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YEMÝN
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ÿErtuðrul Boynukalýn

– —
YEMÎNÎ
( 
���� )

Fazîletnâme adlý eseriyle tanýnan
XVI. yüzyýl

Kalenderî ve Bektaþî þairi.
˜ ™

Hayatýna dair çok az bilgi vardýr. Hangi
tarihte ve nerede öldüðü de bilinmemek-
tedir. Faruk Sümer, Eðribozlu olduðunu
söyler. Eserindeki ifadelerden anlaþýldýðý-

na göre babasý Semerkantlý Hâfýz adlý bir
kiþidir. Kendi adý Muhammed’dir, “Hâfýz
oðlu” ve “Ýbn Hâfýz” olarak da anýlmakta-
dýr. Zaman zaman Derviþ unvanýný kullan-
mýþtýr (Kirman, s. 4-8). XVI. yüzyýldan itiba-
ren daha çok þehir merkezlerinden uzak
yerlerde yaþayan halk kitleleri arasýnda
“Yemînî” mahlasýyla tanýnmýþtýr. Yemînî’-
nin yaþadýðý dönem ve mensup olduðu
þahsiyetler kendi beyanlarýndan tahmin
edilebilmektedir. Þairin eserinde kutub say-
dýðý kiþilerden ilki Hüsam Þah (Ganî Baba)
adýyla zikrettiði Otman Baba’dýr (ö. 883/
1478). Ýkincisi yine kutub diye tanýtýlan ve
kendisine intisap ettiði anlaþýlan Ýbrâhim-i
Sânî’dir (Akyazýlý Sultan) (Gölpýnarlý, s. 25).
Yemînî’nin, mistik gelenekle birlikte Hurû-
fî ve Þiî etkisinde teþekkül etmiþ görünen
senkretik doktrininin Kalenderî-Hayderî er-
kâný ile benzerliðinden hareketle bir Ka-
lenderî þairi olduðunu söylemek mümkün-
dür. Yemînî, yaþadýðý dönemden çok son-
ra benzer bir senkretizme uygun olan ve
XVII. yüzyýldan itibaren Kalenderî zümre-
lerini de içine alan Bektaþî geleneðinin,
mirasýný devraldýðý þairlerinden biri olmuþ-
tur (Rieu, s. 172-173). Onun hayatýna dair
doðrulanmasý mümkün görünmeyen ba-
zý rivayetler, XVII. yüzyýl baþlarýnda kale-
me alýnan ayný cemaat geleneðinin men-
kýbevî kayýtlarýnda yer almaktadýr (Demir
Baba Vilâyetnâmesi, tür.yer.). Yemînî’nin
940 (1533) yýlýnda Manastýr’da “þehîden”
katledildiði rivayeti ise daha geç bir döne-
min, bir XX. yüzyýl kaynaðýnýn baþka bir
bilgiyle teyit edilemeyen iddiasýdýr (Meh-
med Tevfik, s. 51).

Fazîletnâme telif edildiði dönemin mer-
kezlerinden uzakta, kendi içine kapanmýþ
tipik bir tekke edebiyatý mahsulü ve züm-
re telakkileri derlemesinden meydana ge-
len yaklaþýk 7400 beyit hacminde bir mes-
nevidir. Baþ tarafýnda eserin “münhasýran”
Rum gazilerine ithaf edildiði belirtilir. Yi-
ne müellifin ifadesine göre eser Þeyh Rük-
neddin’in ayný adý taþýyan Farsça mensur
eserinin manzum tercümesidir. Yemînî’-
nin nazma aktarma sýrasýnda bazý ilâveler-
de bulunduðu tahmin edildiðinde eserin
tercüme-telif niteliðini taþýdýðýný ve ma-
hallîleþtiðini söylemek mümkündür. Ese-
rin aslýnda mevcut, “Fazîlet” adý verilen on
dokuz hikâye Yemînî tarafýndan yirmi dört
kýssaya çýkarýlmýþ, böylece menkýbevî bir
Hz. Ali biyografisi meydana gelmiþtir. Eser-
de, tahkiye kýsýmlarý kadar bir yekün teþ-
kil eden mev‘izalarla birlikte Hz. Muham-
med ve özellikle Hz. Ali vasfýnda medih-
lerin “tevellâ-teberrâ” çerçevesinde ifade

