YEÝS

sûlullah’ýn insanlarla havf ile recâ arasýnda bir ifade ile konuþtuðunu ve korkutucu bilgilerin muhataplarda ümitsizlik doðurduðunu görünce bunu recâ ilâcýyla iyileþtirdiðini söyleyen Gazzâlî, vâizlere bu
yöntemden sapmalarý halinde yaptýklarýndan daha fazlasýný yýkacaklarý uyarýsýnda
bulunur (a.g.e., IV, 146, 150-151, 157, 162).
Mâverdî, kötümserlerde ümitsizliðin baskýn bir ruh hali olduðunu ve çalýþmalarýnda baþarýyý engellediðini belirtir (Edebü’ddünyâ ve’d-dîn, s. 304). Ýnsanýn hayattaki
temel amacýnýn keder ve üzüntüyü yenmek olduðunu düþünen Ýbn Hazm’a göre
üzüntüden kurtulmanýn en güvenli yolu
bütün iþlerde âhiret kurtuluþunu ölçü ve
hedef almaktýr. Bunu baþaranlar keder ve
üzüntüden kurtulur, daima sevinçli ve mutlu olur. Çünkü insanýn son noktada amacýna ulaþacaðýna dair ümidi hedefine doðru ilerlemesinde ona yardýmcý olur ve bu
ümit amacýna ulaþmasý için ona güç kazandýrýr (el-AÅlâš ve’s-siyer, s. 14-15).
Kelâm ilminde, bir inkârcýnýn öleceðini
anlayarak amel iþleme ümidinin de kalmadýðý hayatýnýn son noktasýnda iman etmesine “îmân-ý be’s”, ölüm anýnda bütün
ümitleri tükenip âhiret kaygýsý duyduðu
sýrada inanmasýna “îmân-ý ye’s”, ayný durumlarda tövbe eden bir günahkâr müminin tövbesine de “tevbe-i ye’s” adý verilmiþ, bu iman ve tövbenin makbul sayýlýp sayýlmayacaðý, bu baðlamda Firavun’un
boðulma esnasýnda, “Ýsrâiloðularý’nýn inandýðý Allah’tan baþka ilâh bulunmadýðýna
inandým” diyerek (Yûnus 10/90) iman etmesinin geçerli olup olmadýðý meselesi tartýþýlmýþtýr. Ýslâm âlimlerinin çoðunluðu, konuya iliþkin âyetlere dayanarak beis veya
yeis halinde imanýn kabul edilmeyeceðini
söylemiþ, aralarýnda Bâkýllânî, Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî, Celâleddin ed-Devvânî’nin de
bulunduðu bir grup ulemâ ise bu görüþün
aksini savunmuþtur (bk. BE’S). Ýmân-ý ye’sin geçersiz, tevbe-i ye’sin geçerli olduðunu söyleyenler de vardýr (Elmalýlý, II, 1316;
III, 2107).
Yeis “baþkasýndan bir þey umma, bekleme” anlamýndaki “tama‘” kelimesinin karþýtý olarak “hiç kimseye ümit baðlamamak, baþkasýndan bir þey beklememek,
tokgözlü olmak” anlamýnda da kullanýlmýþ
ve bu tutum fazilet sayýlmýþtýr (Ýbn Abdülber, I, 159). Hz. Ömer’e atfedilen, “Zenginlik yeiste, fakirlik tama‘da, rahatlýk zühddedir” sözünde yeis bu mânadadýr. Resûlullah kendisinden öðüt isteyen birine,
“Her namazýný son namazýn gibi kýl, özür
dilemek zorunda kalacaðýn þeyi yapma ve
insanlarýn elindeki þeylere ümit baðlama”
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demiþtir (Ýbn Mâce, “Zühd”, 15). Mâverdî
ve Ýbn Hazm gibi âlimler, tamaýn karþýtý
olduðunu söyledikleri bu mânadaki yeis
için “ruh yüceliði” tabirini de kullanýrlar.
Ýbn Hazm’a göre tama‘ bütün kötülüklerin aslýdýr; tama‘ olmasaydý kimse kimsenin karþýsýnda küçülmezdi (el-AÅlâš ve’ssiyer, s. 52-53).
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YELKENCÝ, Mehmet Raif

—

(1894-1974)

˜

Ýstanbul’un ünlü sahafý.

