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Sufism: The Fusus al-adab of Yahya Bakharzý”,
The Legacy of Mediaeval Persian Sufism (ed. L.
Lewisohn), London-New York 1992, s. 289-310;
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Fârsî (nþr. Hasan Enûþe), Tahran 1380/2002, I, 34,
35; M. Cevâd Þems, “Bâparzî”, DMBÝ, XI, 59-60.
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Ebû Nasr Yahyâ b. Ebî Kesîr Sâlih
et-Tâî el-Yemâmî

(ö. 129/747)

Basralý muhaddis, tâbiî.˜ ™

Aslen Basralý olup I. (VII.) yüzyýlýn ortala-
rýnda doðduðu tahmin edilmektedir. Ba-
basýnýn adý Yesâr, Naþît, Dînâr þeklinde de
kaydedilir. Tay kabilesinin mevlâsý olduðun-
dan Tâî, hayatýnýn sonlarýna doðru Yemâ-
me’ye yerleþtiðinden Yemâmî nisbeleriy-
le anýlýr. Ashaptan sadece Enes b. Mâlik’i
gördüðü, ancak kendisinden hadis semâ
etmediði belirtilmektedir (Ýbn Hacer, XI,
271). Hadisin yaný sýra fýkýh ve tefsir gibi
ilimlerde de iyi bir öðrenim gördüðü kay-
dedilir. Tahsil için on yýl Medine’de kaldý.
Saîd b. Müseyyeb, Ebû Seleme b. Abdur-
rahman, Sâlim b. Abdullah, Kasým b. Mu-
hammed, Abdullah b. Ebû Katâde, Atâ
b. Ebû Rebâh, Ýkrime el-Berberî, Muham-
med el-Bâkýr gibi þahýslardan hadis riva-
yet etti. Talebeleri arasýnda Hiþâm ed-
Destüvâî, Evzâî, Þeybân en-Nahvî, Harb b.
Þeddâd, Hemmâm b. Yahyâ, Ebân b. Ye-
zîd, Hüseyin el-Muallim, Muâviye b. Sel-
lâm, Ma‘mer b. Râþid, Dûrî ile kendi oðlu
Abdullah sayýlabilir. Emevî idaresinin bazý
uygulamalarýný eleþtirdiði için sorguya çe-
kilen ve iþkenceye mâruz kalan Yahyâ b.
Ebû Kesîr 129 (747) yýlýnda vefat etti. Ba-
zý kaynaklarda 132’de (749) öldüðü zikre-
dilmiþse de bunun yanlýþ olduðu belirtil-
miþtir (Zehebî, TârîÅu’l-Ýslâm, s. 299). Yah-
yâ b. Ebû Kesîr’in ibadete düþkün bir âlim

olduðu zikredilir; vefatýnda geride 30 dir-
hemden baþka bir þey býrakmamýþtýr. Kay-
naklarda onun, “Gerçek âlim Allah’tan kor-
kandýr”; “Âlimler her þeyi düzelten tuz gi-
bidir, eðer tuz bozulursa onu hiçbir þey dü-
zeltemez”; “Niyet etmesini öðrenin, çün-
kü niyet amelden daha tesirlidir” gibi söz-
lerine yer verilmiþtir.

Eyyûb es-Sahtiyânî, Zührî’den sonra Me-
dineliler’in hadislerini en iyi bilen kiþinin
Yahyâ b. Ebû Kesîr olduðunu söylemiþ, Þu‘-
be onun rivayetlerini Zührî’nin rivayetleri-
ne tercih etmiþ, Ahmed b. Hanbel de iki-
sinin birbirine muhalefeti durumunda Yah-
yâ’nýn tercih edileceðini bildirmiþtir. Hak-
kýnda “imam, esbetü’n-nâs, sika, sebt” gi-
bi ifadeler kullanýlan Yahyâ b. Ebû Kesîr
fitnenin yaygýnlaþtýðý, bunun yanýnda cerh
ve ta‘dîl ilminin geliþtiði bir dönemde yal-
nýz sika râvilerden rivayet eden bir hadis
imamý olarak zikredilmiþtir. Ali b. Medî-
nî’ye göre Yahyâ, hadislerin isnadlarý ken-
disinde birleþtiði için “medâr” (rivayetlerin
dayanaðý) diye adlandýrýlan meþhur râviler-
dendir (Ali b. Medînî, s. 17-25).