lerde birçok eser telif edilmiþtir. Hadisler-
de yemin konusunda da özellikle günü-
müzde birçok çalýþma yapýlmýþtýr. Bun-
lara örnek olarak Ümeyme Bedreddin’in
“Belâgatü’l-kasem fi’l-hadîsi’n-nebevî eþ-
þerîf” (Mecelletü Câmi£ati Dýmaþš, sy. 26/
3-4 [2010], s. 47-87), Cümle Dâvûd Ayyâþ’ýn
Üslûbe’þ-þar¹ ve’l-šasem beyne lu³a-
ti’þ-þi£ri’l-Câhilî ve lu³ati’l-¼adî¦i’þ-þe-
rîf (yüksek lisans tezi, 2010, Ürdün, eþ-Þar-
ku’l-evsat Üniversitesi), Ayþe Esra Aðýrak-
ça Þahyar’ýn Hz. Peygamber’in Yemin-
leri (Ýstanbul 2011) adlý çalýþmalarý gös-
terilebilir. Fýkhî bir konu olmasý bakýmýn-
dan modern dönemde yemine dair çok sa-
yýda müstakil eser kaleme alýnmýþtýr. Bun-
lar arasýnda Muhammed Abdülkadir Ebû
Fâris’in Kitâbü’l-Eymân ve’n-nü×ûr (Am-
man 1399/1979), Atýyye el-Cübûrî’nin el-
Yemîn ve’l-â½ârü’l-müterettibe £aleyh
(Beyrut 1406/1986), Sa‘diyye bint Þeyh Bâ-
humeyd’in Ýn£išådü’l-yemîn ve £ademü-
hû fi’l-fýšhi’l-Ýslâmî (yüksek lisans tezi,
1992, Ezher Üniversitesi), Nermin Öz-
türk’ün Ýlahî Dinlerde Yemin, Keffaret
ve Kurban (doktora tezi, 1996, SÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), Hâlid b. Ali el-
Müþeykýh’ýn AÅkâmü’l-yemîn billâhi £az-
ze ve celle: Dirâse fýšhiyye mušårene
(Demmâm 1423/2002), Suâd Muhammed
eþ-Þâyigý’nin el-Yemîn: Elfâ¾uhâ ve me-
vâni£u in£išådihâ (yüksek lisans tezi,
1424, Ümmü’l-kurâ Üniversitesi), Abdül-
hakîm Ebû Zeyd’in el-Eymân: ¥ükmü-
hâ, Šavâbi¹ühâ, envâ£uhâ, keffâretühâ
(Beyrut 2009), Abdurrahman Candan’ýn Ýs-
lam Hukukunda Yemin ve Ahlakîlik (Ýs-
lâm Hukuku Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 15
[Ýstanbul 2010], s. 431-452) adlý eserleri zik-
redilebilir. Özellikle yargýlama hukukunda
yeminle ilgili Abdülazîz el-Aclân’ýn en-Nü-
š†l £ani’l-yemîn fi’d-da£vâ el-mâliyye’-
si (yüksek lisans tezi, 1410, Ýmam Muham-
med b. Suûd Ýslâm Üniversitesi), Cemalet-
tin Kapusuz’un Ýslâm Muhakeme Usu-
lünde Yemin’i (yüksek lisans tezi, 1993,
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Abdülfet-
tâh Mahmûd Ýdrîs’in el-ÆaŠâß bi’l-eymân
ve’n-nüš†l-ba¼¦ fýšhî mušåren’i (Kahi-
re 1414/1993), H. Tekin Gökmenoðlu’nun
“Ýslam Muhakeme Usulü Hukukunda Bir
Ýsbat Vasýtasý Olarak ‘Yemin’ Delili”ni (Sel-
çuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, sy. 3 [Konya 1994], s. 179-195),
Bedreddin Fâcîmânân Ahmed’in el-Æa-
Šâß bi’n-nüš†l £ani’l-yemîn fi’l-fýšhi’l-
Ýslâmî’sini (yüksek lisans tezi, 2005, Ma-
lezya Uluslararasý Ýslâm Üniversitesi) ve
Ýkrime Saîd Sabrî’nin el-Yemîn fi’l-ša-
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ÿAydýn Kirman
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YEMÝÞÇÝ HASAN PAÞA

(bk. HASAN PAÞA, Yemiþçi).
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YENBU‘

( ��� )