™

Kandýra’da doðdu. Teknelere yelken bezi diken bir aileden gelir; babasý Ahmed
Efendi de yelken bezi dikerdi; Yelkenci soyadý buradan gelmektedir. 1905’te Ýstanbul’a gitti. Amcasý Hâfýz Aziz Efendi’nin
Beyazýt Meydaný’ndaki kitapçý dükkânýnda çýraklýk yapmaya baþladý; kitapçýlýðý burada öðrendi. I. Dünya Savaþý’nda askere
alýndý. Küçük yaþtan beri ayaðýnýn sakatlýðý sebebiyle geri hizmetlerde kullanýldý ve
askerî hastahanelerde çalýþtý. Terhis olmasýna raðmen 1918-1919’da bir süre Harbiye Nezâreti’nde dördüncü sýnýf kâtip sýfatýyla bulundu. Amcasý Aziz Efendi’yle birlikte, Beyazýt’ta Kapalýçarþý’nýn Fesçiler Kapýsý’nýn bitiþiðinde Çadýrcýlar caddesi üzerinde eski bir kitapçý dükkânýný Þevki Efendi’den satýn alarak sahaflýk iþine girdi. Hayatýnýn sonuna kadar burada genellikle el
yazmasý kitaplar alýp sattý.
Eski sahaflýk geleneklerini sürdüren Yelkenci’nin dükkâný yerli ve yabancý bilim
adamlarýnýn, kitap meraklýlarýnýn bir toplantý ve sohbet yeriydi. Ýbnülemin Mahmud Kemal, M. Fuad Köprülü, Abdülbaki
Gölpýnarlý, Mükrimin Halil Yinanç, Muallim Cevdet, A. Süheyl Ünver, Ýsmail Hakký
Uzunçarþýlý, Hakký Tarýk Us, Osman Nuri
Ergin, Kemal Salih Sel, Reþat Ekrem Koçu, Sabri Ülgener, Kemal Elker, þarkiyat-

çýlardan Franz Taeschner, Osman Reþher
(Oskar Rescher), Hellmut Ritter bunlardan

bazýlarýdýr. Yazmalarý, hat ve belgeleri anlayanlara, ihtiyaç sahiplerine satmayý tercih ederdi. Tanýdýklarýna ve ehline kopya
ettirilmek üzere ödünç kitap da verirdi.
Bu türden bazý kitaplarýn kopyalarý günümüzde A. Süheyl Ünver’in arþivinde bulunmaktadýr. Ayrýca evinde özel bir kütüphanesi vardý. Dükkânýnda olan çoðu yazma
kitaplar ölümünden sonra sahaf Ýbrahim
Manav’a satýldý. Abdülbaki Gölpýnarlý çalýþmalarýnda Raif Yelkenci’den alýp incelediði eserleri belirterek kendisine atýfta bulunur. Amcasýyla birlikte Yûnus Emre divanýný taþ baskýsý halinde yayýmladý (Yunus
Divaný, 1340/1924; Özege, V, 2099).
Raif Yelkenci deðiþik alanlarda ün salmýþ geniþ bir dost çevresine sahipti. 1941’den vefatýna kadar mutasavvýf-þair Abdülaziz Mecdi Tolun’un Beyazýt Soðanaða
mahallesindeki evinde sohbet toplantýlarýna katýldýðý bilinmektedir. Son yýllarýný
hastalýklarla geçiren Raif Yelkenci 8 Ekim
1974’te vefat etti, ertesi gün Fâtih Camii’nde kýlýnan öðle namazýndan sonra Topkapý
aile kabristanýna defnedildi. Kemal Elker
ölümüne tarih düþürmüþtür: “Tâc-ý pâdiþah aný itmâm eder / Dürdü Raif defter-i
a‘mâlini” (1394/1974). Ölüm ilânýna göre
Mehmet Raif Yelkenci’nin eþi Hatice Haným’dýr. Kýzý Makbule’nin Süleyman Alkan
ile evliliðinden torunlarý Hamit, Halise ve
Halit doðmuþtur.
Basýlmýþ kitabý olmayan Raif Yelkenci
uzun yýllar Yûnus Emre’yi araþtýrmýþ, yanlýþ bazý görüþleri düzeltmeye çalýþmýþ, tartýþmalara katýlmýþ, Âþýk Paþa’nýn Yûnus
Emre olduðunu ileri sürmüþtür. Simavnalý Þeyh Bedreddin’in bir nüshasý kendisinde bulunan Menâkýb’ýný yayýmlayamamýþtýr. Raif Yelkenci’nin bazý yazýlarý basýlmýþtýr: “Muallim Cevdet” (Osman Ergin, [yay.

Mehmet Raif Yelkenci (sað baþta) Hakký Tarýk Us, Osman Nuri
Ergin ve Kemal Salih Sel ile birlikte (Turgut Kut fotoðraf arþivi)

YEMÂME
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naklen Ün Isparta Halkevi Mecmuasý, sayý 71-72 [1940] s. 991-993); “Þeyh Bedreddin” (Tarih Dünyasý, sy. 18 [1950], s. 751753; sy. 19 [1951], s. 800-802; sy. 20 [1951],
s. 841-843, 873; sy. 22 [1951], s. 933-934,
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Suudi Arabistan’da tarihî bir bölge,
günümüzde bir yerleþim merkezi.

