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de yaþayan Abdullah adlý zâhid bir kardeþi-
nin bulunduðu (Ýbn Asâkir, LXIV, 73), Han-
ne adýndaki kýz kardeþinin ise meþhur fa-
kih Muhammed b. Nasr el-Mervezî ile ev-
lendiði bilinmektedir.
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Ebû Alî (Ebü’l-Fazl) Yahyâ
b. Hâlid el-Bermekî

(ö. 190/805)

Abbâsî veziri.˜ ™

Abbâsî bürokrasisinde Bermekî ailesi-
nin ilk temsilcisi olan Hâlid b. Bermek’in
oðludur. Vefat ettiðinde altmýþ dört-yet-
miþ veya yetmiþ dört yaþlarýnda bulundu-
ðuna dair rivayetlerden 116-126 (734-743)
arasýnda doðduðu anlaþýlmaktadýr. Genç-

lik yýllarýnda Rey, Taberistan ve Demâvend
valiliði yapan babasý Hâlid tarafýndan Rey’-
de görevlendirildi; bu esnada Rey’e gön-
derilen Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un oð-
lu Muhammed el-Mehdî’nin hizmetinde
bulundu. Burada oðlu Fazl’ýn doðumun-
dan kýsa bir süre sonra Mehdî’nin oðlu Hâ-
rûn dünyaya geldi (149/766). Yahyâ’nýn ha-
nýmý Zübeyde Hârûn’u, Mehdî’nin ümmü-
veledi Hayzürân da Fazl’ý emzirdi. Kurulan
süt akrabalýðý Yahyâ’yý Halife Mansûr’a ve
ailesine daha çok yaklaþtýrdý (Cehþiyârî, s.
136). Bununla birlikte Halife Mansûr bi-
linmeyen bir sebeple Hâlid’i valilikten az-
letti, ayrýca 2.700.000 dirhem para ceza-
sýna çarptýrdý. Yahyâ, Hayzürân’dan ve ba-
basýnýn dostlarýndan topladýðý paralarla bu
miktarý ödedi. Daha sonra affedilen Hâlid
Musul, Yahyâ ise Azerbaycan valiliðine ta-
yin edildi (158/774-75).

161 (778) yýlýnda Yahyâ yeni halife Meh-
dî-Billâh tarafýndan oðlu Hârûn’un hoca-
lýðý ve kâtipliðiyle görevlendirildi. Böyle-
ce Hârûnürreþîd’in baba diye hitap etti-
ði Yahyâ ile beraberliði ve Yahyâ’nýn Ab-
bâsî siyasetinde etkin biçimde rol oynama
dönemi baþlamýþ oldu. Hârûn 163 (780)
yýlýnda Bizans üzerine sefere gönderildi-
ðinde Yahyâ onunla birlikte gitti ve ordu-
nun levazým iþlerini yürüttü. Ayný yýl için-
de Azerbaycan ve Ýrmîniye dahil batý eya-
letlerinin valiliðine tayin edilen Hârûn, Yah-
yâ’yý Dîvânü’r-resâil’in baþýna getirdi. Böl-
geyi 166’da (782-83) babasý tarafýndan ken-
disine “Reþîd” lakabý verilerek kardeþi Mû-
sâ el-Hâdî’den sonra ikinci veliaht ilân edi-
len Hârûn adýna yöneten Yahyâ, Mehdî-
Billâh’ýn ölümüne kadar bu görevde kaldý
ve Mehdî’nin ölümü üzerine ortaya çýkan
karýþýklýklarýn yatýþtýrýlmasýnda önemli rol
oynadý. Mehdî, Mâsebezân’da vefat etti-
ði sýrada (169/785) Hârûnürreþîd ve Yah-
yâ onun yanýnda bulunuyordu. Yahyâ, Hâ-
rûnürreþîd’e bir kargaþaya meydan ver-
meden orduyu Baðdat’a götürmesini ve
Cürcân’daki aðabeyi Mûsâ el-Hâdî için biat
almasýný tavsiye etti. Hârûnürreþîd de her
tarafa babasýnýn ölümünü ve kardeþi Mû-
sâ el-Hâdî’ye biat edildiðini bildiren mek-
tuplar göndererek devlet içinde muhte-
mel bir karýþýklýðý önledi. Ayrýca Mûsâ ve
Hârûn’un annesi Hayzürân’ýn isteðiyle Bað-
dat’ta bazý ileri gelenlerin evlerini ateþe
veren askerlerin maaþlarýný ödeyip olaylarý
önledi; bu sýrada Cürcân’da bulunan ye-
ni halife Mûsâ el-Hâdî’nin acele Baðdat’a
gelmesini saðladý.

