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YAHYÂ HÝLMÝ EFENDÝ

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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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)
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mezheplerin itikadî görüþlerine dair ak-
tardýðý geniþ bilgileri bu eserine almamýþ-
týr (nþr. Saîd Abdülfettâh Âþûr, I-II, Kahire
1388). 5. ªabašåtü’z-Zeydiyye (e½-½u³-
râ). e¹-ªabašåtü’z-zühr fî a£yâni’l-£a½r
ve el-Müste¹âb fî terâcimi ricâli’z-Zey-
diyyeti’l-e¹yâb adlarýyla da bilinir. Eser-
de Yemenli ve Deylemli Zeydiyye ile Hâde-
viyye ricâlinin biyografilerine yer verilmiþ-
tir. On asýr boyunca gelen 5000’den fazla
âlimin biyografisini içeren eser, önemli bir
kýsmý günümüze ulaþmayan kýrk iki kay-
naktan istifade edilerek kaleme alýnmýþ-
týr. Eymen Fuad Seyyid, Kitabý neþre hazýr-
layan babasýnýn vefatý üzerine neþir çalýþ-
malarýný tamamladýðýný söylemektedir (Me-
½âdiru târîÅi’l-Yemen, s. 248). 6. et-Ta£rîf
bi-cümleti min ehli’l-£ilmi ve’t-ta½nîf.
Müellif hattýyla günümüze ulaþan nüshasý
San‘a’da el-Câmiu’l-kebîr Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (Tarih, nr. 374). Yahyâ b. Hüse-
yin’in diðer eserleri arasýnda Þer¼u Mec-
mû£ý Zeyd b. £Alî (el-Mi½bâ¼u’l-münîr),
el-Müstecâd fî beyâni £ulemâßi’l-icti-
hâd, el-ÝÅtiyâr min me¾âhibi £ulemâßi’l-
em½âr, el-£Umde fi’n-nâsiÅ ve’l-men-
sûÅ mine’l-¼adî¦, el-øurerü’l-behiyye
fî sîreti Seyyidinâ Mu¼ammed ƒayri’l-
beriyye, Münteha’l-i½âbe fî-mâ yecibü
min ri£âyeti ¼aššý’½-½a¼âbe, Menâfi£u’l-
ebdân fî-müdâvâti emrâ²i’l-insân sayý-
labilir (Yahyâ b. Hüseyin’in 100’ün üzerin-
deki eserinin isimleri ve yazma nüshalarý
için bk. Abdüsselâm b. Abbas el-Vecîh, s.
1111-1118; Yevmiyyâtü Øan£âß, neþrede-
nin giriþi, s. 5-16, 62).
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Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ýbrâhîm
b. Müzeyn el-Kurtubî

(ö. 259/873)

Endülüslü muhaddis,
fýkýh ve dil âlimi.˜ ™

Tuleytula’da (Toledo) doðdu. Dedesi Mü-
zeyn’e nisbetle Ýbn Müzeyn diye de anýlýr.
Müzeyn soy bakýmýndan Arap asýllý olup
Hz. Osman’ýn kýzý Remle’nin kölesiydi. Fe-
tihten sonra Endülüs’e gitmiþ ve oraya yer-
leþmiþtir. Babasý Ýbrâhim de Kurtuba’nýn
ileri gelen þahsiyetlerinden biridir. Yahyâ
b. Ýbrâhim çocukluk ve gençlik yýllarýný Tu-
leytula’da geçirdi. Ýlk eðitimini burada aldý;
birçok âlimin ders halkasýna katýldý. Özel-
likle Arap dili ve edebiyatý alanýnda ilerle-
mekle birlikte hadis âlimleriyle tanýþtýktan
sonra hadis öðrenmeye yöneldi. Bu dö-
nemdeki hocalarý arasýnda Gazî b. Kays el-
Endelüsî, Muhammed b. Îsâ el-A‘þâ, Îsâ
b. Dînâr ve Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî gibi
âlimler zikredilmektedir. 192 (808) yýlýndan
sonra Tuleytula’da Endülüs Emevî yöne-
timi aleyhinde patlak veren isyanlar sýra-
sýnda yetiþkin konumunda bulunan Yah-
yâ b. Ýbrâhim emîr I. Hakem ve oðlu II. Ab-
durrahman ile birlikte hareket etti. Bir is-
yan sýrasýnda âsiler tarafýndan esir alýndý
ve bir müddet hapiste kaldý. II. Abdurrah-
man döneminde tahsilini ilerletmek ve ha-
dis dinlemek maksadýyla Kuzey Afrika, Hi-
caz ve Irak bölgelerini kapsayan bir seya-
hate çýktý. 218 (833) yýlýndan önce gerçek-
leþtiði anlaþýlan bu seyahat sýrasýnda Mý-
sýr’da Mâlik b. Enes’in kâtibi olarak ün ka-
zanan Hubeyb b. Ebû Hubeyb ve Asbað
b. Ferec, Medine’de Mâlik b. Enes’in kýz
kardeþinin oðlu Mutarrif b. Abdullah el-
Yesârî, Basra’da Ka‘nebî ve Kûfe’de Ah-
med b. Abdullah b. Yûnus et-Temîmî gibi
birçok âlimle görüþüp ders halkalarýna ka-
týldý. Mutarrif b. Abdullah ve Hubeyb b.
Ebû Hubeyb’den özellikle Mâlik’in el-Mu-
va¹¹âßýný dinledi ve kendilerinden rivayette
bulundu. Ýlmî seyahatini tamamlayýp En-
dülüs’e döndükten sonra Tuleytula’da öð-
retimle meþgul oldu.

