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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
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korunmaktadýr. Sülüs-nesih murakka‘larý
ve hilyeleri de bulunan Yahyâ Hilmi Efen-
di’nin Hz. Ali rivayeti hilyeleri dýþýnda ifa-
desi çok daha uzun olan Ebû Hüreyre ri-
vayetiyle yazdýklarý da vardýr (TSMK, Gü-
zel Yazýlar, nr. 1244; Derman, Sabancý Ko-
leksiyonu, s. 139). Mükemmel bir þekilde
tamamladýðý Þeyh Hamdullah mushafý da
Türk ve Ýslâm Eserleri Müzesi’ndedir (nr.
3907). Celî sülüsle fazla uðraþmayan Yah-
yâ Hilmi, Kadýköy Caferaða mahallesinde-
ki 1105 (1694) tarihli bir çeþmenin kitâbe-
sini bu hatla yenilemiþse de yazý baþarýlý
deðildir. XIX. yüzyýlda Osmanlý neshine hâ-
kim olan Kazasker Mustafa Ýzzet ve Meh-
med Þevki efendilerin üslûbu karþýsýnda
kendine has þivesiyle göz dolduran Yahyâ
Hilmi’nin pek az talebesi vardýr. Bunlar
arasýnda Þefîk es-Seyfî ve Mehmed Ýzzet
efendiler ile Rifat Yazgan sayýlabilir. Meþ-
hur Hasan Rýzâ Efendi de gençliðinde bir
müddet ona talebelik etmiþtir.
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ÿM. Uður Derman

– —
YAHYÂ b. HÜSEYÝN el-HÂDÎ

(bk. HÂDÎ-ÝLELHAK, Yahyâ b. Hüseyin).
˜ ™
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YAHYÂ b. HÜSEYÝN es-SAN‘ÂNÎ
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Yahyâ b. el-Hüseyn
b. el-Mansûr-Billâh el-Kåsým

b. Muhammed el-Hasenî
es-San‘ânî el-Yemenî

(ö. 1099/1687’den sonra)

Yemenli tarihçi,
Zeydiyye fakihi, hadis ve kelâm âlimi.

˜ ™

1035 (1625) yýlýnda San‘a’da doðdu. Ka-
sýmiyye Devleti'nin kurucusu Ýmam Man-
sûr-Billâh Kasým b. Muhammed’in torunu
olduðundan Ýbnü’l-Kasým diye de anýlýr. Ba-
basý Hüseyin devletin kurulmasýnda etki-
li olan kumandanlardandýr. Dedesi, baba-
sý ve kardeþi Muhammed, siyasî ve askerî
þahsiyetlerinin yaný sýra Zeydiyye mezhe-

binde eser veren önemli âlimlerdendir.
Yahyâ San‘a’da yetiþti. Seyyid Ahmed b.
Ali eþ-Þâmî, Hüseyin b. Muhammed et-
Tihâmî’den fýkýh ve fýkýh usulü, Kadý Ah-
med b. Sâlih el-Ansî’den hadis tahsil etti.
Kadý Ahmed b. Sa‘deddin’den Zeyd b. Ali’-
nin Mecmû£u’l-fýšh’ýný okuyup icâzet aldý
ve eseri istinsah etti. Zeynelâbidin b. Ab-
dülvâhid b. Ýbrâhim el-Hatîb’den Sünen-i
Ebû Dâvûd’u okudu. Aþaðý Yemen’de bü-
yük bir bölgenin valisi olan kardeþi Mu-
hammed 1067’de (1657) ölünce ona baðlý
vilâyetlerin valiliði kendisine teklif edildi.
Ancak bu teklifi kabul etmedi ve tama-
men öðretime ve telife yöneldi. Özellikle
hadiste ve dinî ilimlerde ün kazandý; bu
ilimlerde ve Yemen tarihi alanýnda eser-
ler yazdý. Büyük bir cesaret göstererek bi-
at etmediði amcasý Ýmam Mütevekkil-Alel-
lah Ýsmâil zamanýnda (1644-1676) döne-
min en büyük âlimi ve fetva makamý ka-
bul ediliyordu. San‘a yahudilerinden topla-
nan vergi kendisine tahsis edilmiþti. Yah-
yâ b. Hüseyin’in ölüm tarihi kesinlikle bi-
linmemektedir; kabri San‘a’nýn batýsýnda
kalan Bi’rütâhir’dedir.