Yahyâ’nýn hizmetlerinden memnun ka-
lan Mûsâ el-Hâdî onun Hârûnürreþîd’in ya-
nýnda görevine devam etmesine izin ver-

rîsî, Ýbn Semâa gibi Hanefî mezhebinin
üçüncü nesil ileri gelen âlimlerinden kabul
edilmekte ve Halife Me’mûn’un hadislere
muhalefet ettikleri iddiasýyla kendilerinden
cevap vermelerini istediði, ancak onlar-
dan bir karþýlýk alýnamayýnca Îsâ b. Ebân’ýn
Kitâbü’l-¥ücceti’½-½a³¢r adlý eserini ya-
zarak gereken cevabý verdiði anlatýlmak-
tadýr (AÅbâru Ebî ¥anîfe, s. 141-142).

Ýlk dönem Ýslâm hukuku ekollerinin Irak
ve Hicaz merkezli tasnifine göre Irak eko-
lü içerisinde yer alan Yahyâ b. Eksem, bir
kimsenin fetva verebilmesi için hem re’yi
hem de eseri (hadisleri) iyi bilmesinin þart
olduðunu belirterek mutedil bir tavýr or-
taya koymuþ (Ýbn Kayyim el-Cevziyye, I,
47), Mu‘tezile imamlarýndan Sümâme b.
Eþres ve Zâhirî mezhebinin kurucusu Dâ-
vûd b. Ali ile ilmî münazaralar yapmýþtýr.
Kadýnlarýn temizlenme sürelerinin asgari
on beþ gün olduðu þeklindeki çoðunluk
görüþüne karþý bu sürenin on dokuz gün
olduðunu söylemesi (Cessâs, II, 30-31), fe-
râiz ilminde “el-Mes’eletü’l-Me’mûniyye”
diye bilinen miras meselesi (Ýbn Hallikân,
VI, 148) gibi bazý fýkhî görüþleri, âyet ve
hadislerle ilgili bazý yorumlarý kaynaklar-
da zikredilmektedir. Yahyâ b. Eksem’in pek
çok eser yazdýðý, özellikle fýkha dair eser-
lerinin önemli kabul edildiði belirtilmekle
beraber öðrencisi Kadî Ýsmâil’in ifadele-
rinden çok hacimli olan bu eserlerin er-
ken dönemlerden itibaren ihmal edildiði
anlaþýlmaktadýr (Hatîb, XIV, 200). Ýmam
Muhammed’in el-Câmi£u’½-½a³¢r’ine Ki-
tâbü’t-Tenbîh adýyla bir reddiye yazarak
bazý meseleleri eleþtirmiþ, kendisine Ebû
Abdullah Ýbnü’s-Selcî tarafýndan Kitâbü’l-
Beyân adlý eserle cevap verilmiþtir. Kitâ-
bü’t-Tenbîh’i Yahyâ b. Eksem’in ilimdeki
mevkiine bir delil sayan Hâkim en-Nîsâ-
bûrî’nin aksine bu eserden iktibaslar ya-
pýp tenkitlerini cevaplandýran Ebü’l-Usr el-
Pezdevî, Yahyâ’nýn eserini karalamalar ve
delil olamayacak þeylerle doldurmaktan
baþka bir þey yapmadýðýný söyleyerek onu
aðýr bir dille eleþtirmiþ ve tenkitlerine ce-
vap vermenin boþ bir uðraþ olduðunu kay-
detmiþtir (Þer¼u’l-Câmi£i’½-½a³¢r, vr. 3a).
Yahyâ b. Eksem’in Îcâbü’t-temessük bi-
a¼kâmi’l-Æurßân adlý bir eserle (Ýbnü’n-
Nedîm, s. 41) þürûta dair bir kitap yazdýðý
zikredilmekle birlikte (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1046) bunlarýn zamanýmýza ulaþtýðý bilin-
memektedir. Ayrýca kaynaklarda bazý þiir-
lerine yer verilmektedir (Vekî‘, II, 164-165;
Ýbn Asâkir, LXIV, 74-75, 85, 86, 88). Onun
Kitâbü Mesâßili’l-a£dâd adlý bir eseri olan
Muhammed adýnda bir oðlu (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 340) ve kendisiyle yazýþtýðý, Merv’-
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Yahyâ’nýn on yedi yýl süren vezirliði Ber-
mekî ailesi için tam bir saltanat dönemi
olmuþtur. Bununla bilikte Yahyâ vezirliði-
nin ilk üç yýlýnda yaptýðý bütün iþleri halife-
nin annesi Hayzürân’ýn onayýna sunar, dev-
let iþlerini onun tâlimatýyla yürütürdü.
Hayzürân’ýn ölümünden (173/789) sonra
yönetim tek baþýna Yahyâ’nýn eline geç-
miþ, merkezde ve eyaletlerde önemli gö-
revler üstlenen oðullarý Ca‘fer ve Fazl ile
birlikte idarede mutlak söz sahibi haline
gelmiþtir. Her gün oðullarý ile birlikte hal-
kýn þikâyetlerini dinler, devlet iþlerini gö-
rüþüp karara baðlardý. Tayin ve azillerde
tek yetkili kýlýnmasýnýn yaný sýra önceleri
sadece halifelerin imzasýyla yürürlüðe gi-
ren Dîvânü’l-harâc yazýlarý da artýk onun
imzasýyla çýkýyordu. Devletin maliyesi, bu
arada halife sarayýnýn harcamalarý üzerin-
de bile tam bir tasarrufa sahipti (Mes‘û-
dî, Mürûcü’×-×eheb, III, 377, 386). Yahyâ’-
nýn iki oðlu babalarýna yardým eder, mer-
kez ve eyaletlerde önemli görevler üstle-
nirdi. Fazl doðu, Ca‘fer de batý eyaletlerine
vali tayin edilmiþ, devletin taþra idaresi
ikisi arasýnda bölüþtürülmüþtü. Yahyâ vali-
lerin tayininde de halifeye tavsiyelerde bu-
lunabilirdi.

