Müeyyed’in baþdâî olduðu dönemde
Dârülhikme’de verdiði 800 dersin (meclis)
notlarýndan derlenen sekiz ciltlik bir kitaptýr. Müeyyed’in en büyük eseri kabul
edilen ve Ýsmâilî ilim ve kültürünün ulaþtýðý seviyeyi gösteren bu çalýþma, pek çok
felsefî ve teolojik problemin tartýþýlmasý
yanýnda Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin vejeteryanizm konusundaki yazýþmalarýný da içermektedir (bu yazýþmalarýn Ýngilizce tercüme ve tahlili için bk. D. S. Margoliouth,
“el-Ma’arri’s Correspondence on Vegetarianism”, JRAS [1902], s. 289-302). Çok sa-

yýda yazma nüshasý bulunan eserin (Poonawala, Biobibliography of Ismå£¢l¢ Literature, s. 106) I ve III. ciltleri Mustafa Ga-

lib (Beyrut 1974, 1404/1984), I. cildi ayrýca
Hâtim Hamîdüddin (Bombay 1395/1975)
ve tamamý M. Abdülgaffâr (Kahire 1414/
1994) tarafýndan yayýmlanmýþtýr. Hâtim b.
Ýbrâhim el-Hâmidî eseri konularýna göre düzenleyerek Câmi£u’l-¼ašåßiš adýyla
özetlemiþ, bu eserin yayýmýný Muhammed
Abdülkadir Abdünnâsýr gerçekleþtirmiþtir
(Kahire 1975). Müeyyed - Fiddîn’in bazý
derslerinin Ýngilizce tercümeleri, Muscati
ve Moulvi’nin Life and Lectures of the
Grand Missionary al-Muayyad f¢ alD¢n al-Sh¢råz¢ adlý eserinde bulunmaktadýr (Karaçi 1950, s. 78-183). Aþýrý Þiî görüþleriyle tanýnan Ýbnü’r-Râvendî’ye nisbet edilen Kitâbü’z-Zümürrüd’den bazý
bölümler Paul Kraus tarafýndan el-Mecâlisü’l-Müßeyyediyye’den derlenerek
neþredilmiþtir (“Beiträge zur Islamischen
Ketzergeschichte: das Kitab al-Zumurrud”,
Rivista degli Studi Orientali, XIV [1934],
s. 93-129, 335-379). 2. Sîretü’l-Müßeyyed
Fiddîn (Mü×ekkirâtü dâ£î du£âti’d-devleti’l-Fâ¹ýmiyye el-Müßeyyed Fiddîn). 429450 (1038-1058) yýllarý arasýnda Fars, Irak

ve Mýsýr’daki içtimaî ve siyasî hayatý ele
alan eser özellikle Kahire’de halifenin sarayýndaki ortamý eleþtirmekte, vezirler ve
devlet adamlarýnýn þahsî menfaatlerine
yönelik faaliyetlerini, halifenin iyi niyetini
istismar etmelerini ve devletin bu dönemde içine düþtüðü sýkýntýlarý ortaya koymakta, ayný zamanda müellifin otobiyografisini de içermektedir. Müeyyed’in söz
konusu olaylarýn içinde bizzat bulunmasý
ve bir kýsmýný güvenilir kiþilerden nakletmesi esere Fâtýmî tarihi için önemli bir
kaynak olma özelliði kazandýrmaktadýr. Birçok nüshasý günümüze ulaþan bu çalýþmayý (Poonawala, Biobibliography of Ismå£¢l¢
Literature, s. 107) bir mukaddime ilâvesiyle Muhammed Kâmil Hüseyin (Kahire
1949) ve Ârif Tâmir (Beyrut 1983) yayýmlamýþtýr. Dâî Ýdrîs Ýmâdüddin’in £Uyûnü’laÅbâr adlý eserinde Sîre’den yapýlmýþ alýntýlar vardýr (VI, 329-359). 3. Dîvânü’l-Müßeyyed Fiddîn. Ýmamlarýn Ýsmâilî davetini yayma konusundaki çabalarýný þiirlerle anlatan ve Fâtýmî akaidine dair çok sayýda iþaret, remiz ve terim ihtiva eden bir
kasideler mecmuasýdýr (nþr. Muhammed
Kâmil Hüseyin, Kahire 1949). 4. ed-Dev¼a. Ýsmâiliyye’ye muhalif fýrkalarý reddetmek, akaidle ilgili konularý açýklamak ve
Fâtýmî - Ýsmâilî tarzýna uygun te’vil esaslarýný öðretmek amacýyla yazýlmýþ manzum
bir risâledir (nþr. Ârif Tâmir, Beyrut 1403/
1983).
Müeyyed - Billâh’ýn diðer eserlerinden
bazýlarý þunlardýr: Risâle fi’l-Ýbtidâ ve’lintihâ, Risâletü nehci’l-hidâye li’l-müh-

tedîn (Tu¼fetü’l-müsterþidîn), el-Mesâßilü’s-seb£ûn (el-Mesâßil ve’l-ecvibe), Ý¦bâtü’l-imâme, Þer¼u’l-me£âd, el-Mebdeß
ve’l-me£âd, el-Mesâßil, Risâletü’þ-þecere fî tekrîri devri’s-setr, el-Mašåmâtü’li¦nâ£aþere li-yevmi £arefe, Teßvîlü’l-ervâ¼. Müeyyed-Fiddîn, Kadî Nu‘mân b. Muhammed’in Esâsü’t-teßvîl adlý eserini Büveyhî Hükümdarý Ebû Kâlîcâr için Kitâb-ý
Bünyâd-ý Teßvîl adýyla Farsça’ya tercüme
etmiþtir (Poonawala, Biobibliography of Ismå£¢l¢ Literature, s. 106-109).
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MÜEYYEDZÂDE
ABDURRAHMAN EFENDÝ

—

(ö. 922/1516)

˜

Osmanlý âlimi.

™

Safer 860’ta (Ocak 1456) Amasya’da
doðdu. Babasý þehrin tanýnmýþ ailelerinden Divriklizâdeler’e mensup, Kâzerûniyye
þeyhlerinden Þemseddin Müeyyed Çelebi’nin oðlu Alâeddin Ali Çelebi’dir. Dedesinden dolayý Müeyyedzâde lakabý ile tanýndý. Bazý kaynaklar onun nesebinin Ýran’da
Kâzerûniyye tarikatý kurucusu Ebû Ýshak
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Sinanpaþazâde Ýsk
duðu belirtilmekt
Latîfî, s. 320; ÝA,
Þehzade Bayezid’
týrýlmasýnda Müe
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yenlerin Fâtih Sult
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mud’la birlikte id
Ancak ferman he
dan bundan hab
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Ardýndan Þîraz’a
Devvânî’den icâzet
ile tanýþtý ve onu
XV, 80). Dönüþün
görüþlerinin Osm
masýnda etkili old

Fâtih Sultan M
Þehzade Bayezid t
ya’ya döndü (Ram
bir müddet sonra
fýz-ý Acem de Osm
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