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konusunda ona icâzet vermiþtir. Yemenî
muhtemelen 708’de (1308) Dýmaþk’a göç
etti. Dýmaþk’ta saltanat nâibi Cemâleddin
Akkuþ el-Efrem kendisine maaþ baðladý;
Emevî Camii’nde aruz, kafiye dersleri verdi
ve Mašåmâtü’l-¥arîrî okuttu. Yine 1308’-
de bilinmeyen bir sebeple Yemen’e ikinci
defa gitti ve el-Melikü’l-Müeyyed’e bir ka-
side sundu (Hazrecî, I, 379). Ayný yýlýn so-
nuna doðru Aden’e ailesini ziyarete gitti,
burada fazla kalmadan Dýmaþk’a döndü.
716-717 (1316-1317) yýllarýnda el-Melikü’l-
Müeyyed’in davetiyle tekrar Yemen’e gitti
ve onun divanýnda derc kâtipliði görevin-
de bulundu. el-Melikü’l-Müeyyed’in 721’-
de (1321) vefatýna kadar bu görevine de-
vam etti; onun oðlu el-Melikü’l-Mücâhid Ali
zamanýnda da bir süre ayný görevi sürdür-
dü. el-Melikü’l-Mücâhid amcasýnýn oðlu el-
Melikü’z-Zâhir tarafýndan tahttan indiri-
lince Yemenî Zâhir’in yanýnda yer aldý, bir
süre onun vezirliðini yaptý. Ancak el-Me-
likü’l-Mücâhid tahtýný geri aldýðýnda azle-
dildi ve mallarýna el konuldu. Yemenî de
önce Mekke’ye kaçtý, oradan 730’da (1330)
Mýsýr’a geçti. Mýsýr medreselerinde ders
verdi. Ýbn Fazlullah el-Ömerî ile yaptýðý ya-
zýþmalardan anlaþýldýðýna göre inþâ kâtip-
liðinde bulundu; Dýmaþk ve Kudüs’te ho-
calýk yaptý. Bu dönemde Kahire, Dýmaþk,
Kudüs, Halep, Trablus (Þam) arasýnda gidip
geldi ve 741 (1340) yýlýnda Dýmaþk’a yer-
leþti. 29 Ramazan 743 (25 Þubat 1343) ta-
rihinde vefat etti (Ýbn Hacer, II, 317); onun
Kahire veya Kudüs’te öldüðünü kaydeden-
ler de vardýr (Ýbnü’l-Ýmâd, VI, 138).

Maðrur bir tabiata sahip olan Yemenî
þiirde ve edebî nesirde zamanýn önde ge-
len edipleri arasýnda yer alýyordu. Nesirde
kendini Kadî el-Fâzýl’dan üstün görüyor,
nesri lafýz sanatlarýna boðduðunu söyleye-
rek onu eleþtiriyor, Ziyâeddin Ýbnü’l-Esîr’i
Kadî el-Fâzýl’dan daha üstün tutuyordu.
Müstakil bir divaný bulunmayan Yemenî’-
nin bazý þiirleri baþta Nüveyrî’nin Nihâye-
tü’l-ereb’i, Ömerî’nin Mesâlikü’l-eb½âr’ý
ve Hazrecî’nin el-£Uš†dü’l-lüßlüßiyye’si ol-
mak üzere biyografi eserlerinde mevcut-
tur. TârîÅu’l-Yemen’in nâþiri Mustafa Hi-
câzî, eserin sonunda Yemenî’nin biyogra-
fisiyle birlikte bazý kaynaklarda yer alan
edebî nesrinin ve þiirlerinin bir kýsmýný bir
araya getirmiþtir (s. 146-169).

Eserleri. 1. Kitâbü’t-Tercümân £an ³a-
rîbi’l-Æurßân. Daha çok Zemahþerî tefsi-
rinden yararlanýlarak hazýrlanan eserde
sûre sýrasýna göre yaklaþýk 1800 garîb ke-
limenin mânasý açýklanmaktadýr (nþr. Yah-
yâ Murâd, Beyrut 1425/2000; nþr. Halit Ze-
valsiz, Ýstanbul 2007). 2. el-Ýktifâß fî þer¼i

