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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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destekledi. Kuvvetleriyle Dýmaþk’a yöne-
len Rýdvan, Yaðýsýyan’ýn Dukak’a yardýma
gittiðini duyunca þehri kuþatmaktan vaz-
geçti ve Dýmaþk Melikliði’ne ait bölgeler-
de yaðma akýnlarýna giriþti. Dukak, Tuð-
tegin ve Yaðýsýyan buna engel olmak için
Halep ordusunu yakýndan takip ettiler. Ne-
ticede her iki taraf da bir savaþý göze ala-
mayýnca Yaðýsýyan Antakya’ya döndü (Mu-
harrem 490 / Aralýk 1096 – Ocak 1097).

Daha sonra Melik Dukak karþý saldýrýya
geçti; Halep Selçuklu Melikliði’ni hedef
alan seferine Yaðýsýyan da katýldý. Yaðýsý-
yan, bu harekât sýrasýnda eski iktâý olan
Maarretünnu‘mân’ý Artukoðlu Sökmen’in
nâiblerinden teslim alarak halký vergiye
baðladý. Rýdvan ve Dukak’ýn kuvvetleri Kýn-
nesrîn’de karþý karþýya gelince iki taraf ara-
sýnda yapýlan görüþmelerin birinde Ya-
ðýsýyan, Rýdvan’ýn saflarýndaki Sökmen’le
alay etmiþti. Neticede yapýlan þiddetli sa-
vaþta özellikle Sökmen’in kahramanlýðý sa-
yesinde Dukak aðýr bir yenilgiye uðradý,
Yaðýsýyan da bozgun halinde Antakya’ya
döndü (5 Rebîülâhir 490 / 22 Mart 1097).
Dukak, Rýdvan’ýn üstünlüðünü kabul etti;
Dýmaþk ve Antakya’da hutbelerde önce
Rýdvan’ýn adýnýn zikredilmesi hususunda
anlaþmaya varýldý. Savaþýn ardýndan muh-
temelen Yaðýsýyan’ýn da etkisiyle Melik
Rýdvan’ýn, veziri Cenâhüddevle Hüseyin ile
arasý açýldý. Cenâhüddevle’nin Halep’ten
ayrýlýp kendi iktâý olan Humus’a gitmesi
üzerine Yaðýsýyan, Halep’e gelerek yeni-
den Rýdvan’ýn hizmetine girdi ve melikli-
ðin idaresini üzerine aldý. Bu arada Halep’-
te hâkimiyetini devam ettirebilmek için
Fâtýmîler’le iþ birliði yapan Rýdvan, Mýsýr
Fâtýmî Halifesi Müsta‘lî-Billâh adýna hut-
be okutunca Sökmen gibi Yaðýsýyan da bu-
na þiddetle tepki gösterdi ve sonunda hut-
be yeniden Abbâsî halifesi adýna okundu
(1097) (Ýbnü’l-Esîr, X, 225; Ýbnü’l-Adîm,
II, 126 vd.). Bunu takiben Rýdvan, yanýn-
da Yaðýsýyan ve Sökmen bulunduðu halde
eski veziri Cenâhüddevle Hüseyin üzerine
Humus’a yürümek için Halep’ten ayrýlarak
Þeyzer’e geldi. Ýslâm dünyasýnýn taht kav-
galarýyla çalkalandýðý bu dönemde Ana-
dolu’yu kateden I. Haçlý Seferi ordularýnýn
Yaðýsýyan’ýn idaresindeki Antakya’ya yak-
laþmakta olduðu haber alýndý. Yaðýsýyan
hemen Antakya’ya dönüp Haçlýlar’a karþý
savaþmayý önerdi; fakat önce Diyarbekir
bölgesini hâkimiyet altýna almak isteyen
Sökmen ile arasýnda anlaþmazlýk çýktý. Rýd-
van ise Halep’e geri dönmeye karar verdi.

