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YAÐMÂ-i CENDAKœ

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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Mecmû£a-i Â¦âr-i Ya³mâ-yi Cendaš¢ (nþr. Sey-
yid Ali Âl-i Dâvûd), Tahran 1367 hþ., neþredenin
giriþi, I, 5-9, 23-72; II, 4-9; Rýzâ Kulý Han Hidâyet,
Mecma£u’l-fu½a¼âß (nþr. Müzâhir Musaffâ), Tah-
ran 1382 hþ., III/1, s. 1784-1788; Browne, LHP,
IV, 337-344; Yahyâ Âryanpûr, Ez Øabâ tâ Nîmâ,
Tahran 1350 hþ., I, 109-117; Mahmûd Hidâyet,
Gülzâr-ý Câvidân, Tahran 1353 hþ., III, 1767-
1771; Ahmed Dîvân Bîgî Þîrâzî, ¥adîšatü’þ-þu£a-
râß (nþr. Abdülhüseyin Nevâî), Tahran 1366 hþ.,
III, 2121-2127; Þems Lengerûdî, Mekteb-i Bâz-
geþt, Tahran 1372 hþ., s. 292-302; Ali Asgar Þe-
mîm, Îrân der Devre-i Sal¹anat-i Æåcâr, Tahran
1374 hþ., s. 408-409; Kayser Emînpûr, Sünnet
ve Novßâverî der Þi£r-i Mu£â½ýr, Tahran 1383 hþ.,
s. 286, 298, 315; Han Melik Sâsânî, “Mîrzâ Ebü’l-
Hasan Yagmâ-yi Cendaký”, Ya³mâ, XIX/1, Tah-
ran 1345 hþ., s. 24-27; C. Ýsmâilzâde, “Vîjegîhâ-yi
Hünerverî der Þi.r-i Yagmâ-yi Cendaký” (trc. Hü-
seyin Muhammedzâde Sadîk), a.e., XXVIII/4 (1354
hþ.), s. 239-247; V. Minorsky, “Yaghma Janda-
ký”, EI 2 (Ýng.), XI, 238.

ÿHicabi Kýrlangýç

– —
YAÐMUR DUASI

(bk. ÝSTÝSK…).
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YAHOVA

(bk. YEHOVA).
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YAHSUBÎLER

( ������ )

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’-