elfâ¾i’þ-Þifâß li’l-ÆåŠî £Ýyâ². Þevkânî bu
eseri ¿ab¹u elfâ¾i’þ-Þifâß li’l-£Ýyâ² adýy-
la zikretmektedir (el-Bedrü’¹-¹âli£, I, 318).
Yemenî’nin daha sonra TelÅî½ü’l-Ýštifâß
adýyla özetlediði eseri Muhammed b. To-
lûn el-Abâicî de ihtisar etmiþtir (eser ve
ihtisarýnýn yazmalarý için bk. Brockelmann,
GAL Suppl., I, 631; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriy-
ye, nr. 2127 / Hadîs). 3. Risâletü’l-šýndîl
ve’þ-þem£adân (Berîdü’l-cenân fi’l-müfâ-
Åare beyne’l-šýndîl ve’þ-þem£adân, Zehrü’l-
cinân fi’l-münâ¾ara beyne’l-šýndîl ve’þ-
þem£adân). Kandil ve þamdanýn birbirleri-
ne karþý üstün yanlarýný, birbirlerinin ek-
sik ve kusurlu taraflarýný dile getirdikleri
edebî bir münazaradýr. Risâle Münâ¾ara
beyne’l-šýndîl ve’þ-þem£adân adýyla ya-
yýmlanmýþtýr (Kahire 1934). 4. Ýþâretü’t-
ta£yîn fî terâcimi’n-nü¼ât ve’l-lu³aviy-
yîn. Yazýmý 733’te (1333) Kahire’de ta-
mamlanan eserde 246 Arap dilcisi ve lu-
gat âliminin hayatý ve eserleri veciz bir üs-
lûpla alfabetik sýraya göre anlatýlmýþtýr (nþr.
Abdülmecîd Diyâb, Riyad 1986). 5. Târî-
Åu’l-Yemen (Behcetü’z-zemen fî târîÅi’l-
Yemen) (nþr. Mustafa Hicâzî, Beyrut 1985).
Umumi Yemen tarihine dair muhtasar bir
eserdir. 6. Luša¹atü’l-£aclân el-muÅta-
½ar min Vefeyâti’l-a£yân. Ýbn Hallikân’a
ait eserin muhtasarý olup Abdullah b. Mu-
hammed el-Matarî’nin isteði üzerine ka-
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el-Yemenî el-Mekkî el-Mahzûmî
(ö. 743/1343)

Arap dili ve edebiyat âlimi, tarihçi.
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680 Recebinde (Ekim-Kasým 1281) dün-
yaya geldi. Kaynaklarda Birzâlî’den nak-
len Mekke’de doðduðu ve ilk bilgilerini bu-
rada aldýðý kaydedilirse de çaðdaþý Yûsuf
b. Ya‘kub el-Cenedî’nin onun Aden’de doð-
duðu, çocukluk ve ilk öðrenim dönemini
bu þehirde geçirdiði, on dört-on beþ yaþla-
rýnda babasýyla birlikte Mekke’ye gidip yer-
leþtiði, Mekke’de Ahmed b. Ýbrâhim el-Fâ-
rûsî’den hadis semâ ettiði þeklindeki riva-
yeti daha isabetli görülmektedir (Yemenî,
Ýþâretü’t-ta£yîn, neþredenin giriþi, s. 15-16).
Mekke’de yaklaþýk sekiz yýl kalarak tah-
silini tamamladý ve 704’te (1304) Aden’e
döndü. Ardýndan Taiz’e geçerek Resûlîler
Devleti Hükümdarý el-Melikü’l-Müeyyed
Dâvûd b. Yûsuf’un divanýnda inþâ kâtibi ol-
mak istediyse de tecrübesizliði ve maðrur
tabiatý yüzünden bu gerçekleþmedi. 705
(1305) yýlýna doðru Kahire’ye gitti; âlim ve
ediplerle görüþerek devlet ricâli ile tanýþ-
ma imkâný buldu. Ebû Hayyân el-Endelü-
sî, Þehâbeddin Ahmed b. Abdülvehhâb en-
Nüveyrî, Ýbn Fazlullah el-Ömerî, Ýbnü’z-Zü-
beyr es-Sekafî ve Abdülmü’min b. Halef
ed-Dimyâtî gibi âlim ve ediplerden fayda-
landý. Ýlmi ve saðlam kiþiliðiyle kýsa zaman-
da tanýndý. Câmiu’l-Ahmer’de derslerine
katýldýðý Ebû Hayyân, Yemenî’den övgüy-
le söz etmiþ ve bütün eserlerinin rivayeti

