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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
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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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da (766), ondan birkaç yýl sonra da Ab-
dülgaffâr b. Humeyd el-Yahsubî Leble’de
isyan etmiþti. Endülüs Emevî halifeliðinin
çöküþ döneminde Ebü’l-Abbas Ahmed b.
Yahyâ el-Leblî el-Yahsubî, yine Leble’de
(Niebla) yeni bir isyan hareketi baþlattý.
Leble halkýnýn biat ettiði Tâcüddevle Ah-
med b. Yahyâ Leble, Cebelüluyûn (Gibra-
léon) ve çevresinde hüküm sürmeye baþ-
ladý (414/1023-24). Onun yirmi yýl kadar sü-
ren emirlik dönemi huzur ve sükûn için-
de geçti. 434’te (1042-43) Leble’de ölen
Tâcüddevle Ahmed b. Yahyâ’nýn vasiyeti
üzerine kardeþi Muhammed b. Yahyâ, Ýz-
züddevle lakabýyla emirliðin baþýna geti-
rildi.

Ýzzüddevle’nin emirliðinin ilk yýllarý da
huzur ve emniyet içinde geçti. Bu sýrada
Ýþbîliye’de (Sevilla) güçlü bir emirlik ku-
ran Abbâdîler sýnýrlarýný doðu-batý istika-
metinde geniþletmek istiyordu. Ýþbîliye’-
nin batý sýnýrýnda yer alan Leble de doð-
rudan Abbâdîler’in tehdidi altýndaydý. Ab-
bâdîler’in saldýrýlarý karþýsýnda Ýzzüddevle,
Abbâd b. Muhammed el-Mu‘tazýd’a karþý
üstünlük saðlayamayýnca iyi iliþkiler kur-
duðu Eftasî Hükümdarý Muhammed el-
Muzaffer’den yardým istedi. Yardým tale-
bini kabul eden Muzaffer kuvvetlerini top-
layarak Yahsubîler’in (Benî Yahyâ) yardý-
mýna gitti ve bazý Berberî kabilelerinin Ab-
bâdî topraklarýna saldýrmasýný saðladý. Bu
geliþmelerin müslümanlar arasýnda düþ-
manlýk doðuracaðýný düþünen Cehverî Hü-
kümdarý Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ceh-
ver ara buluculuk yapmaya çalýþtýysa da
baþarýlý olamadý. Mu‘tazýd askerlerinin bir
kýsmýný Eftasî topraklarýna gönderdi, ken-
disi de Leble’ye gitti. Ýki taraf arasýnda þid-
detli bir savaþ meydana geldi. Savaþýn baþ-
larýnda Muhammed el-Muzaffer karþýsýn-
da üstün gelen Mu‘tazýd savaþýn seyri için-
de üstünlüðünü kaybetti, sonunda Mu-
zaffer’e karþý yenilgiye uðradý ve çok sa-
yýda askeri öldürüldü (439/1047). Bu sýra-
da Muhammed el-Muzaffer ile birlikte ha-
reket eden bazý Berberî kabileleri Ýþbîli-
ye’nin doðu tarafýný tutarak yol kesmeye
baþladýlar. Önceleri Yahsubîler’le Abbâdî-
ler arasýnda cereyan eden bu mücadele
bir süre sonra Eftasî-Abbâdî mücadelesi-
ne dönüþtü ve iki emirlik arasýnda devam
edecek olan mücadelenin de baþlangýcýný
teþkil etti. Kurtuba (Cordoba) Emîri Ebü’l-
Velîd Muhammed b. Cehver’in ara bulucu-
ðu sonunda Eftasîler’le Abbâdîler arasýn-
da anlaþma saðlandý.