Yahyâ b. Hâlid’in vezirlik yaptýðý yýllar
Abbâsî hilâfetinin en parlak dönemi ka-
bul edilmektedir (Taberî, VIII, 212; Mes‘û-
dî, et-Tenbîh ve’l-iþrâf, s. 315). Bu baþarý-
da onun sosyal, ekonomik, bilimsel ve kül-
türel hayata katkýlarý önemli yer tutar. Ve-
zirliðe gelince Irak ve Þam gelirlerinden
bir kýsmýný Haremeyn halkýna, misafir ola-
rak orada bulunanlara ve ilimle uðraþan-
lara daðýtmýþ, yetimler için bakým evleri
açtýrmýþtýr (Cehþiyârî, s. 177). Yahyâ’nýn
vezirliði döneminde Baðdat’ta Bermekî
Hastahanesi adýyla bir hastahane açýlmýþ-
sa da gözden düþmesinden kýsa bir süre
sonra hastahanenin hizmete devam ede-
mediði anlaþýlmaktadýr (Öztürk, s. 149).
Bâbüþþemmâsiyye’de yer alan görkemli
Kasrü’t-tîn onun tarafýndan inþa ettiril-
miþ, Seyhan ve Katûl nehirleri ýslah edile-
rek bölgelerde tarým ve ulaþýmýn canlan-
masý saðlanmýþtýr. Abbâsîler’in ilk yýllarýn-
da ihmale uðrayan berîd teþkilâtýnýn Eme-
vîler dönemindeki üstün seviyesine çýk-
masý da onun sayesinde gerçekleþmiþtir
(DÝA, V, 499). Baðdat’ýn doðusunda Sûku-
yahyâ ismindeki yerin Hârûnürreþîd tara-
fýndan Yahyâ b. Hâlid’e iktâ edildiði ve da-
ha sonra ona nisbetle anýldýðý belirtilmek-
tedir (Yâkut, III, 284-285). Bermekî ailesi
siyasî güçle birlikte büyük bir malî güce de
sahipti. Merkezdeki saraylarý dýþýnda özel-
likle Basra bölgesinde geniþ arazileri var-

dý. Zenginlikleri herkesi kýskandýracak bir
seviyeye ulaþmýþtý.

