
Maameta profeta d'Arabia 1 Roma 191 0); 
Funzione dell 'lslam nell ' Evoluzione 
della Civilta !Roma 19 12; eser ve maka
lelerinin bir li stesi ve değerlendirmesi için 
F. Gabrieli'nin bibliyografyadaki ça lı ş ma

l a rın a bk.l . 

Caetani ile ilgili olarak hacimli bir ma
kale kaleme alan Riyazü'I-Hasan, onun 
fikir ve düşüncelerinin arka plan ı n ı , is
lam dinine. tarih ve uygarlığına bakı şını 

vukufla değerlend irm i şti r. Riyazü' 1- Ha
san, is l am'ın aristokrasisi bulunmayan. 
farklı ırk ve .sınıflar arasında sosyoeko
nomik alanda ve teoride kalmayıp pra
tikte de gerçekleşm i ş demokratik eşit
liğ i n hakim o lduğu. daha önce benzeri 
görülmemiş bir toplum meydana getir
diğini söyleyen Caetani'nin siyasi bir şah
siyet olarak Hz. Peygamber'e hayranlık 
duyduğunu belirtir ve onun Hz. Peygam
ber' i ve islam· ın yayılışın ı materyalist
Marksist bakış açısından değerlendirdi
ğini ifade eder. Hıristiyan olmakla bir
likte Hz. isa'nın peygamberliğine inan
mayan Caetani islam'ı vahye dayalı bir 
din saymaz. dolayısıyla Hz. Muhammed'i 
bütün insanlığa gönderilmiş ilahi Qir me
sajın sahibi olarak kabul etmez. islam'ın 
yayılışını da bu dinin geti rdiği inanç ve 
düşünce sistemini. fethedi len toprak
larda kurulan sosyal düzen ve uygarlığı 
görmezlikten gelerek "sıcak çöl hapis
hanesinden kuzeye doğru bir açılma " 

şeklinde izah edip Arabistan'ın ekono
mik şartlarına bağlar. Riyazü' 1- Hasan 
onun. dönemindeki felsefi görüşlerin et
kisinden kurtulup tarihe tarafsız bir göz
le bakamadığını. ilk müslüman tarihçi
lerin hepsini gerçeği gizleme ustası ola
rak itharn ett i ğini . buna karşılık kendi
sinin de olaylarla ve gerçeklerle uğraş
maktan çok gereksiz bir şekilde prob
lemler ortaya attığını. birçok islami kav
ramı ve islam tarihinde geçen birçok 
olayı indi yorumlarla çarpıttığını söyler. 
Caetani'nin uygarlığın gelişmesinde is
lam' ı n oynadığı rolü açıklamaktaki bü
tün çabası. Avrupa milletlerinin islami
yet'e karş ı sahip bulundukları eski ön 
yargıyı. tarihi gerçekleri saptırmak su
retiyle rasyonalize etmeye çalışmaktan 
ibaret olmuştur. Annali dell 'Islam ve 
diğer eserlerinde etraflıca ele aldığı olay
ları daima pozitivist bir an layışla inceler 
ve bunları. okuyucuda islam' ı n bütün ya
pısın ı n boş bir çabadan ibaret olduğu in
tibaını uyandıracak bir şekilde yansıtmak 
ister. Bununla birlikte kaynaklara indik
çe islam dünyasının tarihteki yerini ve 
ön Asya tarihine getirdiği canlılığın Ak
deniz ve dolayı sıyla Avrupa'yı hareketli 

bir dinamizme kavuşturduğunu anlamış 
ve eserlerinde bunu ön plana çıkarmıştır. 

islam tarihi çalışmalarına getirdiği di
namizmden dolayı italyan şarkiyatçı ve 
tarihçileri tarafı ndan takdir edilen Caeta
ni, edebiyat ve hadis ilmine yeteri kadar 
eğilmediği için de tenkit ed i lmiştir. Özel
likle şiir tarihi üzerinde çalışanların ge
tirdiği yeni anlayış la, Caetani'nin her ko
nuyu mantığa dayatarak çözmeye kal
kışması büyük bir kusur sayılmış ve ken
disi bu bakımdan gerçek bir şarkiyatçı 
kabul edilmemiştir. 

Lincei'de kendi adına kurulmuş olan 
vakıf uzun yıllar atıl durumda kaldıktan 
sonra 1970 yılından itibaren vasiyetine 
uygun şekilde islam edebiyat. kültür ve 
fen bilimlerine ait araştırmaların değer
lendirildiği bir merkez olma yoluna gir
miş, kütüphanesindeki Arap ve Fars yaz
malarına ait kataloglar da yapılarak ilim 
alemine sunulmuştur. 
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Ebü'I-Fazl Şemsüddfn Ca'fer b . Ahmed 
b. Abdissehim el- Bühlull el -Ebnavl 

(ö. 573 / 1177) 

L 
Zeydi kelamcı, muhaddis ve fa kih. 

