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Hazarlar’ýn, sakalibe*nin ve Ye’cûc ile Me’-
cûc’ün atasý olduðuna dair bir rivayet yer
almaktadýr (Taberî, Câmi£u’l-beyân, XXIII,
67; Sa‘lebî, s. 61; Muhammed b. Abdullah
el-Kisâî, s. 101). Ýslâmî kaynaklarda Hâm
ve Yâfes’in babalarýna karþý davranýþlarý ve
Hz. Nûh’un Hâm’a beddua etmesi hakkýn-
da bir rivayet mevcuttur; Tevrat ve yahudi
kaynaklarýnda ise bu konu farklý þekilde
geçmektedir. Tevrat’a göre tûfan sonrasý
çadýrýnda çýplak kalan Nûh’u gören oðlu
Hâm kardeþlerine haber vermiþ, Sâm ile
Yâfes bir örtü getirerek geri geri yürüyüp
babalarýnýn çýplaklýðýný örtmüþlerdir (Tek-
vîn, 9/20-23). Ýslâm kaynaklarýnda yer alan
rivayetlerde Hz. Nûh’un sarhoþluðundan
söz edilmez. Bu kaynaklara göre geminin
içinde uyuyamayan Nûh dýþarý çýkýp Sâm’ýn
göðsüne yaslanarak uyur. Rüzgâr onun ör-
tüsünü uçurur ve Nûh çýplak kalýr. Bunun
üzerine Sâm ile Yâfes babalarýný örterler,
Hâm ise yüksek sesle güler ve babasýný
uyandýrýr. Nûh uyanýnca þöyle der: “Sâm’ýn
neslinden peygamberler, Yâfes’in neslin-
den krallar ve kahramanlar, Hâm’ýn nes-
linden de siyah köleler çýkacaktýr” (Muham-
med b. Abdullah el-Kisâî, s. 98-99). Ýslâ-
mî kaynaklara göre Hz. Nûh tûfan sonrasý
yeryüzünü oðullarý arasýnda paylaþtýrýnca
Türkler’in atasý olan Yâfes’e Doðu ülke-
lerini ve Rum diyarýný vermiþtir. Yâfes’in
soyundan gelenler kýzýl ve kumral tenlidir
(a.g.e., s. 98; Taberî, TârîÅ, I, 191, 193);
taksimatta onlarýn payýna otuz altý veya
yetmiþ iki dil düþer (Ýbn Kuteybe, s. 28).
Hâm’ýn soyundan gelenler Yâfes’in zürriye-
tiyle evlenirler ve Hâm’ýn oðlu Kûþ’un nes-
linden Habeþliler, Hint ve Sind halký ile Kýp-
tîler meydana gelir (EI 2 [Fr.], XI, 257).
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Ebû Muhammed Afîfüddîn Abdullåh
b. Es‘ad b. Alî b. Süleymân

el-Yâfiî el-Yemenî
(ö. 768/1367)

Kadiriyye tarikatýnýn
Yâfiiyye kolunun kurucusu.