238’de (852) vefat eden emîr II. Abdur-
rahman’ýn yerine oðlu Muhammed geçti,
ancak Tuleytula halký ona biat etmeyerek
isyan etti. Bu sýrada Tuleytula’da bulunan
II. Abdurrahman’ýn diðer oðlu Saîd þehri
terkederken Yahyâ b. Ýbrâhim de ailesiyle
birlikte onun maiyetine katýlýp Kurtuba’ya
(Cordoba) gitti. Emîr Muhammed, Tuley-
tula’da maðduriyet yaþadýðýný ve kardeþi

yýlan eser bir nevi tarih ansiklopedisi özel-
liði taþýr. Mukaddimede yararlandýðý kay-
naklardan altmýþ kadarýnýn ismini veren
müellif bunlarýn dýþýnda pek çok orijinal bel-
geden, güvenilir âlimlerin aktardýðý bilgi-
lerden, ayrýca nâdir eserlerden faydalandý-
ðýný söyler. Yemen’i tanýttýktan sonra Hz.
Peygamber’in hayatýna geçer. Hicretten
sonraki olaylarýn kronolojik sýrayla ele alýn-
dýðý eserde Yemen’de Ýslâmiyet’in yayýlý-
þý ve bölgede cereyan eden olaylara daha
geniþ yer verilir. Hulefâ-yi Râþidîn, Emevî-
ler ve III. (IX.) yüzyýlýn baþlarýna kadar Ab-
bâsîler dönemiyle devam eden eserde asýl
konu Yemen tarihidir. Yemen’in Abbâsî yö-
netiminden çýktýðý yýllardan itibaren böl-
gede kurulan devletler tanýtýlýr ve Yemen
tarihi 1046 (1636) yýlýna kadar getirilir. Ye-
men âlimlerinin biyografisine de geniþ yer
ayrýlan eserde ülkedeki Ýslâm mezhepleri
hakkýnda önemli bilgiler verilir; ayný za-
manda sosyal ve ekonomik konular ele alý-
nýr. Gat ve kahvenin Yemen’e girmesi, ateþ-
li silâhlarýn ortaya çýkmasý ve Portekizli-
ler’in Hint Okyanusu’na geliþi gibi hadise-
lere de temas edilir. Muhammed Abdul-
lah Mâzî, eserin 280-322 (893-934) yýl-
larýna ait bölümünü Almanca bir mukad-
dime ile birlikte yayýmlamýþtýr (Leipzig
1936). Habeþî de bir arkadaþýyla birlikte
kitabý neþre hazýrladýðýný söyler (Yevmiy-
yâtü Øan£âß, neþredenin giriþi, s. 19). Ab-
dullah b. Ali el-Vezîr eseri kýsaltarak Câ-
mi£u’l-mütûn’u telif etmiþtir. 2. Behce-
tü’z-zemen fî ¼avâdi¦i’l-Yemen. Müel-
lif, yukarýdaki eserine zeyil mahiyetinde ha-
zýrladýðý bu kitabýnda 1046-1099 (1636-
1687) yýllarý olaylarýný ele almýþtýr. Eserin
müellif hattýyla günümüze ulaþan tek nüs-
hasý Ýmam Yahyâ Kütüphanesi’nde bu-
lunmaktadýr (Eymen Fuâd Seyyid, s. 247).
Abdullah b. Ali el-Vezîr, ªabašu’l-¼alvâ
ve ½ý¼âfü’l-men ve’s-selvâ adlý eserinde
bu kitaptan büyük ölçüde yararlanmýþtýr.
Abdullah b. Muhammed el-Habeþî de
eserden sosyal olaylar, imamlarýn icraatlarý
ve bölgede yaþanan iç mücadelelerle ilgi-
li bölümlerini seçerek Yevmiyyâtü Øan£âß
adýyla yayýmlamýþtýr (Ebûzabî 1996). 3. el-
£Ýber fî aÅbâri men meŠâ ve ³aber.
Ýnbâßü enbâßi’z-zemen’in mukaddimesi
mahiyetinde ki eserde Himyerîler’in ilk dö-
nemleri anlatýlýr. Tamamlanamayan eser
el-£Ýber fî mülûki ¥imyer adýyla da bili-
nir. 4. øåyetü’l-emânî fî aÅbâri’l-šu¹-
ri’l-Yemânî. Önceleri £Aš¢letü’d-dimen
el-muÅta½ar min Ýnbâßî enbâßi’z-zemen
adýyla tanýnan eser Ýnbâßü enbâßi’z-ze-
men’in muhtasarýdýr. Müellif, Ýnbâßü en-
bâßü’z-zemen’de Zeydiyye’nin ve diðer