Öte yandan Yahyâ ve oðullarý kültür ala-
nýnda da önemli hizmetler yapmýþ, Ýslâm
dünyasýnda fikrî ve ilmî geliþmeye katký-
da bulunmuþtur. Ýlm-i nücûm baþta olmak
üzere dinî, felsefî ilimlerle müsbet ilim-
lerde geniþ birikime ve zengin bir kütüp-
haneye sahip olan Yahyâ b. Hâlid ilim ve
sanat ehlini himaye etmiþ, sarayýnda ken-
disinin de katýldýðý ilmî ve edebî toplantý-
lar yapýlmýþtýr. Meþhur tabip II. Buhtîþû‘ b.
Curcîs ve dil âlimi Sîbeveyhi onun hima-
yesiyle Baðdat’a gelmiþtir. Ayrýca Yunan,
Hint ve Fars kültürüne ait kitaplarýn Arap-
ça’ya tercüme edilmesi için çalýþmýþ, Bat-
lamyus’un el-Mecis¹î’si ve Hintçe yazýlmýþ
Susrata adlý týp kitabý onun isteði üzerine
Arapça’ya çevrilmiþtir. Yine bir kiþiyi gö-
revlendirerek Hindistan’ýn içtimaî ve dinî
hayatý hakkýnda ilk defa bir rapor hazýrlat-
mýþ, bu rapor dönemin müelliflerinin isti-
fadesine sunulmuþtur (DÝA, XVIII, 74-75).
Kelîle ve Dimne adlý eser de onun iste-
ðiyle Ebân b. Abdülhamîd tarafýndan man-
zum hale getirilmiþtir (Cehþiyârî, s. 211).
Yahyâ ve oðullarýnýn cömertliði darbýme-
sel haline gelmiþtir. Resmî yazýlarýn baþý-
na ilk defa salât ve selâm cümlesini ilâ-
ve ettiren Yahyâ, peygamberlerin fazile-
tine dair bir risâle kaleme almýþtýr (a.g.e.,
s. 177). Ebû Yûsuf el-Cevâmi£i (el-Câmi£,
Câmi£u’l-Berâmike) onun için telif etmiþ-
tir (DÝA, XXXII, 279). Yahyâ b. Hâlid ile aile-
nin diðer fertlerinin küfür ve zýndýklýkla
itham edildiðine dair rivayetler onlara kar-
þý beslenen düþmanlýðýn bir sonucu olma-
lýdýr.
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di, bununla birlikte Hârûnürreþîd’e yakýn-
lýðýndan rahatsýz oluyordu. Bir süre son-
ra Hârûnürreþîd’in yerine küçük oðlu Ca‘-
fer’i veliaht yapmak istediðinde Yahyâ, bir
taraftan hilâfetin ellerinden çýkma tehli-
kesinin ortaya çýkabileceðini söyleyerek Hâ-
dî’yi oðlu bulûð çaðýna eriþinceye kadar
beklemesi için iknaya çalýþtý; diðer taraf-
tan kardeþinin baskýsý yüzünden veliaht-
lýktan çekilmeyi düþünen Hârûnürreþîd’i bu
kararýndan vazgeçirdi ve ava çýkma baha-
nesiyle bir süre merkezden uzaklaþtýrdý.
Hayzürân da Yahyâ’yý destekleyince dü-
þüncesini gerçekleþtiremeyen Hâdî’nin Yah-
yâ’ya karþý tepkisi arttý ve sonunda onu
tutuklattý. Yahyâ’nýn hapisten, kendisini öl-
dürtmek isteyen halifenin ansýzýn ölümü
üzerine kurtulduðu söylenmektedir. Bazý
rivayetlere göre Hâdî kardeþi Hârûnürre-
þîd’i de ortadan kaldýrmaya niyetlenmiþti.