˜ ™

Yemen’de doðdu. Yemenli Himyer ka-
bilesinin Yâfiî koluna mensuptur. Ýmam
Yâfiî olarak tanýnýr. Babasý oðlunun üstün
yeteneklerini farkederek tahsil için onu
Aden’e gönderdi. Aden’de Bassâl diye meþ-
hur Cemâleddin Muhammed b. Ahmed
ez-Züheybî ve Aden Kadýsý Þerefeddin Ah-
med b. Ali el-Harrâzî’den ders aldý. Bas-
sâl’in þeyhi Ömer Ýbnü’s-Saffâr ile görüþ-
tü. 712’de (1313) hacca gitti. Aden’e dön-
dükten sonra daðlarda inzivâya çekildiði
sýrada ayný zamanda bir fakih olan Þeyh
Mes‘ûd el-Câvî onu kendisine intisap et-
meye davet etti. Ardýndan Þeyh Ali b. Ab-
dullah el-Yemenî et-Tavâþî’nin çevresine
dahil oldu. Bu dönemde ilim tahsiliyle ri-
yâzet hayatý arasýnda tercih konusunda
tereddütte kaldý. Ancak okuduðu bir þiir
sayesinde ilme yöneldi. 718’de (1318) tek-
rar Mekke’ye gitti. Þeyh Radýyyüddin et-
Taberî’den hadis ve tasavvuf, Mekke Kadý-
sý Necmeddin et-Taberî’den fýkýh ve Kur’an
ilimlerini öðrendi. Zeccâcî’nin Arap gra-
merine dair el-Cümelü’l-kübrâ’sýný ez-
berledi. Dinî ilimlerin çeþitli sahalarýnda de-
rin bilgi sahibi oldu. Daha sonra gönlünde
inzivâ arzusu doðdu. Ailesini terkedip on-
on iki yýl kadar uzlet hayatý yaþadý. 734’te
(1334) Þam’a ve Kudüs’e seyahat etti. Üç
ay kadar el-Halîl’de kaldý ve ayný yýlýn son-
larýnda Mýsýr’a geçti. Genellikle Karâfe’de
Zünnûn el-Mýsrî’nin türbesinde ikamet et-
ti. Birçok sûfî ile görüþtü, birçok þeyhten
hýrka giydi. Mýsýr’da þöhreti yayýlýnca Hi-
caz’a geçti. 738’de (1337) Yemen’e yap-
týðý ziyaretin ardýndan Medine’ye döndü,
daha sonra Mekke’ye yerleþti. Bundan son-
raki hayatý eser yazmak ve hadis okut-
makla geçti. “Mekke’nin kutbu” olarak ta-
nýnan Yâfiî’nin mânevî rehberliðini talep
edenler arasýnda Ni‘metullahiyye tarika-
týnýn pîri Ni‘metullah-ý Velî de bulunmak-
taydý. 20 Cemâziyelâhir 768 (21 Þubat 1367)
tarihinde Mekke’de vefat etti. Cenaze mas-
raflarý elbiseleri satýlarak karþýlandý ve Mu-
allâ Mezarlýðý’nda Fudayl b. Ýyâz’ýn yakýný-
na defnedildi. Ebû Bekir Ahmed b. Mu-
hammed b. Selâme es-Sülemî, el-Mesle-
kü’l-erþed fî menâšýbi’þ-ÞeyÅ £Abdil-
låh b. Es£ad adýyla bir eser kaleme almýþ-

dediði (Tekvîn, 9/27) nakledilmektedir (DB,
III/2, s. 1125). Yâfes’in bazý yorumcularca
Nûh’un ikinci çocuðu ve Tevrat’taki ifade-
den hareketle (Tekvîn, 9/27) Hâm’ýn büyü-
ðü olduðu ileri sürülse de genelde kardeþ-
lerin en genci kabul edilmekte ve belki de
bu sebeple hep son sýrada zikredilmekte-
dir (Tekvîn, 5/32; 6/10; 7/13; I. Tarihler, 1/4).
Yahudi rivayetlerine göre ise Yâfes, Nûh’un
üç oðlunun en büyüðüdür. Üç kardeþ ara-
sýnda en az derecede bilgelikle donatýlan
kiþidir, bu sebeple adý hep diðerlerinden
sonra kaydedilir (EJd., IX, 1285). Tevrat’a
göre Yâfes babasý Nûh 500 yaþýnda iken
doðmuþ (Tekvîn, 5/32), tûfandan önce ev-
lenmiþ ve tûfanda karýsýyla birlikte gemi-
ye binmiþtir (Tekvîn, 7/13). Tûfan sonrasý
bað dikip üzüm yetiþtiren, þarap imal ede-
rek içen ve sarhoþ olup çadýrýnda çýplak
kalan Nûh’un üzerini Sâm ile Yâfes birlik-
te örtmüþlerdir (Tekvîn, 9/23), bundan do-
layýdýr ki Nûh onun için dua etmiþtir (Tek-
vîn, 9/27). Tevrat’a göre Yâfes’in Gomer,
Magog (Me’cûc), Maday, Yavan, Tubal, Me-
þek ve Tiras adlarýnda yedi oðlu vardýr ve
Yâfes’in çocuklarý “milletlerin adalarýnda”
(Tekvîn, 10/5), yani Anadolu ve Avrupa’nýn
Akdeniz sahillerinde (DB, III/2, s. 1125), Ýs-
rail’in batýsýnda ve kuzeyinde, Ege ve Ana-
dolu coðrafyasýnda (EJd., IX, 1285) yerleþ-
miþlerdir. Yahudi rivayetlerine göre Nûh
yeryüzünü oðullarý arasýnda paylaþtýrmýþ,
Yâfes’in payýna kýrk ülke, otuz üç ada, yir-
mi iki dil ve beþ yazý çeþidi düþmüþtür (Ginz-
berg, I, 127). Ýsim benzerliði sebebiyle Yâ-
fes ile Grek mitolojisindeki Japetus (Iape-
tos) arasýnda ilgi kurulmuþ ve Yâfes’in Ti-
tan Japetus olduðu ileri sürülmüþtür. Yu-
nan mitolojisine göre Japetus, oðlu Pro-
metheus vasýtasýyla insan soyunun atasý-
dýr (Mattfeld, bk. bibl.; Erhat, s. 163).