Suudi Arabistan’ýn
Kýzýldeniz kýyýsýnda

liman þehri.
˜ ™

Su kaynak ve kuyularýnýn çokluðundan
dolayý Yenbu‘ adýyla anýlýr. Hicaz’da Suriye-
Yemen ticaret güzergâhýnda yer alan þe-
hir doðusundaki Medine’ye yaklaþýk 200
km. uzaklýktadýr. Ortaçað’da Yenbu‘un Be-
nî Cüheyne kabilesinin topraðý olarak bi-
linen iç kesimine çevresinde bol hurma
yetiþtiði için Yenbuunnahl, Kýzýldeniz kýyý-
sýndaki kesimine de Yenbuulbahr denilir-
di (Bekrî, I, 231; II, 656). 1975’ten itibaren
yapýlan çalýþmalarla Yenbu‘ Limaný’nýn ye-
nilenip modern bir sanayi þehri halinde ta-
sarlanmasýyla oluþturulan üçüncü bölümü-
ne de Yenbuussýnâiye adý verilmektedir. Hi-
caz bölgesindeki Arap kabileleri ana yolla-
rýn çevresinde veya yakýnlarýnda yaþama-
yý tercih ediyor, tarýma elveriþli topraklar-
da köy ve þehirler kurarak yerleþik haya-
ta geçiyorlardý. Ana yol üzerinde bulunan
ve tarýma elveriþli topraklara sahip olan
Yenbu‘un iç kýsýmlarýnda Adnânîler’den Be-
nî Müdlic, Kahtânîler’den Kudâa’ya men-
sup Benî Cüheyne, Kaysîler’den Absoðul-
larý’na mensup küçük bir grup yaþýyordu.
Kur’ân-ý Kerîm’de zikredilen Süvâ‘ adlý put
bir rivayete göre Yenbu‘ bölgesinde, bir ri-
vayete göre ise Batn-ý Nahle’deki Ruhât ad-

lý yerde bulunuyordu (Ýbnü’l-Kelbî, s. 28,
50). Yenbu‘un Ýslâm öncesinden beri bir li-
man þehri olduðu ve eski Yunan kaynakla-
rýnda Nera / Negra þeklinde yer aldýðý ileri
sürülür (Cevâd Ali, II, 48). Yenbu‘, Câr Li-
maný’nýn yerini aldýktan sonra önemli bir
kýyý þehri haline geldi.

Hicretten sonra Mekke-Suriye ticaret yo-
lunu kontrol altýna alarak Kureyþ’i ekono-
mik açýdan zayýflatmak isteyen Hz. Pey-
gamber’in bu isteðinin gerçekleþebilme-
si için Yenbu‘ ve çevresinin kontrol altýna
alýnmasý gerekiyordu. Bu çerçevede yapý-
lan Buvât ve Uþeyre gazveleri (2/623) ve
Sîfülbahr Seriyyesi ile (8/629) Yenbu‘ ve
çevresindeki Arap kabileleriyle iliþki kuru-
larak onlarýn güvenliklerinin saðlanmasýna
katkýda bulunulmuþ ve Ýslâmiyet’in bölge-
de yayýlmasýnýn yolu açýlmýþtýr. Bu çaba-
lar, Yenbu‘da yaþayan Cüheyneoðullarý’nýn
oldukça erken bir tarihte Ýslâmiyet’i ka-
bul etmeleri (Buhârî, “Menâkýb”, 6; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 188-195) ve Müd-
licoðullarý’nýn Kureyþ’e karþý müslümanla-
rýn safýnda yer almalarýyla sonuçlanmýþtý.
Resûl-i Ekrem, iþlenmeyen arazilerin ihya
edilmesi için Yenbu‘un bazý yerlerini Hz.
Ali ile Benî Cüheyne’den Küþed b. Mâlik’e
iktâ etti. Hz. Ömer’in Ali’ye iktâ ettiði yer-
ler arasýnda Yenbu‘daki bazý topraklar da
bulunuyordu (Belâzürî, s. 18). Zamanla Hz.
Ali’ye ve çocuklarýna ait topraklar geniþ-
ledi ve iki büyük çiftlik meydana geldi. Hz.
Ali halifeliðinin ikinci yýlýnda buradaki mülk-
lerini Medine fakirlerine ve yolda kalmýþla-
ra vakfetti. Ayrýca Abbas b. Abdülmutta-
lib’in oðullarýndan Kesîr ile Hz. Ali’nin Üm-
mü Habîb bint Rebîa’dan dünyaya gelen
oðlu Ömer’in yerleþtikleri Yenbu‘`da vefat
etmeleri, þehirde Hâþimîler’in, özellikle de
Ali evlâdýnýn nüfusunun ve mülklerinin art-
masýný beraberinde getirdi. Bundan dola-
yý Yenbu‘ yakýnlarýndaki Radvâ daðý Mu-
hammed b. Hanefiyye’den itibaren Eme-
vîler’e ve daha sonra Abbâsîler’e karþý mu-
halefet hareketlerine giriþen Hz. Ali taraf-
tarlarýnýn sýðýnaðý haline geldi (Ýbnü’l-Esîr,
V, 521).