Mûsâ el-Hâdî’nin ölümünün (170/786)
ardýndan halifelik makamýna geçen Hâ-
rûnürreþîd önce Yahyâ’yý hapisten çýkarýp
geniþ yetkilerle vezir tayin etti. Halifeliði
onun aldýðý tedbirler sayesinde elde etti-
ðini belirterek kendisine tam yetki ver-
diðini açýkladý. Bermekîler’in nüfuz döne-
mini baþlatan bu tayinle Dîvânü’l-hâtem
dýþýnda bütün divanlar Yahyâ’ya baðlan-
dý. Ebü’l-Abbas Fazl b. Süleyman et-Tû-
sî ölünce (171/787-88) Dîvânü’l-hâtem de
onun emrine verildi ve iki vezirlik uhde-
sinde toplandý (Taberî, VIII, 235). Ancak ký-
sa bir süre sonra Dîvânü’l-hâtem Yahyâ’-
nýn oðlu Ca‘fer’in idaresine býrakýldý. 173’-
te (789) bu divanýn baþýna Fazl b. Rebî‘ ge-
tirildiyse de 178’de (794) tekrar Yahyâ’nýn
emrine verildi. 181 (797) yýlýnda bu göre-
vi iade ederek hacca giden Yahyâ ertesi
yýl Baðdat’a döndü. Hârûnürreþîd 186’da
(802) Yahyâ ile birlikte hacca gitti. Halife-
nin oðullarý Emîn ve Me’mûn ile beraber
Fazl ve Ca‘fer de bu kafileye katýldý. Dönüþ-
te Enbâr yakýnlarýndaki konaklama yerin-
de halife görünürde bir sebep yokken âni-
den Bermekîler’in bertaraf edilmesine ka-
rar verdi. Yahyâ’nýn oðlu Ca‘fer idam edil-
di; kendisi ve diðer oðlu Fazl tutuklandý,
ailenin bütün serveti müsadere edildi (Ber-
mekîler’in cezalandýrýlma sebepleri hak-
kýnda bk. DÝA, V, 519). Hârûnürreþîd’in ha-
lifeliðinin son altý yýlýnda Yahyâ ile oðulla-
rýnýn yokluðunu daima hissettiði, Yahyâ el-
Bermekî’ye hapiste iken bile akýl danýþtýðý
bildirilmektedir. Oðlu Fazl ile birlikte Rak-
ka’da yaklaþýk üç yýl hapiste kalan Yahyâ
3 Muharrem 190 (29 Kasým 805) tarihin-
de vefat etti ve Fýrat nehri kýyýsýnda Raba-
zuherseme denilen yerde defnedildi (Ha-
tîb el-Baðdâdî, XVI, 199).
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verdi. 1973’te Tahran Üniversitesi kendi-
sine fahrî doktora unvaný verdi. Yahyâ el-
Haþþâb, Ýbrâhim Emîn eþ-Þevâribî ile bir-
likte I. Fuâd (Kahire) ve Ayniþems üniver-
sitelerinde þarkiyat araþtýrmalarýnýn öncü-
lüðünü yapmýþtýr.

Eserleri. Telif: Nåsir Khosrow, son vo-
yage, sa pensée religieuse, sa philo-
sophie et sa poésie (Le Caire 1940); ¥i-
kâyâtün Fârsiyye (Kahire 1940, 1959);
TârîÅu’l-edebi’l-Fârsî fi’l-šarni’t-tâsi£
£aþer (Kahire 1948); TârîÅu’l-Kürd ve’l-
Kürdistân (Kahire 1958); Ýslâmü’l-Fürs
(A. J. Arberry’in The Legacy of Persia [Ox-
ford 1953] adlý eserinden Türâ¦ü Fâris
adýyla Arapça’ya çevrilen kitabýn bir bö-
lümüdür, Kahire 1960); Ýltišåßü’l-¼aŠâ-
rateyn el-£Arabiyye ve’l-Fârisiyye (Ka-
hire 1969); eþ-Þâhnâme li’l-Firdevsî (Ka-
hire, ts.).