Kur’ân-ý Kerîm’de Nûh tûfanýndan ve
gemidekilerin kurtuluþundan (el-A‘râf 7/64;
Yûnus 10/73; Hûd 11/ 40), gemide Nûh ile
beraber taþýnarak kurtarýlanlardan (el-Ýsrâ
17/3; Meryem 19/58) bahsedilmekle bera-
ber Nûh’un çocuklarýnýn, dolayýsýyla Yâfes’in
adý geçmemektedir. Müfessirler, “Nûh’un
soyunu yeryüzünde kalýcý yaptýk” âyetinde-
ki (es-Sâffât 37/77) Nûh’un soyunun Hâm,
Sâm, Yâfes ile onlarýn soyundan gelenler
olduðunu söylemektedir (Taberî, Câmi£u’l-
beyân, XXIII, 67). Tirmizî’de (“Tefsîrü’l-
Kur,ân”, 37/4) ve Ahmed b. Hanbel’in el-
Müsned’inde (V, 9, 11), “Sâm Araplar’ýn,
Yâfes Rum’un, Hâm da Habeþliler’in ata-
sýdýr” meâlinde bir hadis nakledilmektedir.
Tarih, tefsir ve kýsas-ý enbiyâ kitaplarýnda
Hz. Nûh’un üç oðlundan Yâfes’in Türkler’in,
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Eserleri. 1. ed-Dürrü’n-na¾îm fî Åa-
vâ½½i’l-Æurßâni’l-£a¾îm ve’l-âyât ve’×-
×ikri’l-¼akîm (Kahire 1282, 1315, 1322,
1349, 1390; Beyrut 1420/2000). Eserde
Kur’an’ýn ve Kur’an okumanýn, besmele-
nin fazileti gibi konulardan sonra sýrasýy-
la bütün sûrelerin havas ve faziletlerine
dair bilgi verilmiþtir. Kâtib Çelebi, Yâfiî’-
nin bu eseri Ýbnü’l-Haþþâb’ýn (ö. 567/1172)
ed-Dürrü’n-na¾îm fî fe²âßili’l-Æurßâni’l-
£a¾îm adlý kitabýndan özetlediðini ve her
iki müellif de eserlerini Ebû Bekir el-Gas-
sânî’nin Beršu’l-lâmi£ ile Gazzâlî’ye nis-
bet edilen ƒavâ½½ü’l-Æurßân’ý bir araya
getirerek yazdýklarýný söyler. Eser Hâmi
Erin tarafýndan Türkçe’ye tercüme edil-
miþtir (Kur’ân-ý Kerîm’in Havas ve Esrârý,
Ýstanbul, ts.). 2. Rav²ü’r-reyâ¼în fî ¼i-
kâyâti’½-½âli¼în (Kahire 1286, 1301, 1302,
1307, 1970; Beyrut 1421/2000). Bir adý da
Nüzhetü’l-£uyûni’n-nevâ¾ir ve tu¼fe-
tü’l-šulûbi’l-Åavâ¹ýr fî ¼ikâyâti’½-½âli-
¼în ve‘l-evliyâßi’l-ekâbir olan eser Nasr
el-Hûrînî tarafýndan MuÅta½aru min ki-
tâbi Rav²i’r-reyâ¼în fî menâšýbi’½-½â-
li¼în adýyla özetlenmiþtir (Kahire 1281,
1310, 1315, 1321). Eseri Gelibolulu Musta-
fa Muslihuddin Sürûrî (Süleymaniye Ktp.,
Yazma Baðýþlar, nr. 850) ve Müezzinzâde
Ahmed Çelebi (Süleymaniye Ktp., Hacý
Mahmud Efendi, nr. 4534) Türkçe’ye çe-
virmiþ, Evliyalardan Dinî Hikayeler is-
miyle yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2008). Ayrý-
ca Ýtalyanca’ya da çevrilmiþtir (Roma 1965).
Kitabýn sonunda Yâfiî’nin müstakil eser-
leri arasýnda sayýlan “Mehîcetü’l-eþcân fî
zikri’l-ahbâb ve’l-evtân” adlý kasidesi yer
almaktadýr. 3. Neþrü’l-me¼âsini’l-³åli-
ye fî fa²li meþâyiÅi’½-½ûfiyye a½¼âbi’l-
mašåmâti’l-âliye (Kifâyetü’l-mu£tešýd ve
nikâyetü’l-müntešýd). Kitabýn ilk bölümleri
kerameti inkâr edenlere bir cevap teþkil
eder. Eserde Ehl-i sünnet ulemâsýnýn ke-
rametin vukuu ve cevazýna dair görüþleri
yer alýr. Eser Muhammed Zehrâ el-Gam-
râvî (Kahire 1324), Ýbrâhim Atve Ývaz (Yû-
suf en-Nebhânî’nin Câmi£u kerâmâti’l-ev-
liyâßýn hâmiþinde, I-II, Kahire 1329; Beyrut
1960; Kahire 1961) ve Abdünnâsýr Sa‘dî Ah-
med Abdullah (I-II, Kahire 1424/2004) ta-
rafýndan yayýmlanmýþtýr. 4. el-Ýrþâd ve’t-
ta¹rîz fî fa²li ×ikrillâh ve tilâveti kitâbi-
hi’l-£azîz (ve fa²li’l-evliyâßi ve’n-nâsikîn ve’l-
fušarâßi ve’l-mesâkîn; nþr. Muhammed b.
Halîl, Kahire 1378; nþr. Muhammed Edîb
el-Câdir, Beyrut 1424/2003). Günün belli
saatlerinde yapýlan tesbih ve zikrin, sala-
vatýn ve duanýn faziletini; Ýmam Gazzâlî,
Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî, Ýmam Nevevî, Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî gibi âlimlerin ilimde üs-