_j 

Hayatının ilk dönemi hakkında bilgi 
yoktur. ismaili olan babası ve dedele
ri Suleyhiler ve Hatimiler idaresindeki 
San'a'da, kardeşi Yahya ise Aden'de is
maili Zürey'iler' e kadılık yapmışlardır. 

Ca 'fer bilinmeyen bir tarihte Zeydiyye'ye 
intisap ederek Mutarrif b. Şihab tarafın
dan kurulan Mutarrifiyye fırkasına gir
di. Bir süre sonra Yemen'deki mezhep 
çatışmaları yüzünden lrak'a gitti. Orada 
Taberistan Zeydiyyesi 'nin temsilcisi olan 
Horasanlı Zeydi alim Zeyd b. Hasan ei
Beyhakı' den ders aldı. Beyhakı 541 ·de 
( 1146) Mutarrifi bid ' atına karşı Zeydiy
ye'yi savunmak için Sa'de'ye davet edil
diğinde Mutarrifiyye'den ayrılmış bulu
nan Ca'fer de onunla birlikte Yemen'e 
döndü. Bu arada hasımiarına karşı kul
lanmak üzere Mu'tezile akaidine dair 
çok sayıda eseri beraberinde götürdü. 
Böylece Hazar denizinin güneyinde bu
lunan bölgelerdeki Zeydi literatürünü 
Yemen'de tanıttığı gibi Mu'tezile akide
sine dair bazı eserleri de kaybolmaktan 
kurtarmış oldu. Ca'fer b. Ahmed ile ho
cası Beyhakı Sa'de'de, Zeydi imam Ah
med b. Süleyman el- Mütevekkil'in de 
desteğiyle şiddetli bir mücadele verdi
ler. Daha sonra Hakim b. Ahmed'in ida
resi altındaki San'a'yı ele geçiren Müte
vekkil 545 ( 1150) yılında Ca'fer'i şehre 
kadı tayin etti. 

Ca'fer b. Ahmed, daha sonra lrak'a 
dönen Beyhakı ile birlikte Yemen' den 
ayrıldıysa da hocasının Tihame'de vefatı 
üzerine yolculuğuna yalnız devam etti. 
Rey'de Beyhakı ' nin talebelerinden Zeydi 
alim Ahmed b. Ebü'I-Hasan ei-Kenni'
nin derslerine katıldı. Mekke ve Küfe'
de de bir müddet kalarak ilmi çalışma
larını sürdürdü ve bazı hadis kitapları
nın rivayeti için icaz·et aldı. 554'te ( 1159) 
San'a 'ya dönüşünde tekrar imam Müte
vekkil'in verdiği göreve başlayan Ca'fer. 
ib'de Mu'tezili akaidini yaymasından do
layı Sünniler'in düşmanlı ğını kazandı. ed
Ddmig li'l- bdtıl min me~ ahibi '1- Ha 
ndbil adlı eserine el- İntişdr fi'r-red 
<ale'l-K.aderiyyeti'l-eşrdr isimli bir red
diye yazan Yahya b. Ebü'I-Hayr el-imra
ni ile, ayrıca Ali b. Abdullah el- Hi rm i ile 
münazaralarda bulundu. Daha sonra 
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San'a yakınlarındaki Sena'da yerleşerek 
kurduğu medresede ders vermeye baş
layan ve zamanla talebe sayısı artan ca·
fer'e karşı Mutarrifiyye fırkasının mu
halefeti de şiddetlendi. Bu fırkanın ilim 
merkezi olan Vekaş'ta Müslim el-Lahci 
ve Yahya b. Hüseyin el-Yahiri gibi alim
lerle münazaralar yaptı; fırka mensup
ları için Risale ii'r-red 'ale'l -Mutarri
fiyye ve el-MesiPilü'l-Mu~arrifiyye ad
lı iki risale kaleme aldı. 