Tercüme: Çehâr Mašåle (Nizâmî-i Arû-
zî’den Arapça’ya, Kahire 1368/1949, Ab-
dülvehhâb Azzâm ile birlikte); Sefernâ-
me (Nâsýr-ý Hüsrev’den Arapça’ya, Kahire
1364/1945, 1959, 1983; Beyrut 1970); Zâ-
dü’l-müsâfirîn (Nâsýr-ý Hüsrev’den, Kahi-
re 1945); Îrân fî £ahdi’s-Sâsâniyyîn (Art-
hur Christensen’in l’Iran sous les sassa-
nides adlý eserinin tercümesidir, Kahire
1950, Abdülvehhâb Azzâm ile birlikte); Ki-
tâbü Tenessür (Ýslâm öncesi Fars kurum-
larýna dair Farsça en eski eserdir, Kahire
1954); TârîÅu’l-Beyhaš¢ (Ebü’l-Fazl Mu-
hammed b. Hüseyin el-Beyhaký’den, Ka-
hire 1956, Sâdýk Neþ’et ile birlikte; Beyrut
1982); Âdâbü’l-müte£allimîn (Nasîrüd-
dîn-i Tûsî’den, Mecelletü Ma£hedi’l-maÅ-
¹u¹âti’l-£Arabiyye, III/2 [Kahire 1377/1957],
s. 267-284); Þerefnâme (Þeref Han’dan,
I-II, Kahire 1958-1962, Muhammed Ali Av-
nî ile birlikte); Beyânü’l-edyân (Ebü’l-
Meâlî Muhammed b. Ubeydullah’tan, Me-
celletü Külliyyeti’l-Âdâb, XIX/1 [Kahire
1957], s. 11-58; Kahire 1959); ¿ab¹ ve ta¼-
š¢šu’l-elfâ¾i’l-ý½¹ýlâ¼iyyeti’t-târîÅiyye-
ti’l-vâride fî kitâbi Mefâtî¼i’l-£ulûm li’l-
ƒârizmî (el-Mecelletü’t-târîÅiyyetü’l-Mý½-
riyye, VII [Kahire 1958], s. 161-278, el-Bâz
el-Arînî ile birlikte; Kahire 1960); Câmi£u’t-
tevârîÅ (Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedâ-
nî’den, I-II, Kahire 1960, Muhammed Sâ-
dýk Neþ’et, Muhammed Musa Hindâvî ve
Fuâd Abdülmu‘tî Sayyâd ile birlikte; Bey-
rut 1983); Mûsâ b. Nu½ayr (Abdülhak Hâ-
mid’den, Kahire 1964).

Neþir: ƒânü’l-iÅvân (Nâsýr-ý Hüsrev,
Kahire 1359/1940; Tahran 1338 hþ.); Ev-
râšu’l-eyyâm (Cenab Þahabeddin’den,
trc. Ýbrâhim Sabrî, nþr. Yahyâ el-Haþþâb,

Kahire 1960); TârîÅu BuÅârâ (A. Vám-
béry’den, trc. Ahmed Mahmûd es-Sâdâtî,
nþr. Yahyâ el-Haþþâb, Kahire 1965); Esrâ-
rü’t-tev¼îd fî mašåmâti Ebî Sa£îd (Mu-
hammed b. Münevver b. Ebû Saîd Mey-
henî’den, trc. Ýs‘âd Abdülhâdî Kýndîl, nþr.
Yahyâ el-Haþþâb, Kahire 1966); el-Mu¼-
kem ve’l-mu¼î¹ü’l-a£¾am (Ýbn Sîde’nin
eserinin VIII. cildinin Abdülvehhâb Seyyid
Avadullah ile birlikte neþri, Kahire 1417/
1996). Yahyâ el-Haþþâb’ýn ayrýca çeþitli il-
mî toplantýlarda sunduðu bildirileri ve der-
gilerde yayýmlanmýþ makaleleri vardýr.
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YAHYÂ HÝLMÝ EFENDÝ

(1833-1907)

Osmanlý nesih hattýnýn
seçkin üstatlarýndan.

˜ ™

Ýstanbul’un Süleymaniye semtinde doð-
du. Babasý Ayýntablý Dalkýlýç Hacý Halil Aða’-
dýr. Ýlk tahsilinden sonra Beyazýt ve Sul-
tanahmet camilerindeki derslere devam
ederek icâzet aldý. Henüz küçük yaþlarda
iken Mehmed Hâþim Efendi’den sülüs-ne-
sih meþkine baþladý. Yahyâ’nýn yazýya olan
istidadýný sezen Hâþim Efendi evinde has-
ta yattýðý son zamanlarýnda dahi ona meþk
vermeyi sürdürmüþtür. Yahyâ Hilmi, henüz
on iki yaþýnda iken hocasýnýn vefatý üzerine
Dârü’t-tabâati’l-âmire (Devlet Matbaasý)
musahhihi Halil Zühdü Efendi’den sülüs-
nesih meþkine devam etti ve 29 Mayýs
1847’de bu yeni hocasýndan icâzet aldý.
17 Þubat 1848’de Bâb-ý Seraskerî Nizâ-
miye Jurnal Kalemi’ne girdi. Burada za-
manla mümeyyizliðe ve müdürlüðe kadar
terfi ederek altmýþ yýla yakýn hizmet etti;
kendisine sâlise, sâniye ve ûlâ sýnýf-ý sânîsi
rütbeleri tevcih edildi. Son zamanlarýnda
vücuduna felç geldi. 23 Kasým 1907 günü
sabaha karþý vefat etti ve Süleymaniye
Camii hazîresine defnedildi. Yahyâ Hilmi