Yaðýsýyan, Þeyzer’den ayrýlýp Antakya’-
ya geçti ve Haçlýlar’a karþý savunma ha-

zýrlýklarýna baþladý. Bir yandan surlarý güç-
lendirirken bir yandan da hýristiyan halký
ihanetlerinden çekinerek þehir dýþýna çý-
kardý. Halep Meliki Rýdvan’dan, Dýmaþk
Meliki Dukak ve Humus Emîri Cenâhüd-
devle’den, Serûç Emîri Artukoðlu Sökmen
ile Musul Valisi Kürboða’dan ve civardaki
diðer emîr ve beylerden yardým istedi. Me-
lik Rýdvan bir miktar kuvvet gönderdiyse
de kendisi gelmedi. Antakya önlerine ge-
len Haçlýlar þehri kuþattý (490/1097). Yaðý-
sýyan, Halep ve Dýmaþk’tan gelecek kuv-
vetleri beklerken küçük birliklerle sürekli
Haçlýlar’ýn üzerine saldýrýlar düzenleyip on-
larý daðýtmaya çalýþtý ve büyük kahraman-
lýklar gösterdi. Kuþatma uzadýkça Haçlý
ordusu kötü duruma düþtü, pek çok kiþi
açlýktan öldü. Bu arada Berkyaruk’un Mu-
sul Emîri Kürboða idaresinde yardýma
gönderdiði birleþik Türk ordusu zamanýn-
da þehre ulaþamadý. Kürboða önce ilk Haç-
lý Kontluðu’nun kurulduðu Urfa’yý kuþatýp
almaya kalkýþýnca üç hafta süren baþarý-
sýz Urfa kuþatmasý Haçlýlar’a zaman ka-
zandýrdý. Bu arada Norman reisi Bohe-
mund, Yaðýsýyan’ýn kumandanlarýndan Er-
meni asýllý Fîrûz’un ihaneti neticesinde þeh-
re girmeyi baþardý. Haçlýlar þehirde büyük
bir katliama giriþirken Yaðýsýyan kurtuluþ
ümidi kalmadýðýný görerek periþan vazi-
yette þehirden kaçtý. Fakat ertesi sabah,
topladýðý kuvvetlerle iç kaleye kapanan oð-
lu Þemsüddevle’nin direndiðini duyunca
çok piþman oldu. Derin bir üzüntü içinde
bir dað patikasýnda yol alýrken bayýlarak
atýndan düþtü ve aðýr biçimde yaralandý.
Adamlarý onu tekrar atýna bindirmek iste-
dilerse de ölmek üzere olduðunu görün-
ce býrakýp oradan uzaklaþtýlar. Bu sýrada
civarda odun kesmekte olan bir Ermeni
Yaðýsýyan’ý gördü ve öldürüp kesik baþýný
Bohemund’a götürdü; karþýlýðýnda da bü-
yük mükâfat aldý. Receb 491’de (Haziran
1098) Antakya’ya ulaþýp þehri kuþatan Kür-
boða’nýn ordusu surlar önünde yapýlan sa-
vaþý ordudaki emîrler arasýnda çýkan an-
laþmazlýk yüzünden kaybedince iç kalede-
kiler de teslim olmak zorunda kaldý.
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Melik Rýdvan, Halep Selçuklu Melikliði’-
ni kurunca atabegi ve babalýðý Cenâhüd-
devle Hüseyin’i vezirliðe getirdi. Yaðýsýyan
da kýsa bir süre ona muhalefet ettikten
sonra kendisiyle anlaþtý. Ardýndan Melik
Rýdvan, Yaðýsýyan ve diðer emîrlerin tavsi-
yesiyle hâkimiyet sahasýný geniþletmeye
çalýþtý. Yanýnda veziri Cenâhüddevle, Ya-
ðýsýyan ve Abakoðlu Yûsuf bulunduðu hal-
de önce Serûç’a (Surûç) yöneldi; daha son-
ra buradan ayrýlýp Urfa önlerine gitti. Er-
meni Thoros’un idaresindeki Urfa’yý iþgal
ederek þehrin iç kalesini isteði üzerine Ya-
ðýsýyan’a verdi. Yaðýsýyan kaleyi tahkim et-
tirerek buraya bir miktar kuvvet yerleþtir-
di (489/1096). Urfa’nýn alýnmasýndan son-
ra Yaðýsýyan ile Vezir Cenâhüddevle Hüse-
yin arasýnda huzursuzluk baþ gösterdi. Ya-
ðýsýyan ve Abakoðlu Yûsuf, Cenâhüddevle
Hüseyin’i ortadan kaldýrýp Halep’te yöne-
timi ele geçirmeyi tasarlýyordu. Bunu ha-
ber alan vezir kaçarak Halep’e döndü. Ar-
dýndan Rýdvan ve Yaðýsýyan da kuvvetleriy-
le Urfa’dan Halep’e hareket ettiler. Fakat
yolda vezirin Halep’te olduðunu öðrenen
Yaðýsýyan þehre girmek istemedi ve eski
vezir Ebü’l-Kasým el-Hârizmî ile Rýdvan’-
dan ayrýlýp Antakya’ya gitti. Yaðýsýyan ve
Abakoðlu Yûsuf’un kendisine karþý bir ha-
reketinden þüphelenen Rýdvan ise Halep’e
doðru yoluna devam etti. Kýsa bir süre
sonra Cenâhüddevle Hüseyin þüpheli dav-
ranýþlarý yüzünden Yaðýsýyan’ýn nüfuz ala-
nýný daraltmak için harekete geçti; Rýd-
van’ýn da onayýyla onun iktâý olan Maar-
retünnu‘mân kuþatýldý; Yaðýsýyan’ýn oðlu da
þehri savunamadýðýndan teslim etmek zo-
runda kaldý (1096) (Ýbnü’l-Esîr, X, 208 vd.;
Ýbnü’l-Adîm, II, 123).