tünlükleriyle sâlihlerin methini ihtiva eder.
Kaynaklarda Yâfiî’nin müstakil eserleriy-
miþ gibi kaydedilen bazý kasideleri de bu
eserde yer almaktadýr. 5. Merhemü’l-
£ileli’l-mu£Šýle fî def£i’þ-þübhe ve’r-red
£ale’l-Mu£tezile (nþr. E. Denison Ross,
Kalküta 1910-1911; nþr. Mahmûd Muham-
med Mahmûd Hasan Nessâr, Merhemü’l-
£ileli’l-mu£Šýle fi’r-reddi £alâ eßimmeti’l-Mu£-
tezile adýyla, Beyrut 1412/1992). Yâfiî ese-
ri, hocalarýndan Necmeddin Abdurrahman
b. Yûsuf el-Ýsfahânî’nin isteði üzerine kale-
me aldýðýný söyler. Müellif Mu‘tezile’ye kar-
þý Ehl-i sünnet akaidini genelde Gazzâlî’-
nin görüþleriyle savunur; yer yer kendi gö-
rüþlerini de ifade eder. Eserde Gazzâlî hak-
kýndaki bir kasidesi de bulunmaktadýr. 6.
Mirßâtü’l-cenân ve £ibretü’l-yaš¾ân fî
ma£rifeti ¼avâdi¦i’z-zamân (I-IV, Hayda-
râbâd 1337/1918-1919; Kahire 1386/1967;
Beyrut 1390/1970; nþr. Abdullah el-Cübûrî,
Beyrut 1405/1984). TârîÅu’l-Yâfi£î olarak
da bilinir. Ýbnü’l-Ehdel eseri øýrbâlü’z-za-
mân adýyla ihtisar etmiþtir (Köprülü Ktp.,
nr. 1144). Hicretin birinci yýlýndan baþlayýp
750 yýlýna kadar (622-1349) gelen eserde
Hz. Peygamber’in siyerinden baþlayarak as-
hap, tâbiîn ve ümmetin ileri gelenlerinin bi-
yografileriyle Yemen’e dair bilgiler verilir.
Müellif anlatýmda eleþtirici bir yöntem kul-
lanmýþ, haberlerle ilgili þüpheleri ortaya
koyduktan sonra kendi kanaatini açýkla-
mýþ ve Ýbnü’l-Esîr, Zehebî, Ýbn Hallikân’ýn
eserlerinden faydalandýðýný belirtmiþtir. Yâ-
fiî’nin eserleri arasýnda zikredilen, Yemen’-
deki meþâyihi anlattýðý “Bâhiyetü’l-mah-
yâ fî medhi þüyûpi’l-Yemeni’l-aþfiyâ” adlý
kasidesi de Mirßâtü’l-cenân’da yer al-
maktadýr (IV, 339). 7. ¬ikrü me×âhibi’l-
fýraši’¦neteyn ve seb£îne’l-muÅâlefeti
li’s-sünneti ve’l-mübtedi£în. Ayný konuy-
la ilgili farklý müelliflere ait beþ risâle ile
birlikte yayýmlanmýþtýr (nþr. Ahmed Ferîd
el-Mezîdî, Beyrut 1425/2004). Müellif üm-
metin yetmiþ üç fýrkaya ayrýlacaðýna dair
hadisi esas alarak Hâricîler, Þîa, Mu‘tezile
ve Mürcie gibi bid‘atçý fýrkalarýn Ehl-i sün-
net’e muhalif görüþlerini açýklamýþtýr. 8.
ƒulâ½atü’l-mefâÅir fî menâšýbi’þ-ÞeyÅ
£Abdilšådir (nþr. Ahmed Ferîd el-Mezîdî,
Sri Lanka 1427/2006). Eserin yazma nüs-
halarý E¹râfü £acâßibi’l-âyât ve’l-berâ-
hîn, ƒulâ½atü’l-mefâÅir fî aÅbâri’þ-ÞeyÅ
£Abdilšådir, Esne’l-mefâÅir fî menâšý-
bi’þ-ÞeyÅ £Abdilšådir gibi isimlerle çe-
þitli kütüphanelerde mevcuttur (Mekte-
betü’l-evkafi’l-âmme, nr. 9703/1, 10133/2,
18016; TSMK, III. Ahmed, nr. 1434; Mekte-
betü’l-bihâr [Kalküta], nr. 275). Kitap, mü-
ellifin Kadiriyye’nin Yâfiiyye þubesinin ku-