Yahyâ b. Ebû Kesîr’in yaþadýðý dönem
yazýnýn yaygýnlaþtýðý ve tasnifin ilk adým-
larýnýn atýldýðý bir dönemdi. Hadisleri yaz-
manýn gereðine inananlardan olan Yahyâ
bizzat dinleyerek yazdýðý nüshalardan ri-
vayette bulunmuþtur. Görüþmediði kim-
selerden hadis rivayet ettiði ve tedlîs yap-
týðý yolunda kendisi hakkýndaki suçlama-
lar, genelde o dönemin hassasiyetinden
kaynaklanan ve baþka âlimlerde de görü-
len bir durum olup onun bütün rivayetleri
içinde bu türden olanlar çok az bir yekün
tutar. Esasen kendisi de semâ olmaksý-
zýn kitâbet yoluyla aldýðý metinleri rivayet
ederken “belaðanî” tabirini kullandýðýný
söylemiþ, bunlarýn mürsel olduðuna dik-
kat çekmiþtir. Kütüb-i Tis£a’da Yezîd’-
den bu lafýzla nakledilen herhangi bir ri-
vayetin yer almamasý bu eser sahiplerinin
ona ait mürsellere itibar etmediðini gös-
termektedir. Nitekim Yahyâ b. Saîd el-
Kattân da onun mürsellerine itibar edilme-
mesi gerektiðini belirtmiþtir (Mizzî, XXXI,
509).

Yahyâ b. Ebû Kesîr’in sünnetin Kur’an’ý
açýkladýðýný anlatmak üzere söylediði, “Sün-
netin kitaba olan ihtiyacýndan daha çok ki-
tabýn sünnete ihtiyacý vardýr” þeklindeki sö-
zü meþhurdur (Dârimî, “Mukaddime”, 49).
Onun bunu, dinin anlaþýlmasý için Kur’an’ý
yeterli görenlere karþý tepki olarak söy-
lediði anlaþýlmaktadýr. Kütüb-i Tis£a’da
1018, Kütüb-i Sitte’de 544 rivayeti bulu-
nan Yahyâ b. Ebû Kesîr’in günümüze ula-
þan yahut tabakat kitaplarýnda kendisine

Mefâhir Yahyâ’nýn tarikat silsilesi biri ba-
basý Burhâneddin Ahmed, Latîfüddin Nû-
rî, Seyfeddin el-Bâharzî; diðeri Fahreddin
el-Mücenderî, Þehâbeddin es-Sühreverdî,
Sa‘deddîn-i Hamûye yoluyla Kübreviyye ta-
rikatýnýn pîri Necmeddîn-i Kübrâ’ya ulaþýr.
Ayrýca Kahire’de sohbetlerinde bulunduðu
üstatlarý vasýtasýyla Ýbnü’l-Arabî, Ýbn Seb‘în
gibi Maðribli mutasavvýflar hakkýnda bil-
gi edinmiþ ve “þeyhimiz” dediði Kemâled-
din el-Uzerî’den de icâzet almýþtýr.