™

Arap yarýmadasýnýn ortasýnda bulunan
Yemâme’nin yarýmadayý oluþturan müstakil bölgelerinden birini ya da Hicaz, Necid veya Arûz bölgesinin bir parçasýný teþkil ettiðine dair farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Genellikle Yemâme’nin Bahreyn
bölgesiyle birlikte Arûz’u meydana getirdiði kabul edilir. Yâkut el-Hamevî, Yemâme’nin Necid bölgesinin bir parçasý, merkezinin de Hacr olduðunu söyler (Mu£cemü’l-büldân, V, 442). Ýbn Havkal (Øûretü’lar², s. 19) Yemâme’yi Hicaz’a dahil eder;
Ebü’l-Fidâ ise hem Hicaz’a (Tašvîmü’l-büldân, s. 96) hem Arûz’a (a.g.e., s. 79) ait
gösterir ve Arûz’u doðru sayar. Bekrî, Yemâme’yi Arap yarýmadasýný teþkil eden
dört bölgeden biri (diðerleri Mekke, Medine, Yemen) kabul eder (el-Mesâlik, I, 144).
Yemâme’yi Hicaz’a dahil eden Ýmam Þâfiî
ve diðer bazý fýkýh âlimleri gayri müslimlerin Yemâme’de ikamet edemeyeceklerini ileri sürer. Öte yandan Necid’in Yemâme’nin bir parçasý veya Yemâme’nin
Irak’ýn güneyi ile Yemen’in kuzey kýsmý
arasýndaki bölgenin adý olduðunu söyle-

yenler de vardýr (Abdullah al-Askar, s. 79). Yemâme’ye eskiden Cev, Irz veya Karye denildiði, Yemen Himyerî Hükümdarý
Hassân b. Es‘ad’ýn (420-425) bölgeyi ele
geçirip merkezi olan þehri tahrip ettikten
sonra Zerkaülyemâme adýyla tanýnan bölgenin hâkimi Melike Yemâme bint Sehm
b. Tasm’a izâfetle þehre Yemâme ismini
verdiði nakledilir.
Himyerîler’den önce Yemâme’de Arab-ý
bâidenin önemli kollarýndan Tasm ve Cedîs yaþýyordu. Hassân b. Es‘ad bölgeyi zaptettikten sonra buraya, Ubeyd b. Sa‘lebe
liderliðinde Adnânîler’den Bekir b. Vâil’in
önemli bir kolu olan Benî Hanîfe yerleþmiþ,
Tasm ve Cedîs dönemlerinden kalma birçok görkemli tarihî binanýn yer aldýðý Hacr’i
(Hacrülyemâme) merkez edinmiþtir. Bölge V. yüzyýlýn sonlarýnda Himyerîler’e baðlý olarak kurulan Kindeliler’in hâkimiyetine
girdi. Ýslâm döneminde burada Benî Hanîfe’nin yaný sýra Temîm, Bekir b. Vâil’in diðer bazý kollarý, Ýcl, Þeybân, Bâhile, Kilâb
b. Rebîa, Kâ‘b b. Rebîa ve Aneze gibi kabileler yaþamaktaydý. Verimli vadilerin bulunduðu Yemâme buðday, arpa, hurma ve
sularý ile meþhurdu. Su kaynaklarýnýn zenginliði ziraatýn geliþmesini saðlamýþ ve bu
durum günümüze kadar devam etmiþtir.
Irak, Hicaz ve Yemen’i birbirine baðlayan
ticaret yollarý üzerinde yer alan bölge ticarî
bakýmdan da önemliydi.
Hz. Peygamber, hicretten önce Yemâme’den Mekke’ye gelen Benî Hanîfe mensuplarýný Ýslâm’a davet ettiyse de onlar bunu kabul etmedi. Resûl-i Ekrem, 7. yýlýn
Muharrem ayýnda (Mayýs 628) yolladýðý Ýslâm’a davet mektuplarýndan birini de Selît b. Amr el-Âmirî ile Benî Hanîfe’nin reisi
Hevze el-Hanefî’ye gönderdi. Hevze elçiyi
iyi karþýlamakla birlikte Müslümanlýðý benimsemedi. Benî Hanîfe’den Sümâme b.
Üsâl, Muhammed b. Mesleme kumandasýndaki Kuratâ Seriyyesi’nde yakalanýp Medine’ye götürüldü ve bir süre sonra Ýslâmiyet’i kabul ederek önemli hizmetlerde
bulundu. Sümâme, Yemâme’ye döndükten
sonra müþriklerin buradan Mekke’ye hububat ve yiyecek sevkiyatýný engelledi; ancak Kureyþ’in Resûl-i Ekrem nezdindeki giriþimleri sonucu sevkiyat yeniden baþladý.
Hacr valiliðine tayin edilen Sümâme, Hevze el-Hanefî’nin ölümünün (8/630) ardýndan Yemâme hâkimi oldu. 10 (631) yýlýnda Sülmâ b. Hanzale baþkanlýðýndaki Benî
Hanîfe heyeti Medine’ye giderek Resûlullah ile görüþtü ve ardýndan müslüman oldu. Hz. Peygamber’in saðlýðýnda Medine’ye gelip onunla görüþen ve daha sonra
peygamberlik iddiasýnda bulunan Müsey-