týr. Yâfiî’nin tarikat silsilesi Radýyyüddin et-
Taberî ve Necmeddin Abdullah b. Muham-
med el-Ýsfahânî, Ýzzeddin Ahmed el-Vâsý-
tî el-Fârisî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Cemâ-
leddin Yûnus el-Kassâr vasýtasýyla Abdül-
kadir-i Geylânî’ye ulaþýr. Pîri olduðu Yâfiiy-
ye tarikatý Kadiriyye, Medyeniyye, Ekbe-
riyye, Sühreverdiyye, Rifâiyye ve Þâzeliy-
ye’nin bir terkibi olarak görülür (Harîrîzâ-
de, III, vr. 263b-265a). Yâfiiyye günümüzde
Yemen’de varlýðýný sürdürmektedir. Yâfiî’-
nin müridi olmasýna raðmen Ni‘metullah-ý
Velî’ye nisbet edilen Ni‘metullahiyye tari-
katý Yâfiiyye’nin þubesi sayýlmamýþtýr.

Hadis, fýkýh, tasavvuf, tarih, edebiyat,
coðrafya ve astroloji gibi ilimlerle ilgilenen
Yâfiî daha çok sûfî kiþiliðiyle tanýnýr. Ýmam
Gazzâlî’nin görüþlerine baðlýlýðý, Eþ‘arîliði
müdafaasý ve Ýbn Teymiyye’ye muhalefe-
tiyle Sünnî akîdenin geliþmesindeki katkýsý
dinî ilimler sahasýnda otoritesinin bir ka-
nýtý sayýlabilir. Yâfiî, Ýbnü’l-Arabî’nin velâ-
yetini ve büyüklüðünü kabul etmek sure-
tiyle tasavvufî düþüncede yeni yorumlara
açýk olduðunu göstermiþtir. Onun tasav-
vuf anlayýþý, zühd ve fakr gibi kavramlarýn
ötesinde bir tasavvuf tanýmý geliþtiren Ýb-
nü’l-Arabî sonrasý tasavvufun olgunlaþmýþ
bir ürünüdür. Bu anlayýþa göre zâhid ve fa-
kir kendi iradesiyle dünyevî hazlarý terke-
derken sûfî kendi iradesiyle deðil Allah’ýn
iradesiyle eþyada kaim olur. Sûfî fakirlik
sûreti ile zenginlik sûreti arasýnda bir üs-
tünlük görmez; üstünlüðü hakka uygun
þeyde görür. Bu açýdan Yâfiî tasavvufu
üst bir makam ve varlýk biçimi olarak de-
ðerlendirir. Ona göre mârifet ilimleri an-
cak olaðanýn ötesine (harku’l-âde) geçi-
lerek elde edilebilir. Velîler de nebîler gibi
kendilerine ait bir nitelikle deðil Allah’ýn
bildirmesiyle bilirler. Mârifet ilimleri kes-
bî olmayýp vehbîdir. Kerameti mûcizeden
ayýrmaya özen gösteren yaygýn anlayýþý be-
nimsemeyen Yâfiî’ye göre keramet mûci-
zede olduðu gibi meydan okuma dýþýnda
mûcizeyle ayný þeydir. Mûcize peygambe-
rin peygamberliðinin doðruluðunu göster-
diði gibi keramet de velînin halinin doð-