Yemen’de yetiþen önemli muhaddisler-
den sayýlan Yahyâ b. Hüseyin, Yemen’de
sünneti yayma çalýþmalarýný yeniden can-
landýran iki hadis âliminden biridir (Ab-
dullah b. Muhammed el-Habeþî, s. 62).
Çaðdaþlarý ve daha sonra gelen âlimlerin
Yahyâ b. Hüseyin’i tanýtmayý ihmal ettik-
lerini söyleyen Þevkânî bunun muhtemel
sebebinin, onun temel hadis kaynaklarýn-
daki sahih rivayetleri esas alýp bu rivayet-
lere karþý çýkanlarý eleþtirmesi olduðunu
belirtir. Hocasý Kadý Ahmed b. Sa‘deddin’in
hadis imamlarýný tenkit ettiði risâlesine
cevap mahiyetinde Øavârimü’l-yaš¢n li-
ša¹£ý þükûki’l-ÆåŠî A¼med b. Sa£di’d-
dîn adýyla bir risâle ve el-Î²â¼ li-mâ Åu-
fiye mine’l-ittifâš £alâ ta£¾îmi ½a¼âbe-
ti’l-Mu½¹afâ adlý bir eser yazmasý yüzün-
den çaðdaþlarýyla arasýnýn açýldýðýný ifade
eder ve bu iki eseri gördüðünü söyler (el-
Bedrü’¹-¹âli£, II, 328). Daha ziyade tarih ala-
nýnda kaleme aldýðý eserleriyle tanýnan
Yahyâ b. Hüseyin, Yemen’de yetiþen en gü-
venilir tarihçilerden biri kabul edilir. Eser-
leri Ýslâmî dönem Yemen tarihinin en ha-
cimli kitaplarýndandýr. Tarihle ilgili eserle-
rinde kendisinden önceki tarihçilerin ih-
tilâf ettiði pek çok konuyu açýklýða kavuþ-
turmuþtur.

Eserleri. 1. Ýnbâßü enbâßi’z-zemen fî
târîÅi’l-Yemen. Enbâßü’z-zemen diye
de bilinen eser müellifin eserlerinin en ge-
niþi ve en önemlisidir. Ýslâmî dönem Ye-
men tarihinin deðerli kaynaklarýndan sa-

Efendi’nin ayný semtteki aþý boyalý evi, to-
runu ressam Güzin Duran’la eþi ressam
Feyhaman Duran tarafýndan 1970’lerde Ýs-
tanbul Üniversitesi’ne baðýþlanmýþtýr. Ha-
len içindeki tarihî eþya, levha ve tablolarla
birlikte muhafaza edilmekte ve ziyarete
açýk bulunmaktadýr. Bu bina eski Ýstanbul’-
dan kalan yegâne tarihî hattat evidir. Do-
ðumundan ölümüne kadar Süleymaniye’-
den ayrýlmayan Yahyâ Efendi yazlarý Çen-
gelköy sýrtlarýnda Çakaldaðý’ndaki sayfi-
yesine gider, bahçesiyle meþgul olurdu.

Yahyâ Hilmi Efendi resmî vazifesi dýþýn-
da bütün vaktini hüsn-i hatta adamýþ ve
sülüsten ziyade nesih hattýna meyletmiþ-
tir. Bu yazý çeþidiyle sonuncusu yirmi bi-
rinci cüze kadar gelen yirmi beþ mushaf,
sayýsýz en‘âm ve eczâ-i þerîfe, Delâilü’l-
hayrât, evrâd yazmýþtýr; kaleminin süra-
tiyle mâruftur. Buna dair Necmeddin Ok-
yay kendisinden dinlediði þu hadiseyi nak-
letmiþtir: Yahyâ Hilmi Efendi gençliðin-
de hacca gitmeye hazýrlanýrken annesi de
onunla birlikte gitmek ister. Ýkisine yete-
cek kadar para bulunamayýnca ramaza-
nýn ilk günlerinde bir mushafa baþlayýp ya-
rým cüz gündüz, yarým cüz gece yazmak
suretiyle otuz cüzü bayrama kadar yirmi
altý günde tamamlar. Annesi bu mushafý
varlýklý bir zata götürüp karþýlýðýnda 7500
kuruþ alýr ve oðluyla birlikte hacca gider.
Hilmi Efendi, ömrünün son yýllarýnda ka-
lýn nesihle yazdýðý bir mushafý ancak bir
buçuk yýlda tamamlayabildiðini, yaþlýlýk-
ta yazmanýn kendisine zor geldiðini söyle-
miþtir. Onun bilinen mushaflarý Topkapý
Sarayý Müzesi’yle (Yeniler, nr. 997) Ýstan-
bul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (A, nr.
654) ve Sakýp Sabancý Müzesi’nde (nr. 316)

Yahyâ Hilmi Efendi’nin celî sülüs hattýyla yazýlmýþ bir levhasý

(ÝÜ Ktp., Ýbnülemin, nr. 749-42)