Bir süre önce Rýdvan’ýn Cenâhüddevle
Hüseyin kumandasýndaki askerlerine ye-
nilip Antakya’da Yaðýsýyan’a sýðýnan Aba-
koðlu Yûsuf, Rýdvan tarafýndan kabul edi-
lince Halep’e gelerek onun hizmetine gir-
miþ, Bizâa ve Menbic kendisine iktâ edil-
miþti. Fakat daha sonra onun Rýdvan aley-
hine Yaðýsýyan ile iþ birliði yaptýðý ve gizli-
ce mektuplaþtýðý ortaya çýktý. Bunun üze-
rine Yûsuf yakalanýp öldürüldü. Melik Rýd-
van, Yaðýsýyan’ýn iktâlarý olan Tel Bâþir ve
Þeyhüddeyr’e (Þâdýr) yürüyerek buralarý
onun nâiblerinden teslim aldý ve Antakya
yörelerine kadar uzanan yaðma akýnlarýn-
da bulundu (Ramazan 489 / Eylül 1096;
Ýbnü’l-Esîr, X, 214; Ýbnü’l-Adîm, II, 124 vd.).
Ardýndan Yaðýsýyan, Melik Rýdvan’ýn, kar-
deþi Dukak üzerine Dýmaþk’a bir sefere
hazýrlandýðýný haber alýnca hemen gidip
durumu Melik Dukak ile atabegi Tuðte-
gin’e haber verdi ve Rýdvan’a karþý onlarý
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nýn ricasý üzerine kendi özel kâtipliðiyle
görevlendirmeyi kabul etti.

Bu görevini altý yýl sürdüren Ebü’l-Ha-
san bir komplo sonucu Serdâr Zülfikar
Han’ýn hýþmýna uðrayýp tutuklandý, mal-
larýna el konuldu. Hapiste Serdâr’ýn adam-
larýnca þiddete mâruz kaldý ve Tahran’a
kaçýp Þah Abdülazîm Türbesi’ne sýðýndý.
Burada kendi durumunu anlatan bir ga-
zel yazarak mahlasýný da “Yaðmâ” þeklin-
de deðiþtirdi. Bir süre devlet adamlarýn-
dan uzak durup seyahate çýktý, bu ara-
da Baðdat ve Kerbelâ’ya gitti. Seyahatle-
rinin sonunda döndüðü Cendak’ta ilk ev-
liliðini yaptý. Þehirde altý ay oturduktan
sonra Kaçarlar’ýn merkezi Tahran’a gitti.
Bu sýrada yeni bir görevle Tahran’a gelen
Serdâr Zülfikar Han ile bazý dostlarý vasý-
tasýyla barýþtý. Ardýndan bir süre Kum þeh-
rinde ikamet etti. Dönemin kültür ve si-
yaset adamlarýndan Mirza Muhammed Ali
Mâzenderânî ve Mirza Mehdî Melikü’l-
Küttâb ile birlikte Encümen-i Müfâkehe
adýyla bir mizah cemiyeti kurdu. Kurucu-
larýnýn farklý þehirlere gitmesi sonucu ce-
miyet daðýldý. Meþhed’e geçen Yaðmâ bu-
rada kýsa bir süre kaldýktan sonra Kâþân’a
yerleþti. Kâþân’da ikinci defa evlendi; Tah-
ran’a yaptýðý bir seyahatte dönemin güç-
lü veziri Hacý Mirza Akasî ile tanýþýp onun
saygýsýný ve dostluðunu kazandý. Bu sa-
yede Kaçar Muhammed Þah’ýn sarayýnda
saygýn bir konuma yükseldi. Akasî’nin ri-
casýný geri çevirmeyip Kâþân’a vezir ola-
rak gitti. Þehirdeki bazý ileri gelen kiþile-
rin ahlâkî zaaflarýna dair kaleme aldýðý ƒu-
lâ½atü’l-ifti²â¼ adlý hiciv manzumesinde
eleþtirdiði kimselerin onun þarap içtiðine
dair bir þâyia çýkarmalarý üzerine mahke-
me tarafýndan kýrbaçla cezalandýrýlmasý-
na karar verildi. Yaðmâ’nýn bu cezayý hak
etmediðine inanan bazý din adamlarý ara-
ya girip onu cezadan kurtardý. 1254’te
(1838) Muhammed Þah’ýn Afganistan’a
düzenlediði seferde onun maiyetinde bu-
lunan Vezir Akasî’nin davetiyle bu sefere
katýldý ve Herat’a gidip bir süre orada ika-
met etti. Hayatýnýn sonunda Simnân’a yer-
leþmeyi düþündüyse de büyük oðlu Mirza
Ýsmâil Hüner’in ýsrarý üzerine doðum yeri
olan Hûr’a döndü ve 16 Rebîülâhir 1276
(12 Kasým 1859) tarihinde burada vefat
etti. Mezarý Ýmamzâde Seyyid Dâvûd Tür-
besi yanýndadýr. Yaðmâ günlük dilin im-
kânlarýný þiire taþýmasý, toplumsal sorun-
larý yalýn biçimde dile getirmesi, hiciv ve
mersiyede biçimsel yenilikler gerçekleþtir-
mesi sebebiyle geriye dönüþçü þairlerden
ayrýlmýþ ve bu yönüyle Ýran Meþrutiyeti
dönemi þairlerinin ilgisini çekmiþtir. Kap-