ruluðunu gösterir. Nübüvvet davasýnda bu-
lunmamak kaydýyla velînin kerameti câiz-
dir, ancak izharý câiz deðildir. Yâfiî þeriat-
la hakikat ilimleri arasýnda ihtilâf görmez;
þeriatý hakikat ilimleri içinde sayar. Þer‘î
ilimler hakikat ilimlerinin kesbî olan kýs-
mýndadýr. Bunlar amel ve azîmetlerdir.
Hakikat ilimlerinin bir kýsmý bunlara de-
vam etmekle kazanýlýr. Þeriatla hakikat
arasýnda rubûbiyyet sýrlarýnýn müþahede-
sinde farklar bulunsa da ubûdiyyet ahkâ-
mýnýn icrasýnda bir ihtilâf yoktur.
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Kadiriyye tarikatýnýn Abdullah
b. Es‘ad el-Yâfiî’ye

(ö. 768/1367)
nisbet edilen bir kolu

(bk. YÂFÝÎ).˜ ™

– —
YAÐISIYAN
(ö. 491/1098)

Büyük Selçuklu Sultaný Melikþah’ýn
önde gelen kumandanlarýndan.˜ ™

Ýslâm kaynaklarýnda Yâgýsiyân, Yagýsi-
yân, Batý kaynaklarýnda Aðsiyan, Aðusian,
Ansian þeklinde geçer. Yaðýsýyan b. Mu-
hammed b. Alp ilk defa Sultan Melikþah
devrinde temayüz etmiþtir. Anadolu fâtihi
I. Süleyman Þah’ýn Antakya’yý fethinden
(477/1084) sonra Halep hâkimiyeti için Su-
riye Selçuklu Meliki Tutuþ ile yaptýðý sa-
vaþta hayatýný kaybetmesi üzerine Melik-
þah, bölgeyi doðrudan kendine baðlamak
için Ýsfahan’dan bizzat Kuzey Suriye’ye se-
fere çýktýðýnda Yaðýsýyan da yanýndaydý.
Ramazan 479’da (Aralýk 1086) önce Ha-
lep’i, ardýndan Antakya’yý teslim alan Me-
likþah, Yaðýsýyan’ý buraya vali tayin etti (Ýb-
nü’l-Adîm, II, 101; Urfalý Mateos Vekayi-
nâmesi, s. 172). Yaðýsýyan daha sonra Fâ-
týmîler’e karþý düzenlenen harekâta katýl-
dý. 482’de (1089) Filistin ve Suriye’yi geri
almak için harekete geçen Fâtýmîler Sur,
Sayda, Beyrut, Akkâ gibi kýyý þehirlerini
zaptederek Dýmaþk’a baþarýsýz bir kuþat-
ma giriþiminde bulundular. Sultan Melik-
þah’ýn emriyle Halep Valisi Aksungur ve Ur-
fa Valisi Bozan’ýn yaný sýra Yaðýsýyan da kuv-
vetleriyle Tutuþ’un emrine girdi ve onun-
la beraber Suriye harekâtýna iþtirak etti.
Ancak Humus ve Arka Kalesi’nin fethinin
ardýndan Trablusþam kuþatmasý esnasýn-
da Tutuþ ile Selçuklu kumandanlarý ara-
sýnda anlaþmazlýk çýkýnca Fâtýmîler’e karþý
bu mücadele sürdürülemedi (484/1091).