nemi (trc. Nedim Demirtaþ), Ýstanbul 2007, s. 31-
37, 44, 49, 53-57, 62-69, 89-102; Levent Öztürk,
Onuncu Yüzyýla Kadar Ýslâm Dünyasýnda Has-
taneler, Ýstanbul 2007, s. 135-136, 143-149, 166,
183, 189; Mehmet Dalkýlýç, “Bermekilerin Düþü-
þü”, Fýrat Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergi-
si, XV/1, Elazýð 2010, s. 183-197; W. Barthold,
“Bermekîler”, ÝA, II, 560-563; Hakký Dursun Yýl-
dýz, “Yahyâ b. Hâlid”, a.e., XIII, 348-350; a.mlf.,
“Bermekîler”, DÝA, V, 519; D. Sourdel, “al-Bara-
mika”, EI2 (Ýng.), I, 1034-1035; Ýbrâhim Harekât,
“Berîd”, DÝA, V, 498-499; S. Maqbul Ahmad, “Hin-
distan”, a.e., XVIII, 74-75; Eyyüp Said Kaya, “Nâdi-
rü’r-rivâye”, a.e., XXXII, 279.

ÿSaim Yýlmaz

– —
YAHYÂ el-HAÞÞÂB
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Yahyâ b. Muhammed b. Ömer el-Haþþâb
(1909-1989)

Mýsýrlý âlim,
Fars dili ve edebiyat araþtýrmacýsý.

˜ ™

2 Kasým 1909’da Kahire’de doðdu. As-
len Saîd bölgesinde Deyrût’a baðlý Sanbû
þehrinden olup eskiden beri kitap basým
ve ticaretiyle uðraþan bir ailenin çocuðu-
dur. Uzun süre Mýsýr müftülüðü ve kadýl-
kudâtlýk yapan, daha sonra Ezher þeyhi
olan Abdurrahman Kutub en-Nevâvî onun
anne tarafýndan dedesidir. 1931’de Kahire
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni, 1933’te
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bu arada 1933’-
te Edebiyat Fakültesi’nde Nâ½ýr ƒüsrev
ve ri¼letühû ilâ Mý½r adýyla yüksek lisans
tezi hazýrladý. 1933-1935 yýllarýnda avukat-
lýk yaptýktan sonra burslu olarak Türkiye’-
de bulundu. Aralýk 1935’ten itibaren Kahi-
re Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde asis-
tanlýk görevine baþladý. 1936’da dokto-
ra için Paris’e gönderildi, 1940’ta Nâsýr-ý
Hüsrev konulu teziyle (Nåsir Khosrow, sa
pensée religieuse, sa philosophie-Khan Al-
Ikwan) Sorbonne Üniversitesi’nde dokto-
rasýný tamamladý. Ayný yýl Kahire Üniver-
sitesi’ne öðretim görevliliðine tayin edildi.
1947’de doçent, 1950’de profesör oldu ve
Edebiyat Fakültesi Doðu Dilleri ve Edebi-
yatlarý bölüm baþkanlýðýna getirildi. 1954’-
te kýsa bir süre Edebiyat Fakültesi dekan-
lýðý, 1955-1957 yýllarýnda Ma‘hedü’d-dirâ-
sâti’l-Ýslâmiyye, 1964-1965 yýllarýnda Ma‘-
hedü’d-dirâsâti’l-Arabiyyeti’l-âliye müdür-
lüðü yaptý. 1960-1965 arasýnda Arap Bir-
liði Kültür Dairesi müdürlüðünü yürüttü.
1969’da emekliliðe ayrýldýysa da hayatýnýn
sonuna kadar fakültede ders okutmaya
devam etti. Çeþitli uluslar arasý bilim ve
kültür kurumlarýnýn üyesiydi, çok sayýda
kongre ve sempozyuma katýlmýþtý. Misa-
fir hoca olarak 1965’te California, 1967’-
de Baðdat ve Basra üniversitelerinde ders

YAHYÂ HÝLMÝ EFENDÝ