samlý bir tahsil hayatý olmayan ve Arapça
bilmediðini mektuplarýnda ifade eden Yað-
mâ, yazý ve mektuplarýnda halk diline gir-
memiþ Arapça kelime ve terkipleri kul-
lanmaktan özellikle kaçýnarak sade Fars-
ça’dan yana bir tavýr takýnmýþtýr.

Eserleri. Yaðmâ’nýn þiirlerini ve mün-
þeatýný yakýn dostlarýndan Hacý Muham-
med Ýsmâil bir araya getirmiþ, daha son-
ra onun oðlu Mirza Abdülbâký tarafýndan
Külliyyât-ý Ya³mâ adýyla iki cilt halinde
basýlmýþtýr (Tahran 1282/1866). Yaðmâ bir
mektubunda Hacý Muhammed Ýsmâil’in
baþkalarýna ait bazý þiirleri de kendi þiir-
leri arasýna kattýðýndan ve bu konuda yap-
týðý uyarýlarý dikkate almadýðýndan yaký-
nýr. Bu derlemede “Gazeliyyât-ý Cedîd” ad-
lý bölümdeki gazellerin “Sultan” mahlasýný
kullanan Þehzade Seyfüddevle’ye, birkaç
kýtanýn Molla Muhammed Hasan Behrâm-ý
Simnânî’ye, bazý manzume ve mektupla-
rýn da þairin oðlu Mirza Ýsmâil Hüner’e ait
olduðu tesbit edilmiþtir. Nesir ve þiirleri
Münþeßât ve øazeliyyât-ý Ebü’l-¥asan
Cendaš¢ adýyla da basýlmýþtýr (Bombay
1302). Daha sonra Seyyid Ali Âl-i Dâvûd
Yaðmâ’nýn bütün eserlerini, þaire nisbet
edilen kýsýmlarý ayýklayýp yukarýda deðini-
len derlemeye girmeyen þiirleri de ekle-
mek suretiyle iki cilt halinde yeniden neþ-
retmiþtir (Tahran 1357 hþ./1978). Yaðmâ’-
nýn bu yeni külliyatýnda klasik tarzda lirik
gazeller, mizah þiirleri ve hicviyeler, karam-
sar þiirler, mersiyeler, ayrýca þairin oðul-
larýna, arkadaþlarýna, þehzadelere ve ilim
adamlarýna yazdýðý mektuplar yer almak-
tadýr. Külliyatýn I. cildi divanýný, II. cildi de
nesirlerini içermektedir. Yaðmâ, birkaç ör-
nek yazdýktan sonra terkettiði kaside tar-
zý dýþýnda bütün klasik þiir kalýplarýnda
ürün vermiþtir. Gazel, müstezad, mesne-
vi, kýta ve rubâî onun en çok kullandýðý na-
zým biçimleridir. Þiirleri konu bakýmýndan
lirik þiirler (gazeller), mizahî þiirler ve hic-
viyeler, mersiyeler olarak üç ana bölüm-
de deðerlendirilebilir. Klasik tarzdaki ga-
zelleri onun güçlü þiir yeteneðinin kanýtý
sayýlabilecek niteliktedir. Ancak þiirdeki
þöhretini mizahî þiirlerine ve hicviyelerine
borçludur. Kâþân’da yazdýðý ƒulâ½atü’l-
ifti²â¼ adlý mesnevi burada yaþanmýþ bir
olaya dayanýr. Øukûkü’d-delîl mesnevisi
methiye görünümlü bir hicviyedir. Þairin
Serdâr Zülfikar Han’ý eðlendirmek ama-
cýyla kaleme aldýðý mizahî gazeller Ser-
dâriyye baþlýðý altýnda bir araya getiril-
miþtir. Bir bütünlük taþýmayan bu gazel-
ler sövgülerle baþlayýp Serdâr’ýn övgüsüy-
le sona erer. Cendaký’nin þiirlerinin bir kýs-
mý øazeliyyât ve Serdâriyye adýyla da