Sultan Melikþah’ýn ölümünden sonra
kardeþi Tutuþ sultanlýðýný ilân edince Ha-
lep Valisi Aksungur ve Urfa Valisi Bozan’la
birlikte Antakya Valisi Yaðýsýyan da ona
itaat edip adýna hutbe okuttu ve saltanat
mücadelesinde onun yanýnda yer aldý. Fa-
kat Aksungur ve Bozan, Tutuþ’tan ayrýla-
rak diðer taht iddiacýsý, Melikþah’ýn oðlu
Berkyaruk’un hizmetine girdiðinden Berk-
yaruk’a karþý saltanat mücadelesinde gü-
cü azalan Tutuþ asker toplamak amacýy-
la önce Diyarbekir bölgesine, ardýndan Ya-
ðýsýyan’la birlikte Antakya’ya gitti; þehirde
bir süre kaldýktan sonra Dýmaþk’a döndü
(486/1093). Tutuþ, Halep ve Urfa’da Berk-
yaruk adýna hutbe okutan Aksungur ile
Bozan’ý cezalandýrmak için Dýmaþk’tan ha-
reket edip Hama yakýnlarýna geldiðinde
Yaðýsýyan da askerleriyle kendisine katýl-
dý. Tutuþ burada bir süre kalarak oðlu Rýd-
van’ý Yaðýsýyan’ýn kýzý Çiçek Hatun ile ev-
lendirdi (Ýbnü’l-Adîm, II, 110). Aksungur
ile Bozan’ýn bertaraf edilmesinin ardýndan
Halep, Urfa ve el-Cezîre’de hâkimiyet ku-
ran Tutuþ, Kuzey Suriye’deki kale ve þehir-
leri emîrlerine iktâ ederken Maarretünnû‘-
mân ve Lazkiye’yi Yaðýsýyan’a verdi (487/
1094). Tutuþ daha sonra Hemedan’ý ege-
menliðine aldýðý sýrada burada Vezir Nizâ-
mülmülk’ün oðlu Fahrülmülk ile karþýlaþ-
tý. Onu Berkyaruk taraftarý olduðu için
öldürmek istediyse de Yaðýsýyan’ýn ricasý
üzerine bundan vazgeçti. Ayrýca Yaðýsý-
yan halkýn Nizâmülmülk ailesine duydu-
ðu sevgiyi hatýrlatarak saltanat mücadele-
sinde faydalý olabileceði düþüncesiyle onun
vezirliðe getirilmesini tavsiye etti, Tutuþ
da Fahrülmülk’ü vezir yaptý (Ýbnü’l-Esîr, X,
198).