Eserleri. 1. Evrâdü’l-a¼bâb ve fu½û-
½ü’l-âdâb. Ebü’l-Mefâhir Yahyâ Farsça ka-
leme aldýðý bu eseriyle tanýnýr. Müellif ese-
rin evrâd, ezkâr, dualar, Kur’an okumanýn
âdâbý, tarikat ve hýrka silsilesi gibi konu-
larý içeren ilk bölümünü (Evrâdü’l-a¼bâb)
Ramazan 723’te (Eylül 1323); sûfîlerin akî-
deleri, tasavvufun mahiyeti, tasavvufî hal-
ler ve makamlar, ahlâk ve özellikle semâ
konusu üzerinde durduðu ikinci bölümü-
nü (Fu½û½ü’l-âdâb) Zilkade 724’te (Ekim
1324) tamamlamýþtýr. Eserin ikinci bölü-
mü Îrec Efþâr tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Evrâdü’l-a¼bâb ve fu½û½ü’l-âdâb, Cild-i
Düvûm-ý Fu½û½ü’l-âdâb, Tahran 1345 hþ.,
1358 hþ.). 2. Vašýfnâme. Buhara’da bü-
yük bir servete sahip olan Ebü’l-Mefâhir
köylerini, arazilerini ve mülklerini Seyfed-
din el-Bâharzî Hankahý’na vakfetmiþ, vak-
fýn yönetim þeklini seksen sayfa hacmin-
de vakfiyesinde ayrýntýlý biçimde tesbit et-
miþtir. Vašýfnâme Rusça tercümesiyle bir-
likte neþredilmiþtir (nþr. O. D. Tehescho-
vitch, Bukharskiye Documenti XIV veka,
Taþkent 1965). Bu vakýfnâmesinden baþ-
ka kýsa bir vakfiyesi de bulunan Ebü’l-Me-
fâhir bu vakfiyeye Evrâdü’l-a¼bâb ve fu-
½û½ü’l-âdâb’ý istinsah etmek isteyenlerin
kâðýt, mürekkep ve kalem masraflarýnýn
vakýftan karþýlanmasý kaydýný koydurmuþ-
tur. Vašýfnâme tekke düzenini ve Kübre-
viyye tarikatýnýn Mâverâünnehir, Hârizm ve
Horasan’daki nüfuz ve tesirini gösterme-
si bakýmýndan önemli bir belgedir. Ebü’l-
Mefâhir, Evrâdü’l-a¼bâb’da Meþî¼at ad-
lý bir eserinden söz ederse de eser günü-
müze ulaþmamýþtýr (Îrec Efþâr, s. 31).
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fat edip Halep’te defnedildiðini (el-Fihrist,
s. 160), Ýbnü’l-Kýftî ise Bizans ülkesinde
öldüðünü (ÝÅbârü’l-£ulemâß, s. 358) söyler.
Ancak her iki müellif de ölüm tarihini zik-
retmez. Me’mûn 215 (830) yýlýnda Tarsus’u
ve diðer bazý Bizans sýnýr þehirlerini ele ge-
çirdiðine, ertesi yýl tekrar Anadolu toprak-
larýna girdiðine ve 218’de (833) Bizans’a yö-
nelik bir sefer hazýrlýðý esnasýnda vefat et-
tiðine göre Yahyâ 215-217 (830-832) yýl-
larý arasýndaki bir sefer sýrasýnda vefat et-
miþ olmalýdýr (ayrýca bk. Sezgin, V, 227; VI,
136). Yahyâ b. Ebû Mansûr’un evlâdýndan
birkaç nesil Benü’l-Müneccim (Âlü’l-Münec-
cim) diye tanýnmýþtýr. Bunlar Abbâsî hali-
felerinin himayesinde faaliyet göstermiþ,
bir kýsmý yine astronomi ve astrolojiyle uð-
raþmýþ, bir kýsmý da edebiyatta adýný du-
yurmuþtur. Yahyâ’nýn oðlu Ebü’l-Hasan
Ali’nin Hizânetü’l-hikme adýyla kurduðu
özel kütüphane meþhurdur (aile hakkýnda
geniþ bilgi için bk. Dâniþnâme-i Cihân-ý Ýs-
lâm, IV, 393-399).

Yahyâ’nýn Baðdat’taki Þemmâsiye ve Dý-
maþk’taki Kasiyûn rasathânelerinin yöne-
ticisi olduðu anlaþýlmaktadýr. Þemmâsi-
ye’de güneþ gözlemleri yapýlmakla birlik-
te bunlar pek tatmin edici deðildi. Bunun
üzerine Kasiyûn daðýnda yeni bir gözlemevi
kurularak çalýþmalara burada devam edil-
miþtir. Buranýn baþkaný Habeþ el-Hâsib’di.