ville 1969, s. 93, 98-109; Gesta Francorum et
aliorum Hierosolimitanorum: The Deeds of the
Franks and the Other Pilgrims to Jerusalem (trc.
R. Hill), Oxford 1979, s. 44 vd., 61, 76; W. Tyren-
sis, A History of Deeds Done Beyond the Sea (trc.
E. A. Babcock – A. C. Krey), New York 1943, I,
204 vd., 225 vd., 231-233, 250 vd., 259 vd.; Run-
ciman, Haçlý Seferleri Tarihi, I, 164, 169, 173,
176-180; Ali Sevim, Suriye ve Filistin Selçuklu-
larý Tarihi, Ankara 1989, tür.yer.; a.mlf., “Haleb
Selçuklu Melikliði. Fahrü’l-Mülûk Rýdvan Dev-
ri”, Selçuklu Araþtýrmalarý Dergisi, II (1970), s.
1-66; Abdülkerim Özaydýn, Sultan Berkyaruk
Devri Selçuklu Tarihi (485-498/1092-1104), Ýs-
tanbul 2001, s. 29, 30, 33, 36-39, 42, 44, 95-99,
102, 184.
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Mîrzâ Ebü’l-Hasen Rahîm b. Hacý Ýbrâhîm
Kulî Yaðmâ-i Cendak¢

(1782-1859)

Hicivleriyle tanýnan Ýranlý þair.
˜ ™

Deþtikevîr’in merkezinde Yezd ile Sim-
nân arasýnda yer alan Cendak’a baðlý Be-
yâbânek’in Hûr köyünde doðdu. Küçük yaþ-
larda deve çobanlýðý yaptý. Köy çocuklarýy-
la birlikte deve otlatýrken maiyetiyle ora-
dan geçen bölge hâkimi Emîr Ýsmâil Han
Arab-ý Âmirî’nin sorduðu sorulara ver-
diði cevaplarla dikkatini çekince Emîr Ýs-
mâil Han babasý Hacý Ýbrâhim’in izniyle
onu himayesine aldý. Bir süre eðitim gör-
dükten sonra emîrin özel ulaklýðýný yap-
maya baþladý. Bu sýrada Rahîm’in yazý ko-
nusundaki yeteneðini de farkeden Ýsmâil
Han onu kendi özel kâtibi olarak görevlen-
dirdi. Rahîm yerine Ebü’l-Hasan adýný alan
Cendaký, kâtiplik görevini sürdürürken
“Mecnûn” mahlasýyla ilk þiir denemeleri-
ni ortaya koydu. Bölgede gücünü arttýran
Ýsmâil Han, merkezî otoriteye karþý çýkýn-
ca 1216’da (1802) Kaçar hükümeti tara-
fýndan üzerine gönderilen ordu karþýsýn-
da yenilgiye uðrayýp Horasan’a kaçtý. Cen-
dak’ta kalan Ebü’l-Hasan, Simnân ve Dam-
gan Valisi Serdâr Zülfikar Han tarafýndan
bu þehre yönetici tayin edilen Câfer Sul-
tan’ýn Afganlýlar’la savaþmak için hazýrla-
dýðý ordusuna asker olarak katýldý. Sefer
sýrasýnda okuduðu þiirlerle kumandanýn
dikkatini çekti ve Serdâr Zülfikar Han’ýn
huzuruna çýkarýldý. Kaba tavýrlarý ve þiire
ilgisizliðiyle bilinen Serdâr, önce onun as-
kerlikte kalmasýný istediyse de kumanda-
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