Tutuþ ile Berkyaruk arasýnda 18 Safer
488 (27 Þubat 1095) tarihinde Rey civarýn-
da yapýlan savaþta Yaðýsýyan baþlangýçta
yine Tutuþ’un yanýnda yer aldý. Fakat bu sý-
rada Berkyaruk’un ordusunda Sultan Me-
likþah’ýn özel sancaðý çekilince Tutuþ’un saf-
larýnda bulunan birçok emîr Berkyaruk’un
tarafýna geçti. Bunun üzerine Yaðýsýyan
savaþa girmekten vazgeçti (Urfalý Mateos
Vekayinâmesi, s. 183). Tutuþ mücadeleye
devam ettiyse de neticede Berkyaruk’a ye-
nilerek hayatýný kaybetti. Bunu takiben Su-
riye Selçuklu Devleti ikiye ayrýldý. Tutuþ’un
bir oðlu Rýdvan Halep’te, diðer oðlu Dukak
Dýmaþk’ta hüküm sürmeye baþladý. Yaðýsý-
yan ve Abakoðlu Yûsuf, askerleriyle birlik-
te Antakya’dan Halep’e gelerek Rýdvan’ýn
hizmetine girdiler. Antakya, Halep Meliki
Rýdvan’a baðlanýrken Yaðýsýyan, Haçlýlar’ýn
geliþine kadar vali olarak onun adýna þehri
yönetmeye devam etti.

rucusu olduðuna dair bir belge niteliðin-
de kabul edilmiþtir. 9. et-Ter³¢b ve’t-ter-
hîb. Fa½lü mine’l-e¼âdî¦i’½-½a¼î¼i’l-mü-
temmime li-ebvâbi’t-ter³¢b ve’t-terhîb
adlý eserle birlikte neþredilmiþtir (nþr. Ebû
Abdurrahman el-Mýsrî el-Eserî, Tanta 1414/
1994). 10. ed-Du£âß âdâbühû ve esbâ-
bühû. Ayný muhtevada farklý müellifle-
re ait üç risâle ile birlikte yayýmlanmýþtýr
(nþr. Saîd Abdülhamîd Muhammed es-
Sa‘dînî, Beyrut 1415/1995).

Yâfiî’nin bunlarýn dýþýnda Neþrü’l-me-
¼âsini’l-Yemâniyye fî Åa½âßi½i’l-Yemen
ve nisebi’l-Æah¹âniyye, Æa½îde fi’l-eþ-
hüri’r-Rûmiyye (Ürcûze fî ma£rifeti þu-
hûri’r-Rûm), el-Vesîletü ilallåhi bi-es-
mâßihi’l-¼üsne’l-celîle (Dîvânü þi£r), Hi×-
bü (evrâdü)’l-bir, Menâšýbü’l-Ýmâmi’þ-
Þâfi£î (Mirßâtü’l-cenân’daki Menâšýbü’þ-
Þâfi£î bölümü), Eþrefü’l-mefâÅiri’l-£aliy-
ye fî menâšýbi’l-e£immeti’l-Eþ£ariyye
(Ýbn Asâkir’in Tebyînü ke×ibi’l-müfterî ad-
lý kitabýnýn özeti), Æa½îdetü’r-râßiyye, er-
Risâletü’l-Mekkiyye fî ¹arîši’s-sâdâti’½-
½ûfiyye, Cevâb £an sußâl e¹-¹avâf ve’l-
£umre eyyühümâ efŠal, el-Envârü’l-
lâßi¼a min esrâri’l-Fâti¼a, Risâle müþ-
temile £alâ nebze min ašvali’l-meþâyiÅ
ve âdâbihim, Ed£iyetü’½-½abâ¼ ve’l-me-
sâß, Nûrü’l-yaš¢n ve iþârâtü ehli’t-tem-
kîn adlý kitap ve risâleleri de bulunmakta-
dýr. Müellifin kaynaklarda adý geçen Neþ-
rü’r-rey¼ân fî fa²li’l-müte¼âbbîn fi’l-
lâhi mine’l-iÅvân (Mirßâtü’l-cenân, IV,
328), Bülbülü’l-e¹râb ve ¼alâvetü’l-¼i-
lâb fî ×ikri’l-firâš ve’l-med¼i li’l-evli-
yâßi’l-a¼bâb (a.g.e., IV, 339), Rav²ü’l-be-
½âßir ve riyâ²ü’l-eb½âr fî me£âlimi’l-aš-
¹âr ve’l-enhâri’l-kibâr, E¹râfü’t-tevârîÅ,
Neþrü’r-rav²i’l-£ý¹r fî ¼ayâti seyyidinâ
Ebi’l-£Abbâs el-Hý²r gibi eserleri günü-
müze ulaþmamýþtýr.
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