Basra Mu'tezili akldesini ve Yemen 
dışındaki Zeydller'in çoğunluğunun tabi 
olduğu fıkıh usulünü benimseyen Ca'fer 
b. Ahmed, Zeydiyye arasında fikri- dini 
bir bütünlük meydana getirmeyi başar
dı. Mutarrifiyye'ye karşı bir mücadele 
başlatan Yemen Zeyd! imamlarından Ab
dullah b. Hamza el-MansQr'un, eserle
rinde Ca'fer'i desteklemesinin de etki
siyle yeni mezhep Yemen halkı arasın
da hakim bir duruma geldi. Devrindeki 
şöhretinden dolayı "Kadı'z-Zeydiyye" un
vanıyla anılan Ca'fer b. Ahmed'in Zeyd! 
ketarn sistemini kurma yolundaki büyük 
çabaları sebebiyle. Allah'ın Yemen'e iki 
büyük ihsanı bulunduğu. bunlardan bi
rinin Batıniyye'ye karşı mücadele veren 
Hadi- i telhak Yahya b. Hüseyin. diğeri
nin de Kadi Ca'fer olduğu Yemen Zeydi
leri arasında söylenegelmiştir. 

Aralarında Zeydiyye'nin önemli alim
lerinden Emir Şemseddin Yahya b. Ah
med. Emir Bedreddin Muhammed b. Ah
med. Yahya b. Arnare es-SüleymanL Emir 
Kasım b. Ganim es- SüleymanL Hasan b. 
Muhammed er- Rassas. Muhyiddin Mu
hammed Ahmed el- Kureşi ve Süleyman 
b. Nasır'ın da bulunduğu pek çok alim 
yetiştiren Ca 'fer b. Ahmed. 573'te ( 1177) 
medresesinin bulunduğu Sena'da vefat 
etti ve orada defnedildi. 700 ( 1300-1301) 
yılı dolaylarında öldüğü \Hediyyetü'J- cari

ffn, 1, 253) şeklindeki bilgi ise yanlıştır. 

Eserleri. Ca'fer b. Ahmed'in hadis, fı

kıh, akaid ve kelamla ilgili eliiyi aşkın 
eserinden başlıcaları şunlardır leserleri
nin yazma nüshaları ve muhteva\arı için 
bk. Brockelmann, GAL, 1, 508; Suppl., 1, 

700; Şam i. ı. 512. 556-557; Ha beşi. s. ı 05. 

106-108, 194): 1. Teysfrü'l-me(ô.lib min 
emô.lf Ebi 'fô.lib. Hadiste ilgili olan bu 
eserde EbO Talib Yahya b. Hüseyin el
HarOni'nin imla*ları toplanmıştır. z. el
Erba 'un e '1-J-;adiş_ el - <Aleviyye. Hz. Ali'
nin rivayet ettiği kırk hadisi ihtiva eder. 
3. en-Nüket ve'l-cümel (r'iüketü 'f.<iba· 

dat ve cümelü'z-ziyadat). Zeyd! fıkhına 

dair muhtasar bir eser olup Yemen hal
kı arasında meşhLırdur. Biri müellif ta-

546 

rafından Şerfıu Nüketi'l- cibô.dô.t, diğe
ri Atıyye b. Muhammed b. Ahmed en
Necrani tarafından el-Mü~ô.kere adıyla 
olmak üzere iki şerhi yapılmıştır. 4. eş-

. Sırô.tü '1- müstakTm ii temyizi's- sahi'h 
~ine's-sakim. i.eydiyye ile isna~şeriwe 
arasındaki farkları ortaya koyan bir eser
dir. s. Şerhu kasidi's-Sô.hib b. cAbbô.d 
ti'a~a~idi'l-M~'tezll~. Muhammed Ha
san Al-i Yasin tarafından neşredilmiştir 
(Bağdad 1394) 6. en-Na~z calô. şô.l)ibi'l
Mul]i!- imarnet konusunda Zeydiyye'nin 
görüşlerine karşı çıkan el - Mu!Ji~ bi't
tekJif müellifi Kadi Abdülcebbar·a red
diye olarak yazılmıştır. 7. el-Mesô." ilü'l
~ilsımiyye. 8. el-Mesii,ilü'l-Hô.deviyye. 
Bu iki eser. Kasım b. ibrahim er-Ressi ve 
Hadi-ilelhakk'ın ekolleriyle ilgili itikadi 
konulardan bahsetmektedir. 9. Şehô.de
tü '1- icmô.c. Zeydiyye akaidine dairdir. 