Yemenî’nin Risâletü’l-šýndîl ve’þ-þem£adân adlý eserinden

bir sayfa (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2865/2, vr. 13b)
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mek” anlamýndaki kasm kökünden türe-
yen kasemin yemin anlamýný kasâme ke-
limesinden aldýðý söylenmiþtir (bk. KASÂ-
ME). “Ýttifak ve dostluk yemini” anlamýn-
daki hilften gelen half / halif ile kasem ke-
limesi yeminle eþ anlamlý olsa da fýkýhta
half yemin gibi yaygýn bir terim haline gel-
memiþtir. Fýkýh kitaplarýnda ahid, mîsak,
þehâdet ve azim gibi kelimelerin de ye-
min anlamýnda kullanýldýðý belirtilmekle
birlikte bunlarýn örf ve niyete baðlý kulla-
nýmlar olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayný þekil-
de adak (nezir) ifade eden sözler de niye-
te göre yemin anlamýna gelebileceði gibi,
bir kimsenin bir iþi yapýp yapmama konu-
sundaki kararlýlýðýný boþama (talâk) ve kö-
le âzadý (i‘tâk) gibi dinî veya hukukî sonuç
doðuran bir þarta baðlamak suretiyle kuv-
vetlendirmesi de yemin diye nitelendirilir.
“Senin evine girersem karým boþ olsun, kö-
lem âzat olsun, þu kadar sadaka vermek
üzerime vâcip olsun” gibi ifadeler böyledir.
Ancak bu tür yeminde þartýn gerçekleþ-
mesiyle þarta baðlanan þeyin kendiliðin-
den mi gerçekleþeceði veya niyete bakýla-
rak yemin kefâreti mi ödeneceði hususun-
da farklý görüþler bulunmaktadýr. Kur’ân-ý
Kerîm’de ve hadislerde yemin kelimesi
sözlük ve terim anlamlarýyla birçok yer-
de geçtiði gibi hilf ve kasemle ayný kökten
türeyen kelimeler de çoðu yerde yemin
anlamýnda kullanýlmýþtýr (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “hlf”, “ksm”, “ymn” md.leri;
Wensinck, el-Mu£cem, “hlf”, “ksm”, “ymn”
md.leri). Yine Kur’an’da gerek Allah’ýn zâ-
týna gerekse yaratýklarýna birçok yerde ye-
min edilmiþtir (Kur’an’da yemin için bk.
AKSÂMÜ’l-KUR’ÂN). Ancak âlimler yaratýl-
mýþ þeyler üzerine yemin etmenin yalnýz
Allah’a mahsus olduðunu, kullarýn Allah’-
tan baþka bir þey üzerine yemin etmeme-
si gerektiðini belirtmiþlerdir.

Yemin Lafýzlarý. “Yemin edecek kiþi Al-
lah dýþýnda hiçbir þey üzerine yemin et-
mesin” (Nesâî, “Eymân”, 4); “Allah dýþýn-
da bir þey üzerine yemin eden kimse þirk
koþmuþtur” (Müsned, II, 34); “Allah atala-
rýnýzýn üstüne yemin etmenizi yasaklamýþ-
týr” (Buhârî, “Eymân”, 4; ayrýca bk. Müs-
lim, “Eymân”, 1-6; Ebû Dâvûd, “Eymân”,
3-5; Nesâî, “Eymân”, 1-12) gibi hadisler
gereði yemin “vallahi, billâhi, tallahi”; “rah-
mâna yemin olsun ki”; “caným elinde bulu-
nan Allah’a yemin olsun ki”; “Allah’ýn kud-
reti üzerine yemin ederim ki” ifadeleriyle
yapýlýr. Allah’ýn kelâm sýfatýndan kaynak-
landýðý için Kur’ân-ý Kerîm üzerine yemin
de geçerli sayýlmýþ, Allah’ýn isim ve sýfat-
larýndan rab, mevlâ, melik gibi insanlar için