limetülkezzâb da Yemâmeli olup Hevze’den sonra Benî Hanîfe’nin reisliðini üstlenmiþti. Onun peygamberlik iddiasýna karþý Resûl-i Ekrem’in kendisine elçi olarak yolladýðý Habîb b. Zeyd el-Ensârî, Müseylime
tarafýndan þehid edildi. Müseylime Hacr’i
iþgal edince Sümâme b. Üsâl, Halife Ebû
Bekir’den yardým istedi. Ebû Bekir’in Ýkrime b. Ebû Cehil ve Þürahbîl b. Hasene kumandasýnda Yemâme’ye gönderdiði askerlerin Müseylime karþýsýnda yenilgiye uðramasý üzerine bölgeye Hâlid b. Velîd kumandasýnda yeni kuvvetler sevkedildi. Hâlid b.
Velîd, Yemâme’de Akrabâ mevkiinde Müseylime ile yaptýðý savaþta onu maðlûp ederek ortadan kaldýrdý (12/633). Bu savaþta
yetmiþi muhacir, yetmiþi ensardan olmak
üzere 600’den fazla (700, 1200 veya 1700)
þehid verilmiþtir.
Emevîler döneminde Yemâme’de Hâricîlik yayýldý. Hâricîler’in baþlýca kollarýndan
biri olan Necedât fýrkasýnýn lideri Necde b.
Âmir 61 (680) yýlýnda isyan edince Yemâme, Necedât (Necdiyye) Hâricîleri’nin hâkimiyeti altýna girdi. Emevî yönetimine ve bir
ara taraftarý olduðu Abdullah b. Zübeyr’e
karþý mücadele eden Necde b. Âmir, yardýmcýlarýndan Bahreyn Valisi Ebû Füdeyk’in
planladýðý bir suikast neticesinde Hacr’de
katledildi (72/691 [?]). II. Velîd’in öldürülmesinden (126/744) sonra Benî Hanîfe’den
Müheyr b. Sülmâ, Yemâme Valisi Ali b. Muhâcir b. Abdullah el-Berezî’nin yanýna geldi ve ondan görevi býrakýp bölgeyi terketmesini ya da sarayýndan dýþarý çýkmamasýný istedi. Valinin karþý çýkmasý üzerine iki
taraf arasýnda çok sayýda kiþinin öldüðü
çatýþma meydana geldi. Maðlûp olan Ali b.
Muhâcir savaþtan sað kurtulmayý baþardý
ve Medine’ye kaçtý. Abbâsîler döneminde
III. (IX.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren Yemâme, Hz. Ali’nin soyundan gelen Muhammed b. Yûsuf el-Ühaydýr’ýn hâkimiyetine
girdi. Onun Hýdrime’yi merkez edinmesiyle Hacr’in önemi gittikçe azaldýysa da Riyad þehrinin burada kurulmasýna kadar
varlýðýný sürdürdü. Ühaydýrîler’in hâkimiyeti döneminde bölgede yaþayan bazý Arap
kabileleri Mýsýr’a ve diðer yerlere göç etmek zorunda kaldý. IV. (X.) yüzyýlda Yemâme Karmatîler’in eline geçti.
V. (XI.) yüzyýlda Yemâme’yi ziyaret eden
Nâsýr-ý Hüsrev burada çok saðlam eski bir
kalenin, her türlü esnafýn bulunduðu bir
çarþýnýn ve güzel bir caminin varlýðýndan,
bölgenin uzun süreden beri Hz. Ali’nin soyundan gelen emîrler tarafýndan yönetildiðinden, emîrlerin askerî bakýmdan güçlü olduklarýndan, bölgede Zeydiyye mezhebinin hâkimiyetinden, ayrýca yer altý su399