Bunların dışında diğer bazı önemli 
eserleri de şunlardır: et- Ta}frib ii uşu
li'l-fı~h, el-Mesô.'ilü'l-'aşr elleti iihe'l
l];ilô.f beyne'ş-Şica, en-Nufire li-me?:
hebi'l- <ı tre, İbô.netü '1- menô.hic ii na
sihaü'l-Havô.ric, ed-Delô. "ilü '1- bô.hire, 
izd!Ju'l-~inhô.c ii ievô..,idi'l-mi<rô.c, 
el- Fô..şıl bi' d- delô. 'il beyne envô.ri'l
f!a~ ve zulümô.ti'l-bô.{ıl, Nizô.mü'l-ie
vô.'id ve talf-ribü'l-murô.d li'r-rô."id. 
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Iii CENGiZ KALLEK 

CA'FER b. ALİ ed-DIMAŞKI 
( .,ı:....ııı ı.P- ı)! ~ ) 

IV. (X.) veya V. (Xl.) yüzyılda 
yaşadığı tahmin edilen 

ve el-İşare ila mehasini't- ticare adlı 
eseriyle ta~ınan alim. _j 

Ebü'l -Fazl Ca'fer b. Ali ed-DımaşkT'
nin adı klasik kaynaklarda geçmemek
te ve hayatı hakkında yeterli bilgi bulun
mamaktadır. Safedi. hicri 546-636 yıl -

ları arasında yaşamış ve Dımaşk'ta öl
müş Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Ali adlı bir Ma
lik! fakih ve hadis aliminden bahsediyor
sa da onu Hemedani ve iskenderani nis
beteriyle anmaktadır (e/ · Vaff, Xl. 117) 

Ebü'l-Fazl'ın Dımaşki nisbesine bakarak· 
onun Şam'da doğduğu veya orada ya
şadığı söylenebilir. Esas itibariyle Dımaş
ki'nin ismini ünlü ve önemli kılan. el-İşii
re ilô. mel]ô.sini't - ticô.re ve macriieti 
ceyyidi'l- a 'riiz ve redi> ihô. ve ğuşu
şi'l- müdellisin iihô. adlı eseridir. Eski
den Kütübhane-i Hidiviyye. şimdi Darü'l
kütübi'l- kavmiyye adıyla bilinen Mısır 

Milli Kütüphanesi'nde bu esere ait Şam'
da istinsah edilmiş iki ayrı nüsha bulun
makta ve bunlardan daha eski olanı 570 
( 1175) istinsah tarihini taşımaktadır. 

Eserde Dımaşki'nin hangi yüzyılda ya
şadığı sorusuna ışık tutacak bazı işaret
ler yer almaktadır. Bunlardan biri. için
de ibnü'l-Mu'tezz'in (ö. 296/ 908) adının 
geçmesidir \ei·İşare, s. 69). Buradan ese
rin yazılış tarihinin hicri lll. yüzyılın son 
çeyreğinden geriye gitmediği sonucu çı
karılabilir. Ayrıca eserde Dımaşki, bir ar
kadaşının Gazne'de gördüğü gümüş bir 
HindO sikkesinin özelliklerinden bahset
mekte ve kendisinin de aynı sikkeyi Trab
lus'ta bizzat gördüğünü kaydetmekte
dir (s. 64) Sözü geçen paranın. lll. yüz
yılın sonlarından IV. yüzyılın ikinci yarı
sına uzanan yıllarda hüküm sürmüş bir 
hanedana ait olduğu tesbit edilmiştir. 

Bununla birlikte paranın. Gazne ve Trab
lus'un canlı birer ticaret merkezi haline 
gelmelerine paralel olarak ancak IV. yüz
yılın sonlarıyla V. yüzyılın ilk yarısında 
Dımaşkı ve arkadaşı tarafından görül
müş olabileceği tahmin edilmektedir. 
Buna göre kitabın IV. yüzyılın ikinci ya
rısından önce ve V. yüzyıldan sonra ya
zılmış olabileceği pek mümkün görün
memektedir. Dımaşkı'nin ibn Sina iö 
428 / ı 037) ile görüşmüş olduğu iddiası 
ise (Piessner. s. 138) bu tahmini kuwet
le desteklemekle birlikte kabulünü ge
rektirecek bir delile sahip değildir 1 krş . 

Ca hen, s. 161 ı 

Dımaşki'nin el- İşô.re 'si, Ortaçağ islam 
ticaret dünyasını yansıtması bakımından 
zengin malzerneye sahiptir. Eser her ne 
kadar o günün müslüman tacirleri için 
pratik bir el kitabı olarak hazırlanmışsa 
da çağdaş araştırmacılar için. lll-VI. (IX
XII.) yüzyıllar arasında Ortadoğu ve Ak
deniz'de yaşanan ticaretin altın çağının 
ayrıntılı tasvirini yapması bakımından 

büyük önem taşımaktadır. 
iki ana bölümden oluşan eserin ilk bö

lümünde tacir ve ticaret türlerinden bah-