Ancak anlaþmanýn hemen ardýndan
Mu‘tazýd tekrar Leble’yi sýkýþtýrmaya baþ-
layýnca Ýzzüddevle güçlü rakibi karþýsýnda

barýþ istemek zorunda kaldý, Abbâdîler’e
yýllýk vergi ödemeyi kabul edince savaþ so-
na erdi. Bu savaþýn sadece müslümanla-
ra zarar verdiðini düþünen Kurtuba Emîri
Ebü’l-Velîd Muhammed b. Cehver’in da-
veti üzerine Ýzzüddevle mallarý ve ailesiy-
le birlikte Kurtuba’ya gitmeyi kabul etti;
Leble’den ayrýlmadan önce idareyi 443’-
te (1051-52) yeðeni Feth b. Halef el-Yah-
subî’ye býraktý; ardýndan Kurtuba’ya yer-
leþti ve 450’de (1058) burada vefat etti.
Leble halkýnýn biat ettiði Feth b. Halef, Nâ-
sýrüddevle lakabýyla Yahsubî emîri oldu
ve bir süre sonra emirliðin iþlerini yoluna
koydu. Bu arada Ýzzüddevle döneminde
Yahsubîler’le yaptýðý anlaþmada kendisi-
ne ödenmek üzere belirlenen yýllýk vergi
miktarýný az bulan Abbâd el-Mu‘tazýd kuv-
vetlerini yeniden Leble üzerine sevketti.
Ýki emirlik arasýndaki mücadelede Mu‘ta-
zýd Leble ve civarýna, Nâsýrüddevle Feth b.
Halef ise Ýþbîliye’nin güneyindeki Þerîþ’e
(Jerez) saldýrdý. Bu saldýrýlar büyük mik-
tarda can ve mal kaybý ile birçok kiþinin
esir alýnmasýna yol açtý. Mu‘tazýd karþýsýn-
da zor durumda kalan Nâsýrüddevle mü-
cadeleyi daha fazla sürdüremedi ve 445’-
te (1053-54) þehri Mu‘tazýd’a teslim ede-
rek Kurtuba’ya gitti, bir yýl sonra da vefat
etti. Yahsubîler’in hâkimiyetindeki toprak-
larýn tamamýnýn Abbâdîler’in eline geçme-
siyle Leble ve civarýnda otuz yýlý aþkýn bir
süre devam eden Yahsubî hâkimiyeti so-
na ermiþ oldu.
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YAHÞÝ FAKÝH

(ö. 816/1413’ten sonra)

Bilinen ilk Osmanlý tarihi yazarý.
˜ ™

Hayatýna dair kaynaklarda yeterli bilgi
yoktur. Âþýkpaþazâde, Orhan Gazi’nin ima-
mý Ýshak Fakih’in oðlu olduðunu söyler (Os-
manoðullarý’nýn Tarihi, s. 51). Babasýnýn

yayýmlanmýþtýr (Tahran 1337 hþ.). “Kaþþâ-
biyye” ve “Ahmedâ” baþlýklý bölümler de
“Serdâriyye” gibi mizah ve hiciv gazellerin-
den meydana gelir. Yaðmâ’nýn mizahî þiir-
leri ve hicviyeleri en az gazelleri kadar ba-
þarýlý olup þiirde taklit ve tekrarýn had saf-
haya ulaþtýðý “geriye dönüþ dönemi”nde
(sebk-i bâzgeþt) yenilik ve özgünlük un-
surlarý içermesi bakýmýndan dikkate de-
ðerdir. Bazýlarý muharrem merasimlerin-
de “ravza” olarak okunmak üzere yazýlan
mersiyeleri ise Fars þiirinde nisbeten yeni
sayýlabilecek bir biçim olan müstezad tar-
zýnda kaleme alýnmýþtýr. Mersiyelerinde
daha önce kullanýlmayan bir kalýba yer
vermesi onun yeni bir mersiye türü geliþ-
tirdiði þeklinde yorumlanmýþtýr.
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YAÐMUR DUASI

(bk. ÝSTÝSK…).
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YAHOVA

(bk. YEHOVA).
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YAHSUBÎLER
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Endülüs’te
Leble ve civarýnda hüküm süren

bir hânedan
(1023-1054).
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Yahsub kabilesi Leble’deki en güçlü grup-
lardan birini teþkil ediyordu. Endülüs Eme-
vî Devleti’nin ilk yýllarýnda bu kabile men-
suplarýndan Saîd el-Matarî el-Yahsubî 149’-