Mekke Emirliði’ne baðlý olan Yenbu‘ ön-
ce Abbâsîler ile Fâtýmîler’in rekabet alaný-
na girdi, daha sonra da Eyyûbîler’in ilgisi-
ni çekti. Eyyûbîler döneminden itibaren
Medine’nin limaný olarak Yenbu‘ ile þeh-
rin kalesi önem kazanmaya baþladý. Ku-
zey Afrika ülkelerinden ve Suriye’den de-
niz yoluyla Medine’ye gelenler Câr (günü-
müzde Büreyke) yerine Yenbu‘ Limaný’na
iniyorlardý. 1182 sonbaharýnda II. Haçlý Se-
feri’nin önde gelen kumandanlarýndan Re-

edildiði, Þiîlik unsurlarýnýn çok yoðun oldu-
ðu birer na‘t olan þiirler mevcuttur. Bun-
lar genelde Nesîmî tarzýnda mutavvel ga-
zeller, terciibendler ve murabba-ý müte-
kerrirler gibi nazým þekilleridir. Ayrýca ikti-
bas edilen âyetler yanýnda Þîa geleneðinden
aktarýldýðý kuvvetle muhtemel hadisler gi-
bi malzemeler iç içe yer almaktadýr. Bazý-
larýnda “Yemînî” mahlasý görülen mev‘iza
kýsýmlarýndaki konular, bunlarýn serbest
çaðrýþýmla iþleniþi, eserin Farsça aslýndan
nisbeten farklý bir zamanýn ihtiyaç ve bek-
lentilerini karþýlamaya yönelik olarak telif
edildiðini düþündürmektedir. Fazîletnâ-
me, içeriði bakýmýndan bir yönüyle menâ-
kýbnâme niteliði taþýdýðý kadar diðer yö-
nüyle þairin eserdeki kýssalarla mev‘izala-
ra müdahalesi ve ilâvelerde bulunmasý açý-
sýndan bir nasihatnâmedir. Biraz da bu se-
beple Tahtacýlar esere âdeta mukaddes
bir kitap gibi deðer verirler. Devrindeki ede-
bî tenkitten uzak muhitlerde faaliyet gös-
teren Yemînî’nin þiirleri vasat seviyededir
ve kýssa anlatmaya yatkýn hüviyeti edebî
kiþiliðinden daha baskýndýr. Estetik kaygý-
larý geri planda tutup ikili bir zýtlaþma üze-
rine inþa ettiði duygu ve inançlarýný birer
telakkiler manzumesi halinde sunarken
içinde yaþadýðý çevrenin dilini ustalýkla kul-
lanmýþtýr. Devrinde sert ifadelerle eleþtir-
diði tiplerden adaletsiz kadýlarla iki yüzlü
sûfîleri hicvederken merkezî otoriteye de-
ðil kuruluþ günlerinin hâtýrasýný yaþattýðý-
na inandýðý uç gazilerine derin bir sempa-
ti duyar. Yemînî, dinî-tasavvufî konularý
XVI. yüzyýl þartlarý içinde siyasî bir muh-
teva ile yorumlayýp muhalif bir çizgiye te-
mayülünü pervasýzca seslendirirken dile
göstermeye çalýþtýðý özeni eseri oluþturan
unsurlarýn tertibinde gösterememiþtir. Fa-
zîletnâme’nin kütüphanelerde ve þahýs
ellerindeki nüshalarýnýn çokluðu eserin yay-
gýn biçimde okunduðunu göstermektedir.
Bununla birlikte Arap harfleriyle yapýlan
ilk baskýsý (bk. bibl.) hatalarla doludur.
1960’lardan itibaren amatörce okunup
Beyan-ý Mucizatý Ahmedi Fazlý Fazi-
let Hazreti Ali adýyla basýlmasý ve baský-
nýn tekrarlanmasý -eserin adýndan ve im-
lâsýndan da anlaþýlacaðý üzere- dilinin bo-
zulmasýna yol açmýþtýr. Eser ayrýca Hz.
Ali’nin Faziletnâmesi adýyla nesre çev-
rilerek yakýn zamanlara kadar çok sayýda
basýlmýþtýr. Fazîletnâme Yusuf Tepeli’nin
doktora çalýþmasýna konu olmuþ ve ardýn-
dan neþredilmiþtir. Eserin þekil ve muh-
teva özellikleri üzerine bir incelemeyi de
Aydýn Kirman doktora çalýþmasýnda ger-
çekleþtirmiþtir (bk. bibl.).

YENBU‘