Kasiyûn daðýnda ay ve güneþe iliþkin bir
yýllýk gözlem yapýlmaktaydý. Bîrûnî, Yahyâ’-
nýn katýldýðý gözlemlerin 213’te (828) baþ-
layýp 218 (833) yýlýna kadar sürdüðünü,
Kadî Sâid ile Ýbnü’l-Kýftî ise 215-217 (830-
832) yýllarýnda yürütülen bu çalýþmalarýn
Halife Me’mûn’un ölümüyle kesildiðini be-
lirtir. Burada gerçekleþtirilen en önemli
çalýþmalardan biri ekvatorla ekliptik ara-
sýndaki açýnýn hesaplanmasýdýr. Yunanlý-
lar bu eðimi 23° 51' 20'' olarak bulmuþ-
lardý. Me’mûn zamanýnda yapýlan gözlem-
lerde ise bu eðim 23° 33' olarak hesaplan-
mýþtýr. Bu deðer uzun süre astronomlar-
ca temel verilerden biri kabul edilmiþtir.
Þemmâsiye ve Kasiyûn gözlemevlerinde
yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý ez-Zîcü’l-
mümte¼an adlý kitapta toplanmýþtýr (bk.
ez-ZÎCÜ’l-MÜMTEHAN). Bu çalýþma, meþ-
hur astronomi bilgini Ebü’l-Hasan Ýbn Yû-
nus’un ez-Zîcü’l-¥âkimî’sinin baþta ge-
len kaynaklarýndan biri olup Ýbn Yûnus
burada ulaþýlan sonuçlarý Mýsýr bölgesine
uyarlamaya çalýþmýþtýr. Yahyâ b. Ebû Man-
sûr’a nisbet edilen ez-Zîcü’l-Meßmûnî el-
mümte¼an’ýn Escorial Kütüphanesi’nde
kayýtlý tek nüshasý (MS, Arabe, nr. 927)
Fuat Sezgin tarafýndan týpkýbasým olarak
neþredilmiþ, E. S. Kennedy ve Nâzým Fâris
de eserin güneþ tutulmasýyla ilgili bölü-
münü bir makalede incelemiþtir (bk. bibl.).
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nisbet edilen herhangi bir eseri bulunma-
makla birlikte hadisleri yazarak topladýðý
nüshalarýnýn varlýðý bilinmektedir (Mizzî,
XXI, 113). Evzâî’nin onun rivayetlerine yer
verdiði nüshalar ise bir yangýnda yok ol-
muþtur (DÝA, XI, 546). Selçuk Camcý, Yah-
yâ b. Ebû Kesîr üzerine yüksek lisans tezi
hazýrlamýþtýr (bk. bibl.).
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el-Müneccim el-Fârisî

(ö. 215/830’dan sonra)

Abbâsî Halifesi
Me’mûn dönemi astrologu

ve astronomi âlimi.
˜ ™

Aslen Taberistanlý olup Ýranlý bir aile-
den gelmektedir. Önceleri Bizîst b. Fî-
rûzân adýyla tanýnmaktaydý. Babasý Ebû
Mansûr Fîrûzân, Halife Mansûr’un önde
gelen astrologu idi (Ýbn Hallikân, VI, 79).
Baþlangýçta Vezir Fazl b. Sehl’in himaye-
sinde çalýþan Bizîst, Ýbn Sehl’in ölümün-
den sonra müslüman oldu ve Yahyâ adýný
alarak Halife Me’mûn’un (813-833) çevre-
sindeki âlimler arasýnda yer aldý. Hayatý-
nýn çoðunu babasý gibi yýldýzlarýn yerini be-
lirleyip onlardan anlam çýkarmakla (keha-
net) geçirdi. Katýldýðý yeni çevrede astro-
nomi çalýþmalarýna iþtirak etti. Baðdat’-
taki Þemmâsiye Rasathânesi’nde gözlem-
ler yaptý ve Beytülhikme ilim kadrosunda
önemli görevler üstlendi. Ayrýca Benî Mû-
sâ diye bilinen, dönemin önde gelen mate-
matikçi ve astronom kardeþlerine ders ver-
di. Ýbnü’n-Nedîm onun Tarsus yolunda ve-

Yahyâ b. Ebû Mansûr’un ez-Zîcü’l-Meßmûnî el-mümte¼an
adlý eserinin ilk sayfasý (Escorial Library, MS, Arabe, nr. 927)