de kullanýlabilenler üzerine yemin etme-
nin geçerliliði ise bazý âlimlerce niyete bað-
lanmýþtýr. Fakihlerin çoðunluðu, yemin için
söylenen kelimelerden ziyade örf ve niyeti
esas aldýðýndan meselâ, “Yemin ederim,
þehâdet ederim, üzerime andolsun” gibi
sözleri de yemin saymýþtýr. Hadislerden ha-
reketle fakihler anne, baba, oðul, peygam-
ber, melek, namaz, oruç, Kâbe, zemzem,
mezar, minber vb. þeyler üzerine yemin
etmeyi haram veya mekruh kabul etmiþ,
Resûl-i Ekrem ve diðer peygamberler üze-
rine yapýlan yemin ise bazý fakihlerce ge-
çerli görülmüþtür. Hz. Peygamber’in bir
muhatabýnýn babasý üzerine yemin ettiði-
ne dair rivayet ise (Müslim, “Îmân”, 9) ya-
saktan önce olduðu, yemin kastýnýn bu-
lunmadýðý gibi gerekçelerle te’vil edilir.
Ayrýca talâk, i‘tâk, küfür gibi neticeler do-
ðuran bir þarta ta‘lik yoluyla da yapýlabi-
lir. “Þöyle yaparsam kâfir olayým, yahudi
olayým, hýristiyan olayým” gibi ifadeler Ha-
nefîler’le Hanbelîler’in çoðunluðuna göre
yemin kabul edilirken Mâlikî ve Þâfiîler’le
Hanbelîler’in bir kýsmýna göre yemin ka-
bul edilmez. Küfür amacý taþýmadýðý sü-
rece kiþi bu sözlerle dinden çýkmýþ sayýl-
masa da çoðunluða göre günah iþlemiþ
olur. Bazý fakihlere göre ise bu lafýzlarla
kasten yalan yere yemin edilmesi küfre
yol açar. “Ýslâm’dan baþka bir din üzerine
kasten yalan yere yemin eden kimse o de-
diði gibi olur” hadisi (Buhârî, “Eymân”, 7)
bu konuda delil gösterilmiþtir. Bir hususu
küfrü gerektirmeyen bir günaha ta‘lik et-
mek ise ittifakla yemin sayýlmaz. Fýkýh ki-
taplarýnda hangi ifadelerin yemin kabul
edileceði ve niyetin rolüyle ilgili ayrýntýlý bil-
giler bulunmaktadýr.

Yemin Çeþitleri. Yeminler þekil ve sîga
bakýmýndan Allah’ýn adý veya bir sýfatý kul-
lanýlarak yapýlan yeminler, þarta ta‘lik yo-
luyla yapýlan yeminler þeklinde ikiye ayrýlýr;
muhtevalarý ve geçerlilik þartlarý taþýyýp
taþýmamalarý bakýmýndan ise üç kýsýmdýr.
1. Yemîn-i Laðv. a) Yanlýþlýkla veya doðru
olduðu sanýlarak yapýlan yemin. Borcunu
ödediðini zannederek, “Vallahi borcumu
ödedim” diye yemin etmek böyledir. b)
Konuþma sýrasýnda yemin kastý olmadan
yapýlan yemin (Buhârî, “Eymân”, 14). “Al-
lah laðv yeminlerinizden dolayý sizi so-
rumlu tutmaz” âyeti (el-Bakara 2/225; el-
Mâide 5/89) buna delâlet eder. 2. Yemîn-i
Gamûs. Geçmiþteki bir hadiseyle ilgili ola-
rak kasten yalan yere yapýlan yemindir;
buna “yemîn-i fâcire” de denir. Gerçeðe uy-
gun olan yemin ise “yemîn-i sâdýk” diye ad-
landýrýlýr. Yalan yere yemin, yemin eden

leme alýnmýþtýr (yazma nüshalarý için bk.
Brockelmann, GAL, II, 220). Müellif bun-
lardan baþka ¬eylü Vefeyâti’l-a£yân li’b-
ni ¥allikân ismiyle yazdýðý zeyilde Vefe-
yâtü’l-a£yân’a otuz kadar biyografi ekle-
miþ, Cevherî’nin sözlüðünü MuÅta½arü’½-
Øý¼â¼ adýyla özetlemiþtir (Ýbnü’l-Ýmâd, VI,
139; Þevkânî, I, 318). Ayrýca kaynaklarda
Mu¹ribü’s-sem£ fî þer¼i ¥adî¦i Ümmi
Zer£ adýnda bir hadis þerhinden söz edil-
mektedir (Kütübî, II, 247; Ýbn Hacer, II, 316;
Þevkânî, I, 318; Keþfü’¾-¾unûn, II, 1718).
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Kadiriyye tarikatýnýn Ebû Muhammed
Afîfüddin Abdullah b. Ali el-Esedî’ye

(ö. 620/1223)
nisbet edilen ve Esediyye diye de

anýlan bir kolu
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Sözlükte “sað el, sað taraf, gerçek, ant,
kuvvet, bereket” anlamlarýndaki yemîn
(çoðulu eymân), terim olarak bir kimse-
nin kararlýlýðýný pekiþtirmek ve baþkalarýný
ikna etmek amacýyla söz ve beyanýný Al-
lah’ýn adýný veya bir sýfatýný zikrederek kuv-
vetlendirmesini ifade eder. Kelimenin kök
anlamýndan hareketle, karþýlýklý söz verme
durumunda taraflarýn sað ellerini kullan-
malarý sebebiyle yeminin bu anlama geldi-
ði zikredilir. “Vallahi þu iþi yaparým”; “Valla-
hi þu iþi yapmam”; “Vallahi borcumu öde-
dim” gibi ifadeler için Arapça’da yeminin
yaný sýra kasem kelimesi de kullanýlýr. “Böl-